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ÖN SÖZ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma, Metodoloji ve Değerlendirme kitabımızda; 
Edebiyat, Coğrafya, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Tarih gibi farklı disiplinlerin 
okumaları ön plana çıktı. Son zamanlarda toplumsal belleğin önem kazandığı 
bir hakikat ve bu konunun mekânla bağlantısı elbette cezbedici bir konu. Kent 
çalışmaları artık multidisipliner bir şekilde ele alınmakta; konuyla ilgili dikkat 
çekici bir bakış kitapta yer alıyor. Tanzimat Dönemi’nin kurmaca dünyası edebi 
eleştirinin dayanak noktalarından biri. Bu dönem romanları sosyal tarih vesikası 
olması açısından dikkatle ve mükerreren, farklı bakış açılarıyla okunmalı. 
Yaşanan pandemi süreci ve sosyolojik yansımaları ile ilgili yazı, hastalığın 
yarattığı yıkımın tespiti noktasında tamamlayıcı olacak. Göçü kısa hikaye 
üzerinden anlatan mühim bir yazı; Bekir Yıldız Hikayeleri… Tarihin günümüze 
dokunuşu Asur Veliaht Antlaşmaları, Kimlik ve Hegemonya, Rekreasyon ve 
Turizm coğrafyası, medeniyetin bizi getirdiği nokta tarımın kıymeti ve coğrafi 
paradigmalar, okunacak dikkat çekici diğer yazılar. Okurunun ve faydasının çok 
olması dileğiyle…

Ekim-2022  Doç. Dr. Ruhi İNAN 
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih SANSAR 
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B Ö L Ü M  I

EV İMGESİ: MEKÂN-BELLEK 
İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN SANATÇI 

VE YAPIT OKUMALARI
Home	Image:	Artist	and	Masterpiece	Readings	Through	

Space-Memory	Relationship	

Nalân DANÂBAŞ
(Doç. Dr.) Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 

nalandanabas@gmail.com  
ORCID: 0000-0001-9838-4433

1. Giriş

Geçmişten günümüze, ilkel toplumdan modern toplumlara insanlık tarihi 
çoğu konuda değişim ve dönüşüm göstermiştir. Değişim sonucunda 
bireyin ve sanatçının ortak konularından biri yaşam alanı olan evdir. 

Disiplinlerarası farklı anlamlar taşıyan ev, yaşamın devam etmesi için bir 
başlangıç noktası olarak görülürken, temel mimarlık disiplini olmasına rağmen, 
pek çok alanda halâ tartışılmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre ev; yalnız bir 
ailenin oturabileceği biçimde yapılmış bir yapı, bir kimsenin veya ailenin 
içinde yaşadığı yer, konut, hane, aile, soy, nesil şeklinde tanımlanmaktadır 
(Bağlantı 1). Ev genel anlamda barınma işlevinin yerine getirildiği bir mekân 
olarak ele alındığında, mimari alanın değerlendirmeye aldığı bir yapı olarak 
düşünülse de gerçekte insanlığın en uzak geçmişinden şu ana kadar hemen her 
disiplinin araştırma alanı olmuş bir kavramdır (Barlas, 2019:96). Tüm canlıların 
yaşamlarını koruyabilmeleri ve sürdürebilmeleri için, saklanmaları, korunmaları 
ve barınmaları gerekmektedir (Çevik, Silav, 2019:2). Tarih boyunca barınma, 
korunma ve yaşamını sürdürebilmek için ağaç kovuklarını, sazlıkları ve 
kayaların altlarını kullanmış olan insan, zaman içerisinde vahşi yaşam, afet ve 
iklim değişiklikleri nedeniyle güvende olma içgüdüsüyle mağaralara sığınmıştır. 
Mağaralarda yaşayan insan ilk önce doğadan, ölümden ve acıdan kaçmak için 
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zaman içerisinde sığındığı mekânı eve dönüştürmüştür. İnsanın güçlü olma isteği 
onu başka arayışlara sürüklemiştir. Ağaç kovuklarından mağaralara, sonra ahşap 
kulübelere, çadırlara, kerpiç evlere taşınan insan daha sonraları sistemli bina 
yapılarına yönelmiştir. Mekânlar toplumsal yaşama geçiş noktasında daha da 
önemli bir hal almış ve mekâna dair çeşitli kurgular ortaya çıkmıştır (Eğe, 2019: 
4,5). Diğer bir taraftan insanın gelişimi, mağarada yaşamayı bırakması ve barınağı 
olan evde yaşamaya başlaması en önemli adımlardan biri olarak kabul edilir. 
Paleolitik Dönemde yapılan evler elips biçiminde olup kadın doğurganlığının 
ilk göstergesi olan yumurta ile bağ kurmaktadır. Ayrıca filozoflar söylemlerinde 
evin dişi olduğu tezini savunmuşlardır (Pekpostalcı, 2009: 34,35). Ev dişidir. 
İçine alır, besler, büyütür ve korur (Soykan, 1999: 100). Farklı bir söyleme göre 
insanın mağaradan çıkarak kendisine kulübe yapması ana rahmindeki bebeğin 
doğumuna benzetilmekle beraber, ev formunun da rahim formundan etkilendiği 
öne sürülmektedirler (Marc, 1977:12). İnsanın biyolojik olarak varlığını 
sürdürdüğü ilk mekânı/evi/yeri anne karnıdır. Ev kimi zaman ait hissettiğimiz, 
kimi zaman da korkularımızı, endişelerimizi, anılarımızı biriktirdiğimiz ve 
yaşamımızda dış dünyadan koruyan bir kabuktur. Çünkü ev insanın doğduğu andan 
itibaren hangi kültüre ait olursa olsun geçmişinin, yaşadığı anın ve geleceğinin 
temel gereksinimlerinin oluştuğu ortamdır. Ev insan için barınma ihtiyaçlarını 
karşılayan en özel mekân olurken anılarımızın deposu, kültürün ilk oluştuğu yer 
ve hayallerimizin kaynağıdır. Tarihi çok eski yıllara kadar uzanan ev kavramı 
coğrafyaya, kültüre, zamana, iklim koşullarına, tasarımına ve malzemesine göre 
çeşitlilik göstermektedir (Akın, 2008: 497). Sonuç olarak uygarlıkların yüzyıllar 
boyunca sürdürdükleri çaba, toplumların da gelişmesiyle birlikte ev kavramının 
değiştiğini, dönüştüğünü ve geliştiğini belgelemektedir. Küçük atölyelerde ve 
evlerde olan üretim kentleşme ve sanayi devriminden sonra fabrikalara taşınmış 
ve dolayısıyla ev ile işyeri mekân olarak ayrılırken evin niteliği de dönüşüme 
uğramıştır. Bu ayrılış, evin kamusal bir alanın parçası olmaktan çıkması ve özel 
bir alana geçmesini simgelemektedir. Ev öncelikle aidiyet duygumuzu ortaya 
çıkararak, ilişkilerimizi kurduğumuz ilk yer olarak aile, yuva, dünya, yurt ve 
beden gibi kavramlarla metaforik olarak yer değiştirebilmektedir (Kılıçarslan, 
2019: 19). İlk insanın ilk mekânı yaşamında belirleyici bir etken olurken, yeni 
doğan bir çocuğunda yaşayacağı ve büyüyeceği dünyaya dair ilk izlenimleri evde 
gerçekleşmektedir. Ev; anıların, hayallerin, gerçekliklerin yaşandığı bir mekân 
olmakla beraber yaşamı anlamlandırmak, sosyal ve bireysel yaşamı kurmak 
için yaşantımızda önemli bir mekân ve merkezdir (Öner, 2018:12, 13). Zaman 
içerisinde birey ile yaşadığı mekân arasında kurulan derin bağ neticesinde ev, 
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bireyin kendi değerlerini oluşturduğu ve bu değerleri bir ömür boyu sakladığı 
yerdir. Bu bağlamda bireyin doğduğu ve yaşadığı ev hangi disiplinde olursa olsun 
onun ilerideki yaşamını etkilemektedir (Soysal, 2013:125).  Sanatçılar için ev 
bir ifade aracı olmanın dışında kendi arayışlarının da nesnesidir. Nesnelleşen ev 
sanat alanında çeşitli anlam ve biçimleri de beraberinde getirmektedir. Yaşanılan 
mekânlar tüm insanlar için belleğe işlenmiş hatıraları çağrıştırmaktadır. Ve bu 
nedenle ev sanatçıların sanat yapıtlarını etkilemekte ve belirlemektedir (Barlas, 
2019:98,99). Ev barınma ve sığınma gibi özelliğinin yanı sıra sanatsal imge 
olarak bakıldığında, disiplinlerarası sanat alanlarında geçmişten günümüze 
sorgulanmış ve sorgulanmaya devam etmekte olan bir kavramdır. Farklı 
disiplinlerden sanatçıların ev kavramıyla oluşturdukları olumlu ya da olumsuz 
yaşanmışlıkların belleğe kodlandığını, yaşamsal süreçte kodlamaların bellekten 
çağrılmasını ve bu durumun sergileme pratikleri üzerinden sanat yapıtlarına 
yansımalarını görmekteyiz. Disiplinlerarası sanat alanlarından biri olan seramik 
disiplini, malzemenin çeşitli plastik aktarımları doğrultusunda kavramsal ya 
da biçimsel olarak sanatçının ifade biçimine göre değişerek sanat yapıtlarına 
yansımaktadır. 

2. Mekân ve Bellek İlişkisi Üzerine

Bazen birbirini doğrulayan bazen de karşıt anlamlar içeren mekân, 
disiplinlerarasında farklı amaçlarla kullanılmış ve farklı tanımlar ile ortaya 
konmuştur. Newton, mekânın içerisindeki nesneler ile mekânın karıştırılmaması 
ve onun bağımsız bir uzay parçası olduğunu savunurken Leibniz, mekânın 
içerisindeki nesnelerin birbirleri ile olan diyaloglarından oluşan bir düzen 
içerisinde olduğunu söyleyerek karşıt bir düşünce ortaya koymuştur (Usta, 
2020:26). Yeni Taş Çağ’ında insan önce ölülerine sonra da kendisine ve 
Aristotales’in de tanımlamasına göre kap yapmaya başlamıştır. Kap günümüz 
tanımlamasıyla mekân olarak değişmiş, insanın sadece bedenini değil belleğini 
de etkileyerek zamana bağlı olarak anları içerisinde biriktirmiş ve kaydetmiştir. 
Bu bağlamda mekân somutlaşarak yer olarak tanımlanmış ve bireyin evi 
konumuna gelmiştir (Uysal, 2006:1,4,8). Ev, içsel varlığımızın topoğrafyasıdır. 
İçimizde anılardan oluşan büyük bir birikim varken, bizler onların, onlar da 
bizlerin içerisindedir aslında (Bachelard, 2014:29-31). Koruyucu bir kabuk 
olan ev anıların saklandığı bir mekân, yaşanılan bir barınak olarak sanatçıların 
her zaman kullandıkları bir imgedir. Evin aynı zamanda mekân olması Türk 
Dil Kurumu’na göre üç maddeden oluşmaktadır “1.Yer, 2. Ev, yurt, 3. Uzay” 
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(Bağlantı 2). Antik Yunan’dan beri tartışılan mekân kavramı, felsefede çoğunlukla 
üç boyutlu homojen bir yapı olarak kabul edilir.  Aristotales, mekânı kap olarak 
ele alırken, Kant mekân ve zaman sıradan bir olgu gibi düşünülmemelidir der. 
Çünkü mekân ve zaman gözlemlenen nesneler ve olayların düzene sokulması ve 
kaydedilmesi gereken bir sistemdir (Morkoç, 2013: 4). 

Mekâna dayalı bir öğenin bellekte muhafaza edilmesi, kişinin mekânı 
algılarken onunla kurduğu ilişkilerin kapsamına göre değişmektedir. Mekân, kişi 
için ne kadar fazla bağ içeriyorsa bellekte de o kadar kalıcılık sağlar. Bellekte 
oluşan bu bağ kişinin yaşamında yeniden hatırlanmak üzere zaman zaman geri 
çağrılır (Özak, Gökmen, 2009:150). Ev ile insan arasındaki bağ olumlu ya da 
olumsuz olarak çocukluk döneminde temellenmeye başlar. Bu dönemde insan 
evdeki nesnelere farklı anlamlar ve duygular yükleyerek, gelecekteki evine de 
duygularını taşımaktadır. Kişinin çocukluğundaki evinin bellekte canlanması, 
gelecekteki ev seçiminde de etkin bir hal almasına yol açmaktadır (Barlas, 
2019:103). Ev, ikamet edenin kişiliğinin ve onun eşsiz yaşam izlerinin ifadesidir 
der Juhanı Pallasmaa (Pallasmaa, 1995: 143). Bachelard, evin birey için güvenli ve 
korunaklı bir köşe olduğunu, içerisinde düşünce ve deneyimi barındırdığını ayrıca 
daha önemli olan hayal kurma olanağı sağladığını savunmaktadır. Bu bağlamda 
ev bireyin düşüncelerini, hayallerini ve deneyimlerini birleştiren bir güce sahiptir. 
Zaman içerisinde biriktirdiği anılarını ve hayallerini yeni bir eve götüren birey, 
geçmişini, bugününü ve geleceğini de beraberinde götürmektedir. Ev birey için 
dünyadaki düzeni ve koruyuculuğu sağlarken, onu hem doğadan gelen fırtınalara 
hem de yaşamın içerisindeki fırtınalara karşı korur (Öner, 2018: 11). 

Orhan Hançerlioğlu’na göre bellek, insanın nesnel gerçeklikle etkileşiminin 
sonuçlarını saklama ve yeniden üretme yetisi olarak tanımlanmaktadır 
(Hançerlioğlu, 1986:35). Bellek hem disiplinlerarasında yaygın bir araştırma 
alanı hem de güçlü bir kavramdır. Mekân aracılığıyla düşünülen bellek, metafor 
olarak kullanıldığında yer anlamına gelmektedir. Platon’a göre bellek bir 
taraftan bilgiye ulaşmanın bir yolu, diğer bir taraftan da ruhumuzda gizli olan 
kavram, düşünce ve ilkelerin ortaya çıkmasıdır. Aristotales ise belleği, deneyim 
yoluyla gerçekleşen hatıra izleri olduğunu ve her bir deneyimin bellekte bir 
imge bıraktığı tezini savunmuştur. 

Ayrıca bellek 19. yüzyıla kadar biriktirme işlevi gören bir depo imgesiyle 
eşleştirilmiştir. Bilgilerin saklandığı diğer bir depo görevi gören imge, kitap/
kütüphane imgesidir. Orta Çağ’da el ile yazılarak çoğaltılan kitap, matbaanın 
bulunmasıyla birlikte günlük yaşamın nesnelerinden biri haline dönüşmüş ve 
işlevsellik kazanarak kütüphane imgesini bellek metaforuna dönüştürmüştür. 
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Teknolojinin gelişmesi ve metaforik göndermeler arasında güçlü bir bağ olduğu 
gözlemlenirken, belleğin dışa aktarılması, saklanması ve yeniden üretilmesi 
için; günlük, basılı medya, rehber, fotoğraf ve ajanda gibi araçların çoğalması 
belleğin metafor olarak dönüşümüne şahitlik etmektedir. Teknolojik gelişmelerle 
beraber dijital kültür araçlarının hayatımıza daha fazla girmesiyle, belleğin 
aracılar yoluyla depolanabilir ve aktarılabilir duruma gelmesi yaygın bir alana 
işaret etmektedir. 

Günümüz dünyasında Twitter, Facebook, Wikipedia ve Instagram gibi 
internet ortamlarının; bilginin tartışıldığı, paylaşıldığı, aktarıldığı, saklandığı ve 
bunun sonucunda da küresel bir bellek evine/ mekânına dönüştüğü düşüncesi 
öne sürülmektedir. Moderniteyle beraber belleğe ait olan tavır tamamen 
dönüşerek, hatırlanması olanaksız hale gelen şeylerin stoklanması, arşiv 
biçiminde dışsallaşan bellek olarak karşımıza çıkmaktadır (Parmaksız, 2019: 
9-13). Bellek geçmişi saklayarak yeniden gündeme getirme yetisine sahip olan 
özne ile nesne arasındaki etkileşimin sonuçlarını barındırandır. İnsan her gün 
yaşadığı mekânda çeşitli eylemlerde bulunmaktadır. Eylemlerde kullanılan 
nesnelerin birey ile olan diyaloğu mekânın kimliğini oluşturmaktadır. Anlarımız 
ve anılarımız her yaşadığımız evde farklıdır. Doğduğumuz evdeki çoğu anı ve 
nesne bir sonraki evimize taşınırken, yaşamımız boyunca değiştirdiğimiz her ev 
ile belleğimizdeki anılarımız da çoğalarak bizimle yaşamaya devam etmektedir 
(Mulla, 2019:6,52).

3. Sanat ve İmge

Var olduğumuz andan itibaren duyularımız içimizdeki ve dışımızdaki her şeyi 
algılar. Algılanan duyular belleğe yani hafızaya aktarılır ve belleğimizde birtakım 
izler oluştururlar. Bu izler algılananın bütünüyle aynısı olmamakla beraber ona 
en yakın olan imgelerdir. İmgelerin en çok kullanıldığı alanlardan biri de sanat 
alanlarıdır (Küçüköner, 2010:76,80). İmge, duyu organlarımızı uyaran nesneler 
ve olaylar ortadan kalktığında, aldığımız duyumların zihnimizde oluşan 
izleridir (Işıldak, 2008:65). Asırlar boyunca çeşitli amaçlar için kullanılan imge, 
sanatçının kendini ifade etme biçimlerinden biri olmuştur. Geçmişten günümüze 
sorgulamaları içerisinde barındıran sanat ve imge, birbirlerinden kopamayan 
ve birbirlerine daima referans veren iki olgu olarak, bireyin belleğinde farklı 
etkilenmelere neden olurlar (Suçağlar, 2019:71,75). 

İlkel dönemde mağara duvar resimlerindeki sembollerin yansımaları, 
insan belleğinde imgeler oluşturmuş ve kelimelerden daha güçlü etkiler 
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bırakmışlardır. İlkel insan, evleri olan mağara duvarlarına duygu ve algısını 
resim diliyle imgeler aracılığıyla yansıtmış ve farkında olmadan sanatın ilk 
adımlarının atılmasına neden olmuştur. Farklı kültürlerden günümüze kadar 
gelen izler zaman içerisinde imgelere dönüşerek disiplinlerarası sanatlarda 
etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ve böylelikle her dönemin özelliğini yansıtan 
imge, sanat yapıtlarında kendini göstermeye başlamıştır (Karabulut, Daşdemir, 
2020:232, 234). Geçmişten günümüze hemen hemen her dönemin sanatçıları 
tarafından kullanılmış olan imge, söz ve yazı kadar kıymetli olurken dönemin 
kültürünü, yaşayış biçimini ve düşüncesini günümüze kadar taşımıştır (Ümer, 
2017:1537). 

4. Disiplinlerarası Sanat Alanlarında Ev İmgesi: Sanatçı ve Yapıt 
Okumaları

Her sanatçının kendini ifade ettiği bir biçimi bir de söylemi vardır. Sanatçı 
var olan problemleri sanat yapıtı aracılığıyla izleyiciye bir kez daha okutma 
veya problemlere çözüm yolları bulma çabası içerisindedir. Yaşam ve sanat 
arasındaki sınırlar hayli geçirgen olduğundan ev imgesi sanatçılar için temel 
bir konu/kavram/tema haline gelmiştir. Ev kavramının temel bir konu haline 
gelmesinin iki nedeni gözlenmektedir, birincisi bir önceki yaşamın bellekte 
kalan ev imgesi, ikincisi ise temeli sarsılan ev kavramının kendine sağlam bir 
yaşam düzlemi bulamamasıdır. Küreselleşme olgusu (göçler, mega kentler) 
algılarımızı, deneyimlerimizi sürekli değiştirmekte ve bunun sonucunda ev 
kavramını sorgulamamızı da zorunlu kılmaktadır (Kılıçarslan, 2019: 38,39).

İngiliz sanatçı Rachel Whiteread, ev kavramını yaşanmışlığın belleği 
üzerinden sorgulamakta ve yerleştirmelerinde hatıraların izini sürmektedir. 
Whiteread 1990 yılında “Ghost”, “Hayalet” isimli projesinde anıt mezar 
duygusunu vurgulamak için bir evin şömineli oturma odasının kalıbını alçı 
bloklar ile parça parça alarak, sonrasında kalıba döktüğü beton malzemenin 
doğası gereği donmasını gerçekleştirir. Sanatçı gerçek anlamda dışa ait olan 
yapının aksine içteki boşluğunu kütle şeklinde ortaya çıkartmayı hedeflemiştir. 
Bu bağlamda kalıp aldığı odanın teknik olarak ilk halini kullanarak çalışmayı 
ters yüz etmiş ve evin negatifini izleyiciye sunmuştur. Çalışmasında iç ve dış 
mekân ilişkilerini, boşluk ve doluluk arasındaki dengeyi sorgulayan sanatçı, 
boşluğu tersine çevirerek mekân kavramını da değiştirmiştir. Bu değişimle ev 
kavramı, sanatçı ve izleyici diyaloğu sonucunda değişime/dönüşüne uğrayarak 
yeni bir bellek meydana getirmektedir.
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Resim 1, 2- Rachel Whiteread, “Ghost”, ”Hayalet” - 1990 
https://www.nga.gov/features/slideshows/rachel 
-whiteread-making-ghost.html - 20 Kasım 2021

“Hayalet” ismi tesadüfi bir seçim olmamakla beraber içeriği de şekillendirmektedir. 
Mitlerde hayaletler bulundukları mekânları terk etmeyerek, mekânlar arasında 
geçiş sağlayarak yaşayanları rahatsız ederler. Ancak hayalet imgesinin aksine 
bu proje geçirgen bir malzemeden yapılmamış olup izleyiciyi düşünmeye ve 
sorgulamaya yönlendirmektedir.

Resim 3, 4, 5 – Rachel Whiteread “ Ghost” “Hayalet” – 1990 https://www.nga. 
gov/collection/art-object-page.131285.html - 20 Kasım 2021

Ev mekânsal olmakla beraber zamansal da olan bir imgedir. Sanatçı ev imgesinde 
belleğin ve yaşanılmış olanın izini sürmüştür. Whiteread, evi artık ev olmayan 
sanat nesnesine dönüştürmüş ve mekânı tartışmaya açmıştır (Kılıçarslan, 2019: 
45-50).

Somut olduğu kadar soyutta olan ev kavramı bazı sanatçılar tarafından
metafor olarak kullanılmıştır. Ev imgesini kullanan bir diğer sanatçı Fransa 
kökenli ressam ve heykeltıraş Louise Bourgeois’in projeleri genellikle çocukluk 
anılarının ve travmalarının deneyimlendiği dönemi kapsamaktadır. Sanatçının 
çalışmaları feminizm odaklı görünse de feminizm temel mesele değil nedendir. 
Duygu ve düşünceleri evin içinde sıkışan sanatçı, çocukluğunda yaşadığı 
olayların sonucu olan kadın ve ev imgesini birlikte kullanmaya başlamıştır. 
Sıkışan duygu ve düşünceleriyle beraber anılarını ve travmalarını ifade ederken, 
savunmasızlığını da gözler önüne sermektedir.
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Resim 6, 7 – Louise Bourgeois – “Femme Maison”, “Kadın Evi”- 1947-1994

https://www.wikiart.org/en/louise-bourgeois/woman-house-1994 - 22 Kasım 2021

Sanatçı eserlerini, kadın başlarının ya da bedenlerinin yerine bir ev gelecek 
şekilde kurgulayarak, geleneksel toplum düşüncesiyle kadının ev içi figür olma 
beklentisini vurgulamış ve kadının eve hapsolmasıyla beraber kimlik sorununu 
da gündeme getirmiştir (Bağlantı 3). 

Yaşadığımız evler, sokaklar, mahalleler bireysel belleklerimizi oluşturan 
olgulardır. Deneyimlediğimiz ve hissettiğimiz her şey o mekânlarla beraber 
hatırlanmaktadır. Geçmişte yaşadığımız evin üzerinden yıllar geçse de 
yaşadığımız her detayı hatırladığımız gibi mekânları da tüm detaylarıyla beraber 
belleklerimizle günümüze taşımaktayız (Nane, 2018:169).

Ev imgesini kullanan önemli sanatçılardan biri de Do Ho Suh’ dur. 
Sanatçı ev imgesine kavramsal açıdan yaklaşırken göç ve kimlik meselelerini 
sorgulamaktadır. Sorgulama yapmasının nedeni, kimliğinin şekillendiği doğduğu 
şehirden (Seul), tamamen yabancısı olduğu (Amerika) bir ülkeye taşınmasıdır. 
Suh, hatıralarında ve belleğinde taşıdığı evleri sanat nesnesine dönüştürmekte, 
çoğunlukla bir ülkeden diğerine kolay taşınabilen hafif ve şeffaf evler üretmekte 
ve evlerini valizinde taşıyarak gittiği müze ya da galerilere kurgulamaktadır. 
Kendisinin yaşamış olduğu evlerin aynısını sergi mekânında kurgularken, evi 
devamlı hareket halinde olan bir yer olarak düşünmektedir. 

Resim 8, 9, 10 – Do Ho Suh  - “Passages”, “Pasajlar” – 2017 http://www. 
dreamideamachine.com/en/?p=31091 – 22 Kasım 2021

https://www.pinterest.at/pin/346988346286342345/ - https://www.collater.al/
en/home-within-home-do-ho-suh/ - 22 Kasım 2021
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Sanatçının “Pasajlar” isimli çalışması farklı mekânları ve farklı coğrafyaları 
temsil etmektedir. Yapıt, yaşanılan farklı mekânlardan alınan kesitlerin yan 
yana kurgulandığı ve geçirgenliği sağlayan şeffaf malzemeden oluşturulmuş 
düzenlemelerdir. Her evin giriş alanı olan eşik bölümü kültürel ve coğrafi 
değişkenliği gösterdiğinden, sanatçı özellikle bu alanları yerleştirmelerinde 
kullanmaktadır. İzleyici şeffaf olan mekânlara sadece dışarıdan bakmakla 
kalmaz, mekânların içerisinde dolaşarak yapıtın bir parçası olur ve bir ülkeden 
diğer bir ülkeye bir mekândan diğer bir mekâna yolculuk yaparken, sanatçının 
geçile bilirlik sağladığı koridorları kullanmaktadır (Kılıçarslan, 2019: 56-58,60).

Evin çocukluktan yetişkinliğe kadar olan anıları muhafaza ettiği ve 
bu bağlamda sanatçının ürettiği sanat yapıtlarına yansıdığı izlenmektedir. 
Avusturyalı sanatçı Erwin Wurm “Narrow House”, “Dar Ev” isimli 
yerleştirmesinde, çocukluğunu yaşadığı dönemin baskıcı, sınırlayıcı ve sıradan 
oluşunu anlatmaktadır. “Narrow House” Wurm’un yerleştirmesi çocukluğunu 
geçirdiği evinin gerçek ölçekli bir kopyası olup, ancak eni 1,3 metre olarak 
kurgulanmıştır. Yerleştirmelerinde çoğunlukla gündelik nesneleri kullanan 
sanatçı, nesnelerin ölçeğini/orantısını/hacmini değiştirerek onları normal olmayan 
oranlarıyla izleyicinin deneyimine sunmaktadır. Yerleştirme mahremiyetin ve 
dar görüşlülüğün ifadesi olarak sıkıştırılmış bir dünya olarak sunulur.

Resim 11, 12, 13, 14- Erwin Wurm – “Narrow House”, “Dar Ev”- 2011 https://
www.kunstraumdornbirn.at/en/exhibition/erwin-wurm - 23 Kasım 2021 https://
ropac.net/news/457-erwin-wurm-on-fat-house-and-narrow-house/ - 23 Kasım 2021

İzleyicinin hareketinin olanaksız olduğu mekânda, sanatçı özgürlüğün 
yaşanamadığını vurgularken hem psişik hem de toplumsal baskının var olduğunu 
ve bireyin giderek ötekileşmesini, yabancılaşmasını ve yalnızlaşmasını 
sorgulamaktadır.

Yaşamımız boyunca öğrendiğimiz bilgi, deneyim, davranış biçimi ve anıların 
depolanıp saklanması ve gereğinde hatırlanması bellek olarak tanımlanmakla 
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beraber yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Depoladığımız, sakladığımız ve 
yeniden hatırladığımız her şey planlanarak yapılmayan eylemlerdir. Freud, 
belleğimizdeki anılarımızı hiçbir zaman kaybetmediğimizi, uygun durumlarda 
ortaya çıkarabildiğimizi öne sürmüş ve ayrıca hatırlamadığımız anılarımız için 
de düşüncelerimizi bastırdığımızı savunmuştur (Göle, 2007:27).

Sanatçılar genelde yaşamlarının olumsuz süreçlerini ev imgesi 
üzerinden yapıtlarına yansıtmaktadırlar. Hastalığı nedeniyle çocukluğunun ve 
yetişkinliğinin büyük bir çoğunluğunu hastanede geçiren ve bu zorlu süreci 
ev imgesi üzerinden anlatan Donald Rodney, tedavi gördüğü süreçte kendi 
derisinden oluşturduğu “In the House of My Father”, “Babamın Evinde” isimli 
çalışmasını iğnelerle birleştirerek hasta yatağında avucunun içine sığacak kadar 
küçük bir şekilde oluşturmuştur. 

Resim 15, 16 – Donald Rodney – “In the House of My Father” “Babamın 
Evinde”- 1996 https://www.theguardian.com/artanddesign/2008/nov/26/

donald-rodney-artistoftheweek 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/sep/24/turner-prize-2018-

review-tate-britain-naeem-mohaiemen-luke-willis-thompson-forensic-
architecture-charlotte-prodger - 30 Kasım 2021

Rodney’in babası adına yaptığı bu çalışma kırılgan, hassas ve elini kapamasıyla 
yok olacakmış duygusunu veren ve insanın ölümlü bir canlı olmasını işaret eden 
bir metafordur (Barlas, 2019:100,101). Donald Rodney bedenini kaplayan deri 
parçaları ile belleğindeki mekânı oluşturmuş ve aynı zamanda bedeni de bir 
mekâna dönüştürmüştür. Bedenimizi kaplayan deri metaforik bir yaklaşımla 
bedenin evi olarak düşünülebilir.

Hem ressam hem de heykeltıraş olan ve ev imgesini kullanan bir diğer 
sanatçı Rontherin Ratliff farklı teknikler kullanarak yerleştirmeler yapmaktadır. 
Ratliff, 2005 yılında Katrina Kasırgası’nın belleğine yer etmesi üzerine 
büyükannesinin evinden kayıp giden nesneleri projelerine yansıtmıştır (Zümrüt, 
Eğe, 2021:630). Kasırgadan kurtardığı aile fotoğraflarını ve kasırganın korkunç 
anlarını izleyici ile paylaşan sanatçı, bir kayıkla yaklaştığı büyükannesinin 
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evinin yerinde bütün eşyaların yüzdüğüne tanık olduktan sonra 2012 yılında 
“Things That Float”, “Yüzen Şeyler” isimli yerleştirmesini ortaya koymuştur. 

Resim 17, 18 – Rontherin Ratliff, “Things That Foat”, “Yüzen Şeyler” 2012 
http://www.rontherin.com/thingsthatfloat.html - 18 Aralık 2021 

“Dwelling AFloat”, “Suda Konut” 2017-  http://www.rontherin.com/
dwellingafloat.html - 18 Aralık 2021

2017 yılında yine Katrina Kasırgası’ndan geriye kalan ve bulduğu nesneleri 
kullanarak yaşadığı kaybın yasını tutmak amacıyla bu sefer “Dwellıng 
AFloat”, “Suda Konut” isimli projesini gerçekleştirmiştir. Sanatçı ev yaşamıyla 
ilişkilendirilen nesnelerle ev kavramını ve ev anlayışını duyumsatan yapıları 
somutlaştırmıştır (Bağlantı 4). 

Ev imgesiyle çalışmalarını sürdüren yerleştirme sanatçısı Urs Fischer, 
süreç sanatı odaklı olarak zamanla dönüşüme uğrayan malzemeler kullanmakta 
ve kaybolan, değişen, dönüşen bir süreci sorgulamaktadır. “Bread House”, 
“Ekmek Evi” malzeme olarak ekmek ile yapılmış bir evdir. Çalışma farklı 
disiplinlerde yapıt üreten sanatçıların, yaşanmışlıklarından yola çıkarak, ev 
imgesine bakışlarının malzeme farklılığı açısından nasıl değişim gösterdiğinin 
altını çizmektedir (Zümrüt, Eğe, 2021:632,633).

Resim 19, 20 (ayrıntı) Urs Fischer, “Bread House”,”Ekmek Evi”, 2004-2005 
https://inhabitat.com/this-entire-house-is-cooked-out-of-bread-and-

breadcrumbs/arts-and-food-milan-bread-house-urs-fischer8/ - 12 Aralık 2021

“Ekmek Evi” sanatçının imgesel yerleştirmelerinden biri olurken, ahşap 
çerçeveye ekmek somunlarının yerleştirilmesiyle kurgulanmıştır. Yerleştirme 
büyük boyutlu olduğundan izleyici mekânın içerisine girebilir ve sürece bağlı 
olarak malzemenin değişimini ve dönüşümünü deneyimleyebilmektedir.
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Çocukluğunun Afganistan, Hindistan, İran ve Türkiye’de geçmiş olması 
nedeniyle Alman sanatçı Wolfgang Laib’in doğu kültürlerine her zaman ilgi 
duymasını sağlamıştır. Araştırmaları onu Doğu felsefesine götürmüştür. Tıp 
tahsili gören Laib, seçtiği alanın yani sanatın ruhu tedavi eden bir disiplin 
olduğuna inanmakta ve sanat yapıtlarında daima doğal malzemeleri (fındık, 
çam, süt, balmumu, polen ve pirinç) kullanmaktadır (Bağlantı 5). Laib’in 
evleri; uzun, keskin çatılı ve dikdörtgen formlarda oluşturulmuş olup mermer 
mezarları ve Orta Çağ’dan kalan nesneleri hatırlatmaktadır. 

Resim 21, 22, 23- Wolfgang Laib, “Rice House”- “Pirinç Evi”- 1989, 2008, 
2011 https://www.artsy.net/artist/wolfgang-laib - 07 Ocak 2022

Evlerinin etrafında pirinç kullanan sanatçı iki malzemenin (mermer ve 
pirinç) yan yana geldiğindeki görüntünün mezar ya da kutsal nesneler değil, 
tahıl ambarlarının ağzına kadar tahıl ile dolu olduğunun izlenimini verdiğini 
söylemektedir (Bağlantı 6). Sanatçının çocukluluğunun doğuda ve batıda 
geçmiş olması nedeniyle, doğunun mistisizmi ve batının inançları her zaman 
ilgisini çekmiştir. Bu yönelimi doğrultusunda düzenlemelerinde mistisizmin 
ruhsal ve fiziksel boyutlarını ele alırken, ayrıca yaşam ve ölüm döngüsünü de 
vurgulamaktadır (Hiçyılmaz, 2018:107). 

Stephanie Beck, 2011 yılında dış mekânda uyguladığı “Little Houses”, 
“Küçük Evler” isimli çalışmasında ise sömürge tarihi ile ilgili olan ve yüzün 
üzerinde yüzen kâğıt evden oluşan bir çevresel sanat hareketi gerçekleştirmiştir. 
Bu çalışmayı yapmasının nedeni, bölgede bulunan su kaynağına karşı yoğun 
yerleşim alanlarının getirdiği yük ilişkisinin sorgulanmasıdır (Bağlantı 7). 

Reim 24, 25 – Stephanie Beck, “Little Houses”, “Küçük Evler”- 2011 
http://stevegray.com.au/blog/ - 09 Ekim 2021
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Beck, bulunduğu bölgenin sürekli değişimine tepki göstermek amacı ile şehir 
manzarasını akıp giden su üzerine yerleştirmiş ve böylelikle izleyicilere sürekli 
değişime uğrayan şehirlerin neden ve nasıl bu duruma geldiğini düşünmelerini 
işaret etmektedir. Sanatçı için coğrafyanın geçmişten günümüze nasıl ve ne 
şekilde değiştiği önemli bir olgu olurken, çalışmaya mekân/bellek açısından 
bakıldığında, ailesinin devamlı olarak yer değiştirmesinin izleri etkin bir şekilde 
görülmektedir.

Hollandalı heykeltıraş Frank Halmans, yerleştirmelerinde bellek ve ev 
arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Bilgi kazanımını çeşitli kaynaklardan alan 
insan, bu kazanım doğrultusunda kitapları da kullanmaktadır. Kitap bloklarını 
ev formunda düzenleyen sanatçı kitaplara kapılar ve pencereler açarak, 
kitaplarda/kitaplarla yaşayabileceğimizi açıkça ortaya koyarken, hayali evler 
ve iç mekânlar oluşturarak ayrıca bir mekânın içinden okuyarak ve yaşayarak 
geçme fikrini işaret etmektedir (Bağlantı 8). 

Resim 26, 27 – Frank Halmans, “Green House”, “Yeşil Ev” – 2014, “Voltooid 
verleden tijd”,” Geçmiş Zaman” – 2017, 

https://boellaardfonds.nl/2020/11/04/frank-halmans/ - 23 Ocak 2022 
https://galleryviewer.com/nl/kunstwerk/2339/voltooid-verleden-tijd - 23 Ocak 2022

Halmans ev kavramını çalışmalarında incelerken, evin yaşamımız içerisinde 
hem özel hem de kamusal olarak iki farklı alan olduğunu ve bu iki alan arasında 
nasıl yaşadığımızı sorgulamaktadır. Bellek, algı ve anılar sanatçı için önemli 
olmakla beraber unutmanın da ürkütücü olduğunu düşünmektedir. Sanatçı için 
ev yaşanılan, çalışılan ama aynı zamanda hatıraların biriktirildiği ve anıların 
saklandığı bir yerdir (Bağlantı 9). 

Arte Povera sanat hareketinin temsilcisi olan Mario Merz iglo denilen ve 
aslında yaşam alanı olduğunu düşündüğü evlerinde, insan ile doğa arasındaki 
kaybolan ilişkiyi sorgulamaktadır. Sanatçı iglolarını somut   bir ev görünümünde 
kurgulamasa da onun için iglo/ev, korunduğumuz ve insanların doğayla uyumlu 
şekilde yaşadığı bir yerdir. Yerleştirmelerinin dış yüzeylerini kil, bambu, 
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balmumu, kurşun, katran, cam levha gibi doğal malzemelerle kaplayarak 
oluşturmuştur. 

Resim 28- Mario Merz, “Igloo di Pietra”, “Taş İglo”, - 1982
https://krollermuller.nl/en/mario-merz-igloo-of-stone - 12 Kasım 2022

Merz, kariyeri boyunca çeşitli boyutlarda organik malzemelerle 30’un üzerinde 
iglo ev yapmıştır. İglo, barınak ve sıcaklık sağlayan ve aynı zamanda eski 
göçebe kültürlere dayanan bir ev yapıdır. İglo formu izleyeni birçok farklı 
çağrışımlara götürebilmektedir (Bağlantı 10).   Sanatçı, iglo/ev çalışmalarını 
bir metafor olarak kullanırken korunaklı bir yerin sembolü, insanların doğayla 
birlikte yaşadığı dönemden kalma bir yerleşim prototipi olarak, zaman ve mekân 
arasında kalan bir yapı olarak görmektedir (Bağlantı 11). 

Britanyalı sanatçı Simon Starling, nesneyi veya malzemeyi dönüştürmekle 
ilgili eylem, belge ve süreçleri içeren yerleştirmeler ve heykeller yapmaktadır. 
Sanatçının “Shedboatshed”, “Kulübe” isimli çalışması Ren nehri kenarında 
bulunan ahşap bir kulübeyi/evi sökerek bir kayığa dönüştürmesiyle bilinmektedir. 
Kulübeden/evden artan malzemeyi dönüştürdüğü kayığa yükleyen sanatçı, 
malzemeyi nehir kenarındaki bir müzeye taşıyarak yeniden kurgulamıştır. 

Resim 29- Simon Starling, “Shedboatshed”, “Kulübe”- 2005 
https://www.themoderninstitute.com/artists/simon-starling/works/
shedboatshed-mobile-architecture-no-2-2005/88/ - 13 Mayıs 2022

İzleyicinin karşısında duran kulübe/ev, yeniden kurgulandıktan sonra içerisine 
girildiğinde yüzeydeki boşluklarıyla ve kalıntılarıyla dönüşümün izini 
taşımakla beraber görünenin ötesinde bir hareketi temsil etmektedir. Starling, 
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bu eylemini yeni açılan müzeye bir tepki olarak gerçekleştirmiş ve seri 
üretime karşı olduğunu çevreci bir yaklaşımla ortaya koymuştur (Susamoğlu, 
2010:25,26). 

Yaşamını ve çalışmalarını Hollanda ve Almanya’da sürdüren, son birkaç 
yıldır huzuru ve güvenliği temsil eden ev temasıyla ilgilenen Stephanie Rhode, 
sadece 12 saatlik ömrü olan dev kum sanatı projesi olan “Sand House”, “Kum 
Evi” isimli çalışmasını, sürekli değişen dünyada her şeyin geçici olduğu 
düşüncesi üzerine kurgulamıştır. Sanatçı projesinde geliş, gidiş, hareket ve 
durgunluk kavramlarını, süreci anlatmak adına sahil şeridine 3000 kum evi 
yerleştirerek vurgulamıştır (Bağlantı 12). 

  

Resim 30, 31 (ayrıntı), Stephanie Rhode, “Sand House”, “ Kum Evi”, 2007 
https://www.stephanierhode.nl/portfolio/sandhouses/ - 15 Ağustos 2022

Hayatta herşeyin geçici olduğunu ve hiçbir şeyin eskisi gibi kalmadığını 
göstermek isteyen sanatçı, denizin doğaya bağlı olarak gelgit hareketiyle tüm 
evlerin tamamen yok olmasını ve sonuçta sadece kumsalın kaldığını izleyiciye 
deneyimletmektedir. Rhode, eserlerinde insan figürü kullanmamasına rağmen, 
evlerinin içerisinde yaşamın var olduğu düşüncesiyle elimizden kayıp giden 
hayatlarımıza metaforik bir bakış açısı sunmaktadır (Bağlantı 13). 

Disiplinlerarası sanat alanlarında kullanılan ev imgesi, günümüz seramik 
sanatında da bir ifade aracı olarak bellek ve mekân bağlamı üzerinden az sayıda da 
olsa çeşitli çalışmaların ortaya koyulduğunu göstermektedir. Seramik malzeme 
farklı yöntemler ile şekil verildikten sonra sırlı ya da sırsız olarak yüksek ateşte 
fırınlanan bir uygulamadır. Farklı teknik ve yöntemler ile çalışmalarını sürdüren 
seramik sanatçıları, kil malzemeyi bazen sıvı, toz veya fırınlayarak bazen de 
plastik haliyle fırınlamadan kullanmaktadırlar. 

5. Seramik Sanatında Ev İmgesi: Sanatçı ve Yapıt Okumaları

Ev imgesi, hem disiplinlerarası sanat alanlarında ait oldukları dönemin 
dinamiklerine ve ifade biçimine bağlı olarak hem de günümüz seramik 
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sanatında çeşitli uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. (Kılıçarslan, 
2019: 24). 1970’li yıllarda yeni fikirler ve kavramlar tartışılmaya 
başlandığında, ev imgesi seramik sanatçıları tarafından da sorgulanmaya 
başlamıştır. Çoğunlukla yaşanılan barınak, anıların yaşandığı bir mekân 
ve koruyucu bir kabuk olan ev imgesi, sanatçı için kendini ifade etmenin 
bir yolu olmasının dışında bireysel özlemlerinin de esin kaynağı olmuştur 
(Aktuğ, 2010:24). Çok eski bir geçmişi ve geleneği olan seramik sanatı sanat 
disiplinleri arasında neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Yaşamımızın her 
alanında yer bulan seramik, kendi tarihi içerisinde sadece kullanım eşyası 
olarak değil sanatın malzemesi olarak da kullanılmaktadır (Leman, 2013: 
68). Disiplinlerarası sanat alanlarında çoğu sanatçının düşüncesini ifade etme 
biçimi açısından tercih ettiği kil malzeme, çeşitli uygulama ve yöntemler ile 
zaman zaman formel zaman zaman da kavramsal bir alt yapıyla karşımıza 
çıkmaktadır. 

Ev imgesini çalışmalarında kullanan Charles Simonds, projelerine uygun 
alanlardaki çalışmaları ile tanınmıştır. Sanatçı saçaklara, kamulaştırılan binaların 
pencere pervazlarına kilden minyatür mahalleler yerleştirmekte ve izleyiciye 
seçtiği alanlardaki varlık/yokluk duygusunu hissettirmeyi amaçlamaktadır.  
Simonds “Dwellings”, “Konutlar” isimli serisini minyatür boyutlarda ve 
fırınlanmamış kil tuğlalardan oluşturmuştur (Çevik, Silav, 2019:6,7). Mahalleleri 
açık alanlarda geçici yapıtlar olarak sergiledikten sonra müzelerde de yarı kalıcı 
yapıtlar olarak sergilerken, bir taraftan da müze penceresinden görülebilen başka 
bir proje sergileyerek, izleyiciye müze duvarlarının ilerisine/ötesine bakmalarını 
işaret etmiştir. 

Resim 32, 33, 34- Charles Simonds, “Dwellings”, “Konutlar”, - 1980,1980 
https://www.artsy.net/artwork/charles-simonds-dwellings-1 

https://www.charles-simonds.com/mobile/dwellings80s.html - 10 Eylül 2021 
https://www.charles-simonds.com/dwellings70s.html - 10 Ekim 2021

Açık alan yapıtları doğa koşulları nedeniyle yavaş yavaş yok olma duygusunu 
güçlendirmiştir. Bu duygu izleyiciye, buralarda birilerinin yaşadığı ve daha sonra 
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kaybolduğunu rahatsız edici bir şekilde hissettirmektedir. İzleyici yapıtı daha 
sonra yeniden okumak için geldiğinde bazı izlerin kaybolmuş olduğu gerçekliği 
ile karşılaşmaktadır.  Simonds, yerleştirmelerinde zorunlu ya da isteğe bağlı 
olarak göç eden insanların evlerini terk etmeleri neticesinde boş, harabe, yıkık 
görünümdeki evlerin güvensizleşen mekânlara dönüştüğünü vurgulamaktadır 
(Barlas, 2021:126,127,134).

1968 yılında seramik ve cam alanında projeler üretmeye başlayan ve 
yaratıcılığın büyülü gücüne inanan Mary Bayard White çalışmalarında çevre 
ile sanat arasındaki diyaloğa odaklanmış ve geri dönüşümlü malzemelerin yanı 
sıra ışığı da kullanmıştır. Sanat ve çevre konularını birleştirmeye çalışan bir 
sanatçı olarak doğayı düzgün kullanmayı, çevre algısını yükseltmeyi ve barışı 
sağlamayı aramaktadır. Çevre sorunlarının sanat ve bilim birlikteliği ile daha 
görülebilir bir ortama taşınabileceğine inanmaktadır. 

Resim 35, 36, 37 – Mary Bayard White –”,” Precarious and Unpredictable Paths 
to Inner Light” “İç Işığa Giden Güvencesiz ve Öngörülemeyen Yollar- 2006, 

“Rolling One Day At A Time Towards Sustainability” 
“Sürdürülebilirliğe Doğru Bir Gün Yuvarlanmak” 2007, “Living on Fault Lines 
and Pacific Currents “, “Fay Hatları ve Pasifik Akıntıları Üzerinde Yaşamak” 
2006- http://www.marywhiteglass.com/projects/dwellings - 15 Aralık 2021

White bireyin güvenli bir şekilde barınmasının bir insanlık hakkı olduğunu 
savunurken ev imgesini metafor olarak kullanmaktadır. Artan hareketlilik ve 
göç, ev nedir ve ev ne sağlar gibi konuları gündeme taşımaktadır. 1995 yılında 
ev serilerine başlayan ve günümüzde hala devam eden White, evlerinin çoğunu 
içten aydınlatmış ve genellikle cam, ahşap ve metal malzemeler kullanmıştır 
(Bağlantı 14). Sanatçı çalışmalarında evlerin altındaki   ahşap ayaklar ile sel 
bölgesinin risklerine, tekerlekler ve pedallar ile enerji oluşturmaya, ışık 
kaynağı ile de umudu işaret etmektedir.
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Macaristan doğumlu bir diğer seramik sanatçısı Palma Babos, içerisinde 
bulunduğumuz çağdan yani 21. yüzyılın tüketim toplumundan ve çevremizin 
gökdelenlerle çevrili olmasından rahatsızlık duyan ve bu rahatsızlığını 
projelerine yansıtan günümüz sanatçılarındandır. Babos, porselen çamuru 
ile ışığı, gölgeyi, geçirgenliği, boşluğu ve doluluğu eserlerinde kullanırken 
izleyiciye eğilen, bükülen, çöken ve üst üste istiflenmiş kalabalık bir şehir 
görünümü sunmaktadır. 

Resim 38, 39– Palma Babos, “The Tower from the City”, 
“Şehirden Gelen Kule”– 2012 “Filth”, “Pislik”- 2020 

http://jesugulstue.blogspot.com/2012/05/memories-from-future.html - 21 Aralık 
2021 https://www.quartzinversion.com/palma-babos - 25 Aralık 2021

Alıştığımız ve belleklerimizde üçgen çatılı evler yerine üst üste evlerden/
mekânlardan oluşan kule görünümlü çalışmalar ortaya koymaktadır. 
Porselen heykeller tam da 21. yüzyılı çağrıştırmaktadır. Sanatçı, çevresindeki 
yapıları gözlemleyerek aslında özlediği ev imgesi üzerinden kent kavramını 
sorgulamaktadır. Gökdelenler arasında evlerinin içerisinde sıkışan insanların 
hem tükettiği hem de tükendiği duygusunu aktarmaya çalışmaktadır.

Figüratif heykellerinin yanında, ev imgesini Japon mirasından güçlü bir 
şekilde etkilenerek ifade eden Akio Takamori, çocukluğunun köyde geçmiş 
olmasının izlerini ev çalışmalarıyla ortaya koymuş ve geçmişi belleğinde 
kaldığı şekilde yorumlamıştır. Sanatçının kullandığı teknikler çalışmaları kadar 
doğrudan ve yenilikçidir. Takomori çalışmalarında gerçekler ile anılar arasında 
bir köprü kurmaktadır (Lebow, Held, 2003: 27, 28). Bellek, geçmişin bugün 
de yaşadığı bir yerdir ve geçmişte yaşadığımız her şey bugünün içerisinde de 
bulunmaktadır. Çalışmaları izleyende bir dizi çağrışımı tetiklerken zaman ve 
mekân arasında sıkışmış bir dünya görüşüne sahiptir. Takamori kil malzeme 
kullanarak çocukluğunun yaşam izlerini taşıyan evleri kurgularken anılarını 
tekrar tekrar dışa vurmaktadır.
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Resim 40, 41 (ayrıntı), 42 (ayrıntı) - Akio Takamori, “3 Tier House”-“3 Katlı 
Ev” 1975     https://www.artsy.net/artwork/akio-takamori-3-tier-house - 11 

Eylül 2021 - https://www.artspace.com/akio-takamori/3-tier-house - 17 Ekim 
2021 - https://cerberagallery.com/product/large-house-with-many-girls/ - 09 

Ekim 2021

Sanatçı çocukluğundan bugüne kurduğu mekân bellek ilişkisi üzerinden 
hatırlamak/hatırlatmak adına oluşturduğu çalışmalarını, belleğin anıları geri 
çağırımları doğrultusunda uygulamıştır. Takamori, Tokyo’da endüstriyel 
seramik eğitimi almış ve Amerikalı sanatçı Ken Fergusan ile tanıştıktan sonra 
çömlekçi atölyesinde ona yardım etmeye başlamış ve orada heykeli keşfederek 
çömlekçilikten uzaklaşarak büyük boyutlu figürler çalışmaya başlamıştır 
(Bağlantı 15).

Juree Kim, kil malzeme ile heykel yapımında oldukça deneyimli 
Güney Koreli bir sanatçıdır. Zamanı ve dünyanın geçici olduğunu kil evler 
üzerinden anlatmaktadır. Hem doğayı hem de bireyi kuşatan kent olgusuyla 
ilgilenen sanatçı, kentleşme ile tarihin silinmesi ve sürekli değişen dünyayı 
sorgulamakla beraber projelerinde değişime/dönüşüme elverişli olan kil, toprak, 
su, ışık malzemelerini kullanmaktadır (Bağlantı 16). Juree Kim, yıkılacağı ve 
yok olacağı planlanan mahallelerdeki evlerin minimal boyutlarını projelerine 
aktarmaktadır. 

  

Resim 43, 44- Juree Kim, “Landscape”,” Manzara” – 2015, 
https://garlandmag.com/article/online-exhibition-intimate-immensities/

attachment/juree-kim/, https://tr.pinterest.com/pin/95068242104451900/ - 10 
Aralık 2021
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Kore mimarisinden etkilenen sanatçı, kilden oluşturduğu evlerini oldukça 
ayrıntılı bir şekilde çalıştıktan sonra malzemeyi fırınlamayarak doğal haliyle 
bırakmaktadır. Sanatçı çalışmalarında, sanayinin gelişmesi ve kentleşmenin 
etkisi ile geleneksel olan binaların ortadan kalkmasına tepki olarak erime ve 
çökme eylemine yardımcı olan suyu kullanmaktadır. Giderek kaybolan mimariyi 
işaret etmek için yavaş yavaş yok olmalarını ve kaybolmalarını gerçekleştirerek 
video kaydı ile geçiciliği kayıt altına alarak hiçbir şeyin kalıcı olmadığını 
izleyiciye aktarmaktadır (Zümrüt, Eğe, 2021:634). Juree Kim’in evlerinin 
çökerken oluşturdukları tahribat, günümüzdeki binaların süratle yıkılan ve 
dönüştürülen süreçlerine de bir göndermede bulunmaktadır.

Seramik sanatçısı Graciela Olio, kil malzeme tekniklerinin yanında grafik, 
heykel ve fotoğraf disiplinlerinin tekniklerini de kullanmaktadır. Çalışmalarında 
eski ve günümüz baskı tekniklerini uygularken aynı zamanda düşünsel olarak 
güvensizlik, kırılganlık ve geçicilik kavramlarını da sorgulamaktadır. 2009 
yılından beri ham ve pişmiş porselen yüzeylerin üzerine foto seramik tekniği 
ile baskılar yaparak oluşturduğu evlerini yer, bellek ve kimlik kavramları ile 
sorgularken geçmişini yeniden oluşturma çabası içerisindedir.

Resim 45, 46 – Graciela Olio – “House”, “Ev”- 2016 
https://www.aic-iac.org/en/member/graciela-olio/ - 10 Eylül 2021

https://sites.google.com/site/encontrodeceramistas2011/graciela - 10 Eylül 2021

Ev serisi, sanatçının hem çocukluk geçmişine ait olan bir dizi imge hem de 
ait olduğu yere bir göndermedir. Çalışmaları çatısı olmayan, yıkılan, kendi 
kendine yeten evlerden oluşan metaforik bir direnişi ifade etmektedir. Sanatın 
estetik yanıyla ilgilenmediğini söyleyen sanatçı, yaşamın yıkıcı gerçekleri olan 
afetlerde ve savaşlarda yıkılan evler üzerine de çalışmalarını sürdürmektedir 
(Bağlantı 17). 

Danimarkalı çağdaş seramik sanatçılarından biri olan Nina Hole, 
heykel ve performans sanatçısıdır. “Fire Sculptures”, “Ateş Heykelleri” isimli 
yerleştirmesinde/heykelinde seramikle performansı birleştirerek farklı bir 
uygulama ortaya koymuştur. “Ateş heykelleri” ile mekânsal bir proje üreten 
Hole hem kavramsal sanata hem de seramik sanatının çağdaş yorumlamalarının 
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genişlemesine katkıda bulunmuştur. Malzemenin değişim ve dönüşüm anlarını 
da izleyici ile paylaşan Hole, ateşi kendisinin kontrol ettiği heykellerini fırının 
yakıldığı alanda kurgulamaktadır (Çakar, 2018:1137,1138). 

Resim 47, 48 – Nina Hole, “Fire Sculptures”, “Ateş Heykelleri”- 2012
http://www.ninahole.com/photo_gallery/photo_gallery2.html - 19 Aralık 2021

Hole’un heykel evleri mimariden etkilenilerek kil malzeme ile yapılan açık 
mekân heykelleridir. Bulunduğu alanda yüksek ölçekli heykeller şekillendirmiş 
ve formu fiber battaniye ile kaplayarak açık alanda fırınlamıştır. Çalışmalar 
fırınlandığı alanda sergilenirken, fırınlama tekniği heykelin boyutuna ve 
kalınlığına göre değişim göstermektedir (Zümrüt, Eğe, 2021:637). Sanatçı 
geleneksel anlayışa karşı olması nedeniyle, seramik disiplininin tüm teknik 
imkânlarını kullanarak kendisine özel ifade alanları aramış ve geliştirmiştir. 
Hole özelinde, seramik sadece geleneksel biçimlerin parçası değil aynı 
zamanda kavramsal sanatın da malzemesi olmaya başlamıştır. İzleyici açısından 
malzemenin değişimi ve dönüşümünün deneyimlenmesi sanatçı tarafından çok 
önemlidir. Hole, anılarındaki ev imgesinden yola çıkarak, eserlerinde hem ilkel 
bir kalıntıyı hem de katları olan bir binayı birleştirerek çok pencereli ve tek çatı 
altında birleşen evler ortaya koymuştur.  

İsrailli seramik sanatçısı Ravit Lazer’in çalışmalarının ana maddesi 
kildir. Lazer farklı disiplinleri bir araya getiren bir sanatçı ve tasarımcıdır. 
Sanat yolculuğunda, gerçek olan anları iki boyutlu bir fotoğraf gibi düşünerek, 
üç boyutlu formlara dönüştürmektedir. Sanatçı sığınak, şiddet, belirsizlik, 
boşluk, terk edilmişlik gibi gerçeklikleri mekânlar üzerinden somutlaştırırken, 
çalışmalarında öncesinde yaşam dolu olan bu mekânların boşaltılarak harabe 
durumuna dönüştürülmesini de sorgulamaktadır. Çağdaş seramik yöntemlerini 
ustalıkla kullanan sanatçı, yaptığı eserleri şimdiki zamanın arkeolojik bulguları 
olarak tanımlamaktadır. 
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Resim 49 – Ravit Lazer, “Ruins”,” Kalıntılar”- 2017
https://cfileonline.org/wp-content/uploads/2018/04/2-ravit-lazer-ruins-

contemporary-ceramic-exhibition-art-spotted.jpg - 24 Aralık 2021

Teknik olarak, çalışmalarını çok yüksek derecelerde fırınlaması ile malzemenin 
erimesini ve çökmesini sağlayan sanatçı, bu eylem sonucunda düşünsel 
altyapısının yani içeriğin, form ile ilişkili olduğunun da altını çizmektedir. 
Lazer evi bir sığınak, güvenli bir alan ve koruyucu bir yer olarak algıladığını 
ve onun zaman içerisinde çeşitli nedenler ile parçalanmasını, çökmesini ve 
yaşanılamayan bir mekân olmasını ayrıca yaşamın geçiciliğini ve anlamsızlığını 
da sorgulamaktadır (Bağlantı 18).

Enric Mestre, İspanya’da yaşayan dünya çapında bir seramik sanatçıdır. 
Ürettiği mimari formlar, keskin hatlı olmakla beraber ışığı, gölgeyi, yatay ve 
dikey hareketleri ön plana çıkartmaktadır. Sanatçı, son derece sade formlar 
üretirken izleyiciye dünyanın kaosunun farkına varmalarının altını çizmekte 
ve mekânın/evin anılarımızın nesnesi olduğunu vurgulamaktadır. Sanatçı 
çalışmalarında geçmişi ve   gerçekleşmesi mümkün olmayanı bir araya 
getirerek, kaosa karşı sessiz ve cansız anıtlar yaratır. Mestre kişisel olarak 
gelenekselliği taşıyor olsa da çalışmaları modern zamanları işaret etmektedir 
(Eğe, 2019:22). 

   

Resim 50, 51- Enric Mestre, “İsimsiz”- 2009
https://modernshapes.com/artiste/6-enric-mestre - 29 Temmuz 2022

“İsimsiz”- 2007  https://cdn.modernshapes.be/images-modern-style/artistes/
pdf/EnricMestreCATALOG28APR19web.pdf – 29 Temmuz 2022
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Sanatçı çalışmalarında kil malzemeyi sırsız/sade haliyle kullanarak dokulu/düz 
yüzeylerde farklı duygusal etkilerin de görüldüğünü hissettirmektedir. Mestre, 
eserlerinin bazılarına isim vermemiştir. Ürettiği her form kendi içerisinde birtakım 
detayları barındırırken, belirli bir sosyal kademeyi vurgulayan geometrik bir dil 
kullanmıştır. Mimari ve sanatı bir araya getirerek ve çeşitli semboller kullanarak 
toplumsal yapıya işaret etmektedir. Sanatçının önemli özelliklerinden birisi de 
izleyicinin yapıt ile daha yakın diyaloğa girmesi için, sergi alanında eserlerini 
bir kaide üzerine yerleştirmemesidir (Çakar. 2018:243-252). 

Çocukluğunda evlerin kendisini daima büyülediğini söyleyen Mary 
Fischer “Tower houses”, “Kule Evler” isimli serisinde, yaşamının büyük 
bir kısmında doğayı ve evleri gözlemleyerek, belleğinde kalmış olan anıları 
çalışmalarına yansıtmıştır. Fischer’ın evleri büyüdüğü topraklarda bulunan su 
kulelerini, ahırları, tahıl ambarlarını ve çiftlik evlerini yansıtmaktadır. Her zaman 
evlerden ve mimariden etkilenen Fischer, çalışmalarında beyaz kil kullanmış ve 
eskiden kalmış görüntüsünü yansıtmak için de formlarının üzerine demir oksitli 
slip tekniği uygulamıştır. 

Resim 52, 53, 54 – Mary Fischer, “Tower houses”, “Kule Evler”
https://tr.pinterest.com/pin/122793527324869362/ - 10 Aralık 2021

Plaka tekniği ile çalışan sanatçı doku ve çizgisel etkilerle formlarını 
bütünleştirirken çoğunlukla doğayı ve çevresini gözlemleyerek belleğinde 
kalan anıları eserlerinde vurgulamaktadır. Çalışmalarında metafor kullanmayan 
geçmişte gördüğü ve bugün belleğinde olan yapıları doğrudan aktaran sanatçı 
son yıllarda kil üzerine fotoğraf baskıları da yapmaktadır (Bağlantı 19). 

Tüm sanat dallarını etkileyen ev kavramı, biçimsel olarak dışarıdan 
bakıldığında bir şey ifade etmeyen ancak içerisinde yaşandığında duygu ve 
kimlik barındıran bir olgudur. Ev imgesi yaşanan zamana ve kültürlere göre 
değişim gösterse de yuvayı, aileyi, anıları ve belleği oluşturan bir bütündür 
(Zümrüt, Eğe, 2021:639).
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Amerika doğumlu Robert Winokur, “House With Porch”, “Verandalı 
Ev” ve ”Brooklin Compound”, “Brooklin Bileşiği” isimli çalışmalarında 
kentsel yapıların en önemli birimi olan ev kavramını seramik malzeme 
kullanarak, evin aslında bir kap olduğunu düşünmüştür. Çocuk çizimlerinin 
sadeliği ve masumiyetinden etkilendiğini ve böylelikle ev imgesini bu 
masumiyet ve sadelik üzerinden gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Sanatçının 
ev imgesini bir ifade biçimi olarak kullanmasının nedeni hem masumiyet 
hem de evlerimiz için hissettiğimiz güven ve sıcaklık duygusudur (Bağlantı 
20).

 

Resim 55, 56 – Robert Winokur, “House With Porch”, “Verandalı Ev”- 2002

”Brooklin Compound”“Brooklin Bileşiği” - 2004
http://robertwinokur.com/gallery_houses.html#21- 15 Aralık 2021
http://robertwinokur.com/gallery_houses.html#23- 15 Aralık 2021

Winokur, çalışmalarında astar ve kazıma tekniğinin yanında tuz sırı ve küllü 
sırlar da kullanmıştır. Sanatçı seramik yolculuğunun başlarında fonksiyonel 
formlar üretse de sonraki yıllarda ev formlarına yönelmiştir. Evlerin sade ve 
yalın bir şekilde çalışılmış olması doğallığı ve samimiyeti de yansıtmaktadır 
(Eğe, 2019:32,33). 

Türkiye’nin ilk seramik sanatçılarından olan ve İsviçre’de bir 
sanatoryumda olduğu süreçte, dağılan benliğinin parçalarını birleştirmek 
ve kendini iyileştirmek için seramikle tanışan Füreya Koral, 1973 yılında, 
oturduğu dairenin penceresinden gözlemlediği evlerden esinlenerek iç ve dışı 
birbirinden ayıran kabuk görevi gören seramik evlerini yapmaya başlamıştır 
(Bağlantı 21). Kuşları, kapıları, ağaçları ve pencereleri olan evler bizlere 
içlerinde bir yaşam belirtisi hissini vermektedir. Sanatçı   insanların zaman 
içerisinde dönüştüğünü, değiştiğini düşünerek geçmişe özlemini ev imgesi 
üzerinden sorgulamıştır. 
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Resim 57, 58, 59, 60 – Füreya Koral- “Houses”, “Evler” -  1973 https://www. 
mimarizm.com/etkinlikler/sergiler/fureya-nin-izinde_128818 - 18 Ağustos 2021    
http://www.leblebitozu.com/fureya-koral-kimdir-fureya-koral-hayati-ve-eserleri/ 
- 18 Ağustos 2021 https://www.sanatperver.com/fureya-koral/ - 18 Ağustos 2021  

https://www.ankaraantikacilik.com/blog/983/fureya-koral-1910-1997 - 18 
Ağustos 2021

Koral’ın küçük seramik evleri, anılarının izlerini taşımasının yanı sıra, evin 
sıcaklığını, duygusallığını, içtenliğini taşıyan mekânlar olarak bir yuvayı 
hissettirmektedir. Bachelard, doğduğumuz evi hayal ettiğimizde, evin sıcaklığını 
hissettiğimizi ve o cennetin bir parçası olduğumuzu söyler. Sanatçının küçük 
seramik evleri masalımsı boyutları nedeniyle izleyicinin de hayal kurmasını 
güçlendirmektedir.

Seramik sanatında ev/yuva/yer kavramıyla beraber kent kavramını da 
sorgulayan sanatçılardan olan Naile Çevik’in “Kurgusal Mekânlar Serisi” 
isimli çalışmaları, Çatalhöyük yerleşim planlarından etkilenerek yaptığı ev/kent 
uygulamalarını içermektedir. Sanatçı, kent imgesini kullanarak ve bu imgeye 
vurgu yapmak adına, hepimizin ortak bir hafızaya sahip olduğumuz yaşam 
alanlarımızı yapıtlarında kullanmıştır. 

Resim 61 (ayrıntı)- Naile Çevik, “Fictional Spaces”, “Kurgusal Mekânlar” 

http://journalofsocial.com/Makaleler/903341514_04.%20ID386_6-31.%20 
%c3%87evik_1499-1509.pdf – 08 Eylül 2021
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Kurgulanan kent, küçük seramik evlerden oluşmakta ve teknik olarak beyaz 
döküm çamurunun, renkli boyalar ve oksitlerle renklendirilmesinden elde 
edilen çamurlarla şekillendirilmiştir. Evlerin ahşap bir düzeneğe yerleştirilmesi 
ve düzeneğin altında da evlerin olması, sanatçının tanımlayamadığı bir zamana 
ve mekâna gönderme yapmış olduğu vurgusunu güçlendirmektedir (Çevik, 
Kayahan, 2020:1505).  

Elif Aydoğdu Ağatekin “Farewell “, “Veda” ve “Mother House”, “Ana 
Evi” isimli çalışmalarında, insanların ruhsal durumları ve buna bağlı olarak 
yaşadıkları çevre ile olan etkileşimlerini ev imgesi üzerinden ifade eden bir 
diğer sanatçıdır. Sanatçı 2016 yılında İstanbul’da açtığı “Veda” adlı sergisinde, 
göç etmek zorunda kalan ailelerin yaşamlarına dair birçok şeye veda etmeleri 
gerektiğini ve bir daha yaşadıkları evlerini göremeyeceklerini, yeni bir yaşam 
kurmak zorunda olduklarını, paramparça olmuş hayatlarını ve en önemlisi 
anılarını, geçmişlerini terk ettiklerini sorgulamıştır (Suçağlar, 2019:104).

 

Resim 62, 63 - Elif Aydoğdu Ağatekin, “Farewell “,“Veda” – “Mother 
House”, “Ana Evi” - 2016, http://www.sanatatak.com/view/elif-

aydogdu-agatekinden-veda - 15 Ocak 2022,http://www.lebriz.com/pages/
artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=778&bhcp=1&periodID 

=1890&pageNo=0&exhID=0 -15 Ocak 2022

Seramiğin insanlık tarihinde önemli bir yeri ifade ettiğini düşünen ve ev 
imgesi üzerinden kavramsal sanat ağırlıklı çalışmalar üreten Rachel Ho, 
“Shelter”, “Barınak/Ev” isimli çalışmasını, sayıca çokluk içeren kırk adet evden 
oluşturmuştur. Sanatçı, içerisinde yaşarken kendimizi güvende hissettiğimiz 
evlerimizi yırtılmış görünümde yaparken, evlerin insanlar gibi hasar alabilir ve 
kırılgan olabilir durumlarını ortaya koymaktadır. Yırtıklara sürdüğü altın lüster 
gözyaşlarımızı, başlangıçları, dönüşümleri ve yenilenmeleri temsil etmektedir. 
Her porselen evin üzerinde bir İrlanda atasözü olan “insanlar birbirinin 
sığınağında yaşar” tümcesini kabartma tekniği ile uygulamıştır (Bağlantı 22). 
Ev, sanatçı için teselli ve umut duygularını taşımaktadır. 
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Resim 64, Resim 65 (ayrıntı), Resim 66 (ayrıntı), Rachel Ho, “Shelter”, “Barınak/Ev” 

Sanatçının Facebook hesabından, 17 Ağustos 2022

Zaman kavramını ele aldığımızda geçmiş, bugün ve gelecek ev özelinde içerisinde 
çeşitli devinimleri olan bir süreç olarak da algılanmaktadır. Ev kavramı, insanın 
bir yere kök salma duygusuna dayanan bir sav olurken bedenimiz için de bir 
barınak ve kişiliğimiz içinde bir sığınaktır aslında. Yuva ve ait olma kavramları 
üzerinden baktığımızda; mahrem ve zayıf duygularımızı, öfke ve arzularımızı, 
korku ve hayallerimizi yaşadığımız yerdir ev (Bağlantı 23). 

6. Sonuç

Disiplinlerarası sanat alanlarında birçok sanatçının kavramı doğrultusunda 
kullandığı malzemelerle, biçimsel ya da kavramsal olarak yaşam bulan ev 
kavramı/imgesi düşüncelerimizi ve duygularımızı ifade eden bir konudur. 
Heidegger, evi ilk evrenimiz olarak tanımlar. Ev içinde bulunduğu kültürel, 
siyasal, tarihsel ve coğrafi etkenler sonucu değişim gösterirken, bu durum hem 
bireyi hem sanatçıyı hem de evin dönüşümünü etkilemektedir. Tarihsel süreçte 
ve günümüzde ev; psikolojik, sosyolojik, felsefi ve kültürel bağlamda tüm sanat 
dallarını etkilemiş ve yeniden üretilen bir imge/bir dil haline gelmiştir. Ev, kişiyi 
dıştan gelen etkenlere karşı koruyan, kabuk vazifesi gören, yuva ve aidiyet 
duygumuzun geliştiği vazgeçilmez, sokağa karşı bir siper unsurudur.

Yaşamımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz ev, dönemlere göre değişim 
gösterse de sadece dört duvarla çevrili yer olmasının dışında, anılarımızın, 
düşlerimizin ve düşüncelerimizin birleştiği bir mekân ve bir imgedir aslında. 
Ev sanatçılar için; geçmişi, yaşadığı kültürü, barınmayı, politikayı, coğrafyayı 
yansıtırken sanat yapıtlarında da metaforları olan bir ifade biçimidir. Düşünsel 
olarak baktığımızda ev, seramik malzemenin “tuğla” özelinde yapı taşlarından 
biridir ve malzeme ile kavram arasındaki en doğru ilişkiyi kurmaktadır. Farklı 
bir şekilde söyleyecek olursak ev kavramı, dışarısı ve içerisi, özel ve genelin 
diyalogları bağlamında, içsel yapımızı keşfetme yolculuğumuz şeklinde 
özetlenebilir. Sanatçılar, ev kavramını/imgesini sanat yapıtlarında yaşadıkları 
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döneme bağlı olarak kavramsal, gerçekçi, dekoratif veya soyutlayarak 
kullanmaktadırlar.

Bireyin ilk defa gördüğünü, ikinci defa yaşadığında hatırlaması imgesel 
çağrışımlar sonucunda oluşur. Kişinin belleğinde biriktirdiği imge, her an 
ortaya çıkmak/kullanılmak üzere depolanır ve her bireyde yansıması farklı 
olur. Farklılıklar, yaşadığımız çevreden, yaşadığımız dönemden ve yaşadığımız 
toplumun kültürel yapısından kaynaklanabilir. Çocukluğumuzda kazandığımız 
kodlar gelecekteki hayat tarzımızı belirlerken, belleğimizde taşıdığımız 
anılarımızın bir kısmını terk eder bir kısmını da yaşamımızın bir parçası haline 
getirerek yolculuğumuza devam ederiz.

Ancak günümüzde bireyin bir yere ait olduğu inancını kaybettiği, 
yerleşikliğin yerini göçün aldığı ve dolayısıyla, ev kavramının/imgesinin 
içeriğiyle beraber yer değiştiren ve yaşayan bir kavram olduğu olgusu güç 
kazanmıştır.  Yaşanılan mekânlar topraktan ve doğadan uzak ve giderek 
yalnızlaşan bireylerle dolmaya başlamıştır. Gelişmekte olan tüm toplumların 
sorunu olan yalnızlık ve yabancılaşma, bireyin çocukluğunda kodlanan ev 
imgesini sarsmaya başlamıştır. Biçim olarak ev hem kendini ifade etme yolu 
hem de   sanatçının arayışlarının imgesidir. Bu bağlamda disiplinlerarası sanat 
alanlarında çoğu sanatçı, içinde doğup büyüdükleri ve yaşadıkları mekânlara 
duydukları özlemi/nefreti yapıtlarında ifade aracı olarak kullanmaktadırlar. 
Ev, içerisinde yaşayanlarla beraber toprağa karışacak ve sonrasında yeniden 
doğacak olan bir sistem birlikteliğidir. 
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1. Giriş

Asur Devleti Mezopotamya’nın kuzeyinde MÖ 2.binin başlarından 
itibaren yaklaşık 1400 yıl hüküm sürmüş ve bölgenin en önemli 
devletlerinden biri olmuştu. Devletin yönetimi tanrı tarafından 

yetkilendirildiği düşünülen kralın bağlı bulunduğu hanedanlığa aitti. 
Kralın nasıl yönetime geleceği kesin ve net bir şekilde belirtilmemiş 

olduğundan bazı durumlarda kardeşler, amcalar, damatlar bazen de güçlü 
generaller yönetimde hak iddia etmekteydi. Yakındoğu’daki krallıkların 
tamamında görülen bu durum yaşandığında yönetimde kaos ortamı oluşmaktaydı. 

Krallığı ele geçirebilmek için İsyanlar, darbeler, aile içi cinayetler 
görülebilmekteydi. Başkaldırı sonucunda yönetim ele geçirilirse yeni kral 
ülkenin hakimi olurken, yönetim ele geçirilmezse hain olarak nitelendirilirdi. 
Özellikle Hititlerde hanedanlık içi taht kavgaları ile ilgili çok fazla bilgi vardır. 
MÖ 15. yüzyılda yaklaşık yüzyıl sürecek bir darbeler dönemi yaşanmıştır (Ökse 
2021: 246). Bu kanlı süreci bitirmek için Telipinu bir de ferman yayınlamak 
zorunda kalmıştır. Fermana göre; 

“Ben Telipinu, Hattuşa’da meclisi çağırdım. Bu günden başlayarak 
Hattuşa’da kraliyet ailesinin çocuklarına hiç kimse bir kötülük 
yapmayacak. Ona bıçak (silah) çekmesin. Birinci sıradaki (birinci 
sıradaki kraliçenin en büyük oğlu) prens kral olsun. Eğer birinci 
sırada bir prens yoksa ikinci sıradaki (kralın diğer eşinin) oğlu kim 
ise, o kral olsun. Eğer bir prens (erkek çocuk) yoksa birinci sıradaki 
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kız kim ise, onu bir erkek (ile) evlendirsinler ve o kral olsun.” 
(Hoffmann, 1984: 30-33).

Kral böylece tahta geçişi bir düzene sokarak taht kavgalarının da son bulacağını 
düşünmektedir. Kral öldükten sonra da bu fermanın ilk yıllarda işe yaradığı 
anlaşılmaktadır. Telipinu tarafından sürgüne gönderilen Taharwaili, fermanına 
uymadan kendisini kral ilan etse de Pankuş meclisi kralı tahtan indirmiştir 
(Ökse 2021: 246). Bu ferman sayesinde ortalama yüz yıl süren kaos ortamına en 
azından belli bir süre ara verilmiştir.

Ferman kralın nasıl yönetime geleceğini gösteren, bilinen ilk yazılı 
uygulamadır. Asur krallarının yönetime nasıl geleceğini bildiren böyle bir 
belge bilinmemektedir. Yeni Asur krallarından bazıları da darbe ve isyanları 
önleyebilmek için henüz krallığı bitmeden çocuklarından seçtiği birini veliaht 
olarak belirlemiştir. Bu çalışmada Sanherib ve Esarhaddon’un veliaht olarak 
belirledikleri prensler için hazırlanan veraset antlaşmaları incelenecektir.

2. Yeni Asur Dönemi Veraset Antlaşmaları

II. Asurnasirpal (MÖ 883 ve 859) güçlü bir yayılım politikası uygulamış ve 
devleti imparatorluğa taşıyacak seferler düzenlemiştir (Bedford, 2001; Olmstead, 
1951: 81; Saggs, 1984: 72, 73). Asur devleti genişledikçe ve zenginleştikçe geniş 
arazileri elde tutmak için güçlü bir merkezi yönetimin önemi de artmaktadır.

II. Asurnasirpal’dan, III Asur-Dan’a kadar ki (MÖ 772-755) geçen yaklaşık 
yüzyıllık süre içerisinde gelen beş kralın yönetime darbe ile gelmedikleri 
bilinmektedir. Ancak III. Salmanasar’ın (MÖ 859-824) oğullarından Assur-
dan-apla’nın yaklaşık dört yıl süren yıkıcı ama başarıya ulaşamamış bir darbe 
girişimi de yaşanmıştır (Roaf, 1996: 174; Toptaş, Akyüz, 2020: 50-58). 

Asur Devleti’nin kısmen zayıfladığı ve gerileme dönemi de diyebileceğimiz III. 
Asur-Dan’ın dönemi ve sonra başa gelen Kral V. Assur- Nirari ülkenin gerilemesini 
kontrol edememiştir (Olmstead, 1951: 171-174). Toprak kayıpları ile maddi 
anlamda da zora düşen kralın yönetim üzerindeki etkisinin de azalması ile Yeni Asur 
Döneminde bilinen ilk başarılı darbe girişimi yaşanmıştır. Bunun sonucunda kral ve 
ailesi öldürülmüştür (Grayson, 1991: 73-74; Olmstead, 1951: 175).  

Kral ve aile fertlerinin tamamının öldürülüp öldürülmediği anlaşılmamakla 
birlikte krallığın başına III. Tiglat Pileser’in (MÖ 745-727) geçtiği görülmektedir. 
III. Tiglat-Pileser’in hanedanlık üyesi olup olmadığı tam bilinmemektedir1. 

1 Bazı yazıtlara istinaden kral soyundan geldiğini düşünen araştırmacılar da bulunmak-
tadır (Mensikka, 2019: 171; Toptaş, Akyüz, 2020: 50-88).
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Belki de dönemin güçlü bir generali olarak tahtı ele geçirmiştir (Ökse, 2021: 
246).

III. Tiglat-Pileser’den sonra art arda gelecek olan V. Salmanasar (MÖ 726-
722), II. Sargon (MÖ 722-705) ve Sanherib’in (MÖ 705-681) krallıklarında 
darbeler ve suikastlar görülmektedir.

2.1.	 Sanherib’in	Veraset	Antlaşması

Yeni Asur Devleti’nde yaşanan bu kaos ortamı sonucunda tıpkı Hitit Kralı 
Telipinu gibi bir önlem alma isteği doğmuş olmalıdır. Kralın hangi şartlarda 
nasıl seçileceği ve hangi prensin taç takacağı hala tam olarak net değildir. 

Asur Krallığında meşru kral olabilmek için din adamlarının vasal 
krallıkların ve önemli şehirlerin yöneticilerinin yeni kralı tanımaları önem arz 
etmektedir. Bunun bilincinde olan Sanherib, bu darbeler ve suikastlar dönemini 
bitirmek için veliaht kralı belirlemiş olmalıdır.

Sanherib ilk başta oğulları arasından büyük olan Ardu-Mulissi’yi veliaht 
olarak belirlemiştir. Köle satımı ile ilgili bir belgede Arda-Mulissi’nin veliaht 
prens olduğu yazmaktadır.

“… Veliaht prens Arda-Mullissu’nun ‹üçüncü adamı› Aplaya, onu 
Zunbu’dan Karkamış minasıyla 2 mina gümüş karşılığında satın 
aldı.” (SAA 06 103.4).

Sanherib’in veliaht olarak gördüğü oğlunu daha sonra neden veliahtlıktan 
çıkardığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu durum kardeşler ve kral arasında 
bir husumet doğurmuştur.

Sanherib tüm bunlara rağmen küçük oğlu Esarhaddon’u (MÖ 681-
669) veliaht prens olarak ilan etmiş ve bunu tanrılar huzurunda bir antlaşmaya
dönüştürmüştür.

“[...... Efendiniz Asur kralı Sanherib’in size verdiği:

…Uygun olmayan şeyler duyarsanız, Efendiniz Asur Kralı Sanherib’e 
giderek ve kendinizi tamamen efendiniz olan krala adayarak 
konuşacaksınız.

Veliaht prens olarak tayin edilen Esarhaddon’u ve Asur Kralı 
Sanherib’in size sunduğu diğer prensleri korumazsanız; aksi halde:

Tanrı Aššur, Mullissu, Šerua, Sin, Nikkal, Šamaš, Nur, Anu, Antu, 
Illil, Adad, Šala, Kippat-mati, Cennetin İştarı, Nineveh’in İştarı, 
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Arbela’nın İştarı, Asur İştarı, Zababa, Ba]bu, Ninurta, Nusku ve ..., 
Akitu tapınağının tanrıları ... sizi Aššur şehrinde çözülmez, acıklı bir 
lanetle lanetliyor [...]

 [...] kalbinde [...],

Tanrı Aššur, Mullissu, Šerua], Sin, Nikkal, Šamaš, [Nur, Anu, Antu, 
I]llil, Adad, Šala, [Kippat-mati, Cennetin İşarı, Nineveh’in İştarı, 
Arbela’nın İştarı, Asur İştarı, [Zababa, Babu, Ea, Belet-ili, Damkina, 
Kakk]a ve Nergal, [Akitu tapınağının tanrıları ... çözülmez, acıklı] 
bir lanetle tüm topraklarda [lanetliyor)….” (SAA 02 003).

Asur krallığı için belki de yeni bir yazılı veliaht belirleme geleneğinin 
başlangıcı olacak bu antlaşma ile kral, küçük oğlu Esarhaddon’u veliahdı olarak 
ilan etmektedir.

Kral kendisine ya da veliaht olarak atadığı oğlu Esarhaddon’a 
düzenlenebilecek bir suikast ya da isyan girişiminin önüne geçmek için böyle 
bir metin düzenlemiştir. Sanherib herhangi bir olumsuz duyum alan kişinin 
mutlaka, bu durumu krala bildirmesini emretmektedir. Fakat metinde esas 
düşmanlık yapacak olan diğer oğullarının da korunmasını talep etmektedir. 

Metinde kral, veliaht Esarhaddon ve diğer prenslere bir zarar gelmesi 
halinde, suçlunun tanrılar tarafından lanetleneceğini yazmaktadır. İstihbarata 
dayanan bilgilerin Asur Krallığı’nda çok fazla kullanıldığı bilinmektedir. 
Bu anlamda kral bilgiye ulaşmak için hazırlattığı metinde tanrıları da yanına 
alarak bilgi vermeyenlerin ve ailesine zarar verecek kişilerin lanetleneceğini 
söylemektedir.

Kralın bu fermanına kayıtsız kalınmayarak darbe girişimleri ile ilgili haber 
vermeye gelen Babil vatandaşlarının olduğu anlaşılmaktadır. Ancak saraydaki 
Arda-Mullissu’ya bağlı görevliler bu bilginin krala ulaşmasını engellemiştir. 
Kral yerine Arda Mullissu’nun yüzü kapatılarak Babilli bilgi sahibine tuzak 
kurulmuştur2. 

Kralın, Arda-Mullissu yerine Esarhaddon’u veliaht belirlemesindeki 
en büyük etkenlerden biri, Sanherib’in eşi Kraliçe Naqia (Akadça Zakatu) 
olmalıdır. Naqia, Asur metinlerinde adı en çok geçen kraliçedir (Coşkun, 2019: 
124). Oldukça zengin olan ve kendi askeri birliği de olan Naqia, ülke siyaseti 
üzerinde söz sahibidir (Coşkun, 2019: 124; Melville, 1999: 105-112; Svärd, 

2 Metnin tamamı için SAA 18 100 
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2012: 103). Bu anlamda kraliçe kendi oğlunun kral olması için kralı etkilemiş 
olabilir.

Tüm bu önlemlere ve istihbarat çalışmalarına rağmen Kral Sanherib 
kendi oğulları Arda-Mullissu ve Sarezer tarafından tapınakta öldürülür. 
Ancak Sanherib’in hazırladığı veliaht antlaşmasına Asur sarayının bazı ileri 
gelenlerinin3 ve halkının uyduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Sanherib’i öldüren 
prensler tahtı ele geçirememiş, Esarhaddon, babasının ölümünden 42 gün sonra 
da olsa tahtı devralmıştır (Ökse, 2017: 254).

2.2.	 Esarhaddon’un	Veraset	Antlaşması

Sanherib’in oğulları tarafından suikasta uğramış olmasının Esarhaddon üzerinde 
büyük bir etkiye neden olduğu anlaşılmaktadır. Esarhaddon krallığı döneminde 
ülkenin topraklarını genişletmiş, Mısır’a başarılı seferler düzenlenmişti.  Ancak 
krallığını onaylamayan Sasi isimli biri tahtta söz sahibi olmak istiyordu. Bunu 
da bir kadın kâhinin sözlerine dayandırmaktaydı.

“Bu tanrı Nusku’nun sözüdür: Krallık Sasi’ye aittir. Sanherib’in 
adını ve soyunu yok edeceğim.” (SAA 16 59 Radner, 2007: 172)

Suikast olayı ve Sanherib’in soyunun yok olacağı ile ilgili kahin sözleri 
kralın psikolojisini oldukça bozmuş olmalı ki, Esarhaddon “vekil kral” ritüelleri 
düzenlemiştir (Olmstead, 1951, 337, 385; Ökse, 2021: 163). Kral, bu korkulardan 
ve güven sorunlarından dolayı da sıklıkla gizlenmiştir. 

Yaşadığı güven sorunları altında, Esarhaddon babası gibi ölmeden önce 
veliahdını belirlemek için veraset antlaşmaları düzenlemiştir. Bu antlaşmaları 
ülkenin ileri gelenlerine ve vasal krallıklara göndererek ilan etmiştir (Wiseman, 
1958: 1-99;  Lauinger, 2012: 87-123).

Antlaşmada, giriş kısmında kiminle yapılmış ise onun adı ya da unvanı ile 
akrabaları ve seçilen veliaht prensin Asurbanipal olduğunu belirten bir önsöz 
kısmı yer almaktadır. 

“…Asur Kralı Sanherib oğlu Asur Kralı Esarhaddon’un Kunali 
Valisi ile yaptığı antlaşma…” (SAA 02 015).

“…( .Dünyanın Kralı), , Asur kralı, Esarhaddon, (Dünyanın 
Kralı) Asur kralı Sanherib’in oğlu, şehir hükümdarı Nahsimarti ile 
Humbareš ve oğulları arasındaki antlaşma…” (SAA 02 06 1-10)

3 Arda Mullissu taraftarı olan saray görevlileri de bulunmaktadır. Bu görevlilerin bazıları 
ve babasının ölümünden sorumlu tuttuğu muhafızlar görevden alınıp cezalandırılmıştır 
(Radner, 2010: 269-280).
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 “…Tüm Nahsimertililer, onun elindeki tüm yaşlı ve genç adamlar, 
güneşin doğuşundan batışına kadar, Asur kralı Esarhaddon’un 
krallık ve efendilik yaptığı herkes, sizin bu antlaşmadan sonraki 
günlerde doğacak oğullarınız ve torunlarınız…” (SAA 02 06 1-10).
 “…Asur kralı Esarhaddon’un oğlu, büyük veliaht prens olarak 
atanan Assurbanipal ile ilgili olarak, sizinle imzalanan antlaşma…” 
(SAA 02 006 11).

Giriş kısmından sonra antlaşmanın tanrısal şahitleri sayılmaktadır.

 “…Jüpiter, Venüs, Satürn, Merkür, Mars ve Sirius’un varlığında 
(bun antlaşmayı) doğruladı, yaptı ve sonuçlandırdı;

Aššur, Anu, Ill[il], Ea, Sin, Šamaš, Adad, Marduk, Nabû, Nusku, 
Uraš, Nergal, Mullissu, Šerua, Belet-ili, Nineveh’li İştar, Arbela’lı 
İştar, gökte ve yerde yaşayan tanrılar Asur tanrıları, Sümer tanrıları 
ve [Akka]d, toprakların tüm tanrıları…” (SAA 02 06 13-24).

Antlaşmada uzun bir tanrısal yemin bölümü bulunur ve antlaşmada yer 
aldığı düşünülen tüm tanrılar yemin ederler.

“…Her biriniz tanrıların babası, toprakların efendisi Aššur adına 
yemin edin!...” (SAA 02 06 25).

Metnin devamında tahtın varisi olarak Asurbanipal’ın atandığı, onun 
dışında kimsenin kral olamayacağı yazmaktadır.

“…( Bu ) Asur Kralı Esarhaddon’un, göklerin ve yerin büyük 
tanrılarının huzurunda,  Asur kralı Esarhaddon oğlu büyük veliaht 
Asurbanipal adına, sizinle yaptığı antlaşmadır _ _ _ _ Asur, atadığı 
ve veliahtlığa atadığı efendiniz: _ _ _ _...” SAA 02 06 41

Asur kralı Esarhaddon öldüğünde, büyük veliaht prens olarak tayin 
edilen Asurbanipal’i kraliyet tahtına oturtacaksınız ve Asur krallığını 
ve efendiliğini sizin üzerinizde icra edecek. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Onu kırda ve kasabada koruyacaksın. _ _ _ , (gerektiğinde) düş ve 
onun için öl. Onunla yüreğinin gerçeğiyle konuşacaksın, ona vefayla 
nasihat edeceksin ve her konuda yolunu düzelteceksin. _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _

Onu tahttan indirmeyecek ve ( hiçbirini ) kardeşlerinden, büyük ya 
da küçük, onun yerine Asur tahtına oturtmayacaksın. _ _ _ _ .
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Asur kralı Esarhaddon’un sözünü ne değiştireceksiniz ne de yok 
edeceksiniz,  ancak Asur Kralı Esarhaddon’un efendiniz olarak 
size sunduğu büyük veliaht prens olarak bu Asurbanipal’e hizmet 
edeceksiniz. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (o) krallık ve senin üzerinde hâkimiyet 
(kuracak)… (SAA 02 06 41-57).

Asurbanipal’ın kral olarak tahta oturduğu zaman korunmasının, isyanların 
ve hanedanlık üyelerinden herhangi birine tahtı ele geçirmesinde yardımcı 
olunmamasının garanti altına alınmaya çalışıldığı metinde belirtilmektedir.

“Asur Kralı Esarhaddon’un sizin için takdim edip emrettiği ve onun 
adına sizinle ( bu ) anlaşmayı tasdik ettiği ve antlaştığı büyük veliaht 
prens Asurbanipal’i koruyacaksınız; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ona 
karşı günah işlemeyeceksin _ _ ona kötü niyetle elinizi sürmeyin, 
isyan etmeyin, ona iyi ve uygun olmayan bir şey yapmayın; _ _ _ _ 
_ _ _;

Büyük ya da küçük kardeşlerinden birinin onun yerine Asur tahtını ele 
geçirmesine yardım ederek onu Asur krallığından kovmayacaksın, ne 
başka bir kral ya da başka bir efendi atayacaksın, ne de başka birine 
_ kral veya başka bir efendiye _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.yemin edeceksin…” 
(SAA 02 06 62-69).

Esarhaddon, özellikle veraset sahibine itiraz edenlerin bildirilmesini 
istemektedir.

“Büyük veliaht prens Asurbanipal’e karşı yakışıksız ve kötü olan 
krallığın yerine getirilmesi ile ilgili uygunsuz veya ters bir söz 
duyarsanız, kardeşlerinin, amcalarının, kuzenlerinin, ailesinin 
ağzından belirtin (var _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . halkı) , babasının 
soyundan gelenler; _ _ _ ya da soylular ve valilerin ağzından ya da 
sakallıların ve hadımların ağzından ya da bilginlerin ağzından ya 
da herhangi bir insanın ağzından , _ _ _ _ _ _ gizlemeyin ama gelin 
ve büyük veliaht prens olarak atanan Asurbanipal’e bildirin  _ _ _ _ 
_”.(SAA 02 06 73-82).

Esarhaddon, ölümünden sonra Asurbanipal’in Asur’a Şamaşşumuikin’in 
de Babil’e kral olarak gelmesinde yardımcı olunması gerektiğini ayrıca belirtir. 

“Asur kralı Esarhaddon,  oğulları küçükken vefat ederse,  Asur 
tahtını alması için büyük veliaht prens Assurbanipal’e yardım edecek 
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ve onun dengi olan kardeşi Babil’e veliaht prens tayin edilen Šamaš 
- šumu -ukin’e yardım edeceksiniz, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Babil 
tahtına çıkmak için. _ _ Tüm Sümer, Akad ve Karduniaš’ın krallığını 
ona ayıracaksınız. _ _ _ _ _ _ _ Babası Asur Kralı Esarhaddon’un 
kendisine verdiği bütün hediyeleri yanına alacak;  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
bir bile geri(alınmayacak)…”(SAA 02 06 83-91).
Bu metinlerden sonra önceki metinlere benzer şekilde sadakatli olma, ihanet 

etmemek, ihaneti bildirmek, veliaht prensin korunması, prense başa geçerken 
yardımcı olunması, isyan edilmemesi ve olası isyanların bildirilmesi, tahtı ele 
geçirmek için gizli toplantıların olmaması gibi istekler uzunca sıralanmaktadır.

Bu birbirine oldukça benzeyen metinlerin ardından veliaht prensin olası 
ölümü üzerine yapılması gerekenler belirtilmektedir. 

“…Asur kralı Esarhaddon, oğullarının azlığı sırasında ölürse 
ve sakallı ( saraylı ) ya da hadım,  büyük veliaht Asurbanipal’i 
gönderirse ve Asur krallığını devralırsa, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
yapacaksın _ Onunla ortak bir davaya girmeyin ve (başta) onun kulu 
olun, fakat ondan ayrılıp ( ona ) düşman olun,  bütün memleketleri 
ondan uzaklaştırın,  ona karşı bir isyanı teşvik edin, onu yakalayın 
ve öldürün ve sonra Asurbanipal’in bir oğluna yardım edin. _ _ _ _ 
_ _ _ büyük veliaht prens, Asur tahtını almakla görevlendirilir. _ _ _

Asur Kralı Esarhaddon’dan hamile bir kadını bekleyeceksin,  ( veya 
) büyük veliaht prens Asurbanipal’in karısının ( doğurması için ) ve ( 
bir oğul ) doğduktan sonra, onu büyüt ve _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ onu 
eğit _ Asur tahtını ele geçirin, isyanın faillerini yakalayın ve öldürün, 
adlarını ve tohumlarını topraktan yok edin ve kan için kan dökerek, 
büyük veliaht prens Asurbanipal’ın intikamını alın. _ _ _ _ _...”(SAA 
02 06 247-258).

Antlaşma metninin devamında Asurbanipal’ın öldürülmesinin 
yasaklanması ve veliahda bağlı olunması zorunluluğu yazmaktadır. Ayrıca kral 
yaşarken olası isyan ve başkaldırıların da olabileceğini düşünerek onlara karşı da 
önlem alınması gerektiği belirtilmektedir. Bu olasılıkların dışında veliaht ile kral 
ya da veliaht ile kardeşleri arasında da olabilecek bir ayrılığın tetiklenmemesi de 
alınan önlemler arasında yer almaktadır.

Antlaşmanın bu maddeleri bittikten sonra karşılıklı olarak yeminin 
bozulamayacağı, bununla ilgili bozma yeminleri yapılamayacağı ve yemine 
bağlı kalma gerekliliği kesin bir dille belirtilmektedir.
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Kral, bu antlaşma metninin kırılmasına yok edilmesine ya da 
değiştirilmesine karşı da önlemler almaktadır.

“…Her kim bu levhanın yeminlerini değiştirir, yok sayar, çiğner veya 
silerse veya bu anlaşmayı [hiç] dikkate almaz ve yeminini ihlal ederse, 
bu anlaşma levhasının [koruyucu(lar)ı, tanrıların kralı [Aššur], ve 
büyük tanrılar, lordlarım, [......] Asur kralı Esarhaddon’un heykeli 
ya da büyük veliaht prensin belirlediği Assurbanipal’in heykeli ya 
da [onun] kardeşinin heykeli... ...] tanrıların [büyük] hükümdarının 
[babası] mührü, [......]. Tanrıların kralı Aššur’un mührü ile 
mühürlenmiş [bu antlaşma tabletini] koruyacak ve kendi tanrınız gibi 
huzurunda kuracaksınız…” (SAA 02 006 397-309).

Bu paragraftan sonra tabletin hemen hemen yarısını oluşturan tanrıların 
teker teker kendi özelliklerine göre antlaşmaya uymayana ceza vereceği ve 
şiirsel beddualar bölümü gelir. Son olarak ise antlaşmanın tarafları ve yazıldığı 
ay gün not edilmiştir.

3. Değerlendirme ve Sonuç

Asur Devleti’nde gücünü tanrılardan aldığı düşünülen kral, ülkenin tek sahibi 
olarak görülmekteydi. Böylece kral büyük bir zenginliğe ve güce ulaşmaktaydı. 
Bu nedenle krallığı elde etmek için yapılan kardeş kavgaları, suikastlar, isyanlar 
ve darbeler Asur’da kargaşa ortamı yaratmaktaydı. 

Asur’da, tahtın başına nasıl geçileceğini düzenleyen Hititlerdeki Telipinu 
Fermanı gibi bir belge bulunmamaktadır. Bu nedenle Asur’da hanedanlık 
üyelerinin nasıl kral olacağı ile ilgili net bir bilgi yoktur. 

Sanherib kendisinden önce yaşanan darbeler ve suikastlar nedeniyle 
tahtın varisinin kim olacağını önceden belirlemek istemiştir. Kral böylece 
taht savaşları ve isyanların olmaması için önceden önlem almış oluyordu. 
Sanherib’in hazırladığı veraset antlaşması, oğlu Esarhaddon’un hazırladığı 
antlaşmaya nazaran oldukça kısadır. Metin, hangi oğulun kral olacağının ilanı, 
isyan, darbe, suikast gibi bilgilerin haber verilmesi ve antlaşmaya uymayanların 
tanrılarca lanetlenmesi şeklindedir.

Sanherib’in, oğulları Arda-Mullissu ve Sarezer tarafından tapınakta 
öldürülmesi, Esarhaddon’un kardeşlerinin bu antlaşmayı tanımadığını 
göstermektedir. Bazı saray görevlilerinin de desteklediği bu darbe girişimine 
halkın çoğunluğu destek vermemiştir. Hatta veraset antlaşmasının da bir gereği 
olarak darbe planını bildirmek isteyen Babilli muhbirler olmuştur (Zawadski, 
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1990: 70). Esarhaddon, antlaşmanın gereği olarak geç de olsa tahtın başına 
geçmiştir. Ancak bu durum yeni kralın tüm hayatını ve alacağı kararları etkilemiş 
olmalıdır. 

Kral kardeşlerinin veraset antlaşmasına uymamasını, kendisini 
kıskanmalarına ve tanrıların sözünden çıkmalarına bağlamıştır. Metnin 
devamında Asur halkının kendisini desteklediği de belirtilmektedir.

“…Kardeş(leri)me zulüm (ve) kıskançlık çöktü ve tanrıların (iradesini) 
terk ettiler. Onlar kibirli işlerine güvendiler ve kötü planlar yaptılar. 
Benim hakkımda tanrıların sözünün dışında kötü dedikodular, 
yalanlar (ve) iftiralar atıyor, arkamdan sürekli samimiyetsiz sözler, 
düşmanca şeyler söylüyorlardı… ” (Leichty, 2011: 12, i 23-31).

“…Büyük tanrılar tarafından bağlayıcı bir yemin olan yağ ve 
su üzerine yemin eden Asur halkı, onların yardımına gelmedi...” 
(Leichty, 2011: 12, i 45-52). 

Esarhaddon kral olduktan sonra suçlu gördüğü birçok memuru 
cezalandırmış ve istihbarat çalışmalarına önem vermiştir. 

Kral, babasının kendisine verdiği yetki gibi kendisi de oğullarına veraset 
hazırlamıştır. Ülkenin farklı yerlerindeki söz sahibi aileler ve yöneticiler ile 
ayrı ayrı veliaht antlaşmaları yapılmıştır. Antlaşmalar içerik olarak aynı olsa da 
yapılan kişiye göre önsöz kısmı değişmektedir. 

Esarhaddon’un veliaht antlaşması, Sanherib’in hazırladığı gibi kısa, yalın 
değildi ve kralın istekleri ayrıntılarıyla belirtilmekteydi. Antlaşma girişi, önsözü, 
kralın antlaşma sahiplerinden beklentileri, tüm tanrıların şahitliği ile lanetlerin 
ve bedduaların yer aldığı kapsamlı bir metindi. Kral, bu metni hazırlarken, 
olasılıkla kendi yaşadığı tüm sorunları çocuklarının yaşamasını istemediğinden 
ayrıntılara önem vermişti. Esarhaddon, özellikle sıkıntılı hanedanlık çekişmeleri 
tekrarlanmasın diye iki oğlunu da yetkilendirmişti. Büyük oğlu Şamaşşumuikin’e 
Babil’i, küçük oğlu Asurbanipal’a da Asur’u bırakmıştı. 

Kral, antlaşmaya uymayanların tanrılarca lanetleneceğini belirtmektedir. 
Metinde adı geçen tanrıların ağzından ayrı ayrı lanetlemeler yazılmıştır. 
Lanetlerin dışında ayrıca beddualar görülür. Antlaşmada,  olası hain ve 
darbecilere karşı nefret dolu çok fazla (50 civarı) paragraf bulunur. Bu da yaşamı 
boyunca suikast korkusuyla yaşamanın, bazı durumlarda gizlenmesinin ve ölüm 
korkusu yüzünden tekrarlanan vekil kral ritüellerinin getirdiği bir sonuç olabilir. 
Kendi yaşadıklarının oğulları kral olduğunda yaşatılmaması için, çok sert bir 
ton kullanılmıştır.
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Yazılı şekilde olan bu veliaht ilanları önceki kralların dönemlerinde 
olasılıkla sözel olarak yapılmıştı. Bunun bir antlaşmaya dönüşmesi ile hangi 
oğlun yönetime geleceği konusunda açıklık getirilmiş oluyordu. Antlaşma 
sadece önemli aileler ile krallık arasında olmamış aynı zamanda tüm Asur halkı, 
tanrılar huzurunda yağ ve suya bağlayıcı yemin ettirilerek, antlaşmaya dahil 
edilmişti. Böylece inançlı tüm insanların da isyan veya darbelere destekleri 
önlenmiş oluyordu. Bunun sonucunda hazırlanan veraset ilanları amacına 
ulaşmış ve seçilen veliahtlar kral olmuştu.
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1. Giriş

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Cumhurbaşkanı-aynı 
zamanda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı-İsmet İnönü, iç 
ve dış gelişmelerin etkisiyle Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devam 

etmekte olan tek partili yönetim sistemine son vermeye karar vermiştir (Eroğul, 
2013: 174-178). İlk muhalefet partisi 18 Temmuz 1945 tarihinde sanayici Nuri 
Demirağ tarafından Milli Kalkınma Partisi (MKP) adıyla kurulmuştur. MKP; 
programı, kurucularının tutum ve davranışları nedeniyle hem CHP hem de 
toplum tarafından yeterince ciddiye alınmamıştır (Goloğlu, 2012: 441-442). 
Bunun en büyük göstergesi Cumhurbaşkanı İnönü’nün, 1 Kasım 1945 tarihli 
TBMM açılış konuşmasında yer almaktadır. İnönü, ülkedeki tek eksiğin iktidarın 
karşısında bir muhalefet partisinin olmadığını söylemiş ve böylece MKP’yi 
gerçek anlamda bir muhalefet partisi olarak görmediğinin ipuçlarını vermiştir 
(Akşam, 02.11.1945: 1-2). İnönü’nün ülkedeki diğer muhalifleri cesaretlendirici 
bu konuşmasından yaklaşık iki ay sonra 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat 
Parti (DP) kurulmuştur. Eski CHP’liler; Celâl Bayar, Adnan Menderes, Refik 
Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından kurulan DP’yi, başlangıçta CHP büyük 
memnuniyetle karşılamıştır (Zürcher, 2020: 246-247). Bunun ardında yatan 
neden; “Demokrat Parti’nin Doğu bölgelerinde, sınır vilayetlerinde ve 
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köylerde şube açmayacağı, faaliyetlerini yeni fikirleri kabul edebilecek kadar 
siyasi bakımdan gelişmiş birkaç vilayetle sınırlı tutacağı düşüncesindendi”. 
DP’nin yavaş büyümesine paralel olarak iktidara gelmeleri uzun yıllar alacak 
ve “demokratik bir süs olmaktan ileriye gidemeyeceği” varsayımı da oldukça 
etkili olmuştur (Karpat, 2015: 240). Fakat DP, kuruluşun ilk üç ayından sonra 
sanılanın aksine halk tarafından ciddiye alınmış, büyük bir ilgi görmeye başlamış 
ve teşkilatlar kurmak suretiyle ülkede genişlemiştir. Dolayısıyla CHP’nin yeni 
partiye olan dostça tavrı değişmeye başlamış ve iktidar-muhalefet ilişkileri 
gerilerek bundan olumsuz etkilenmiştir. DP’nin hızla gelişmesini önlemek 
adına CHP yönetimi, ülkeyi 23 bölgeye ayırarak her bölgeye bir parti müfettişi 
göndermiştir. Müfettişler gittikleri bölgelerinde yerel bürokrasiyi kullanarak 
çeşitli tehdit ve baskılarla CHP’den DP’ye geçişleri önlemeye gayret etmişlerdir 
(Bayar, tarih belirtilmemiş: 50-51). 

Bürokrasinin gücü kullanılarak yeni partiye karşı yapılan ve her geçen 
sürede şiddeti artan baskılar karşısında ilk tepkiler Vatan Gazetesi başyazarı 
Ahmet Emin Yalman’dan gelmiştir. Bu sırada DP taraftarı bir yayın sürdüren 
Yalman, 24 Mart 1946 tarihinde kaleme aldığı bir başyazısında yeni muhalefet 
partisine katılmak isteyen vatandaşlar üzerindeki tehdit, baskı ve zor 
kullanmaya dikkatleri çekmiş ve iktidarın DP konusundaki kuruntusunu dile 
getirmiştir (Koçak, 2012: 162). Kurucular düzeyinde de ilk şikâyet, Adnan 
Menderes’ten 31 Mart 1946 tarihinde basına verdiği bir demeçle gelmiştir. 
Normal demokrasilerde siyasi mücadele iki siyasi parti arasında geçmesi 
gerekirken bürokrasinin CHP’nin yanında yer alarak DP’ye karşı siyasi 
mücadeleye giriştiğini ve halkın idare amirleri tarafından baskı ve tehdit altına 
alındığını kaydetmiştir (Erer, 1966: 244-246). İçişleri Bakanı Hilmi Uran dört 
gün sonra Menderes’in iddialarını sert bir üslupla yalanlamış ve bu tür iddiaların 
nedeninin, DP’nin halk tarafından ilgi görmemesi olduğunu aktarmıştır (Bayar, 
Tarih Belirtilmemiş: 52-53). Gerilen iktidar-muhalefet ilişkilerine paralel olarak 
CHP yönetimi, bundan sonraki süreçte büyük bir endişeyle DP’nin ilerlemesini 
engellemeye yönelik tedbirlere hız verecektir. 

CHP yönetimi; DP’nin hızla ilerlemesi karşısında temel olarak iki 
tedbire başvurmuştur. Bunlardan birincisi “halka şirin görünmek için” parti 
ve hükûmet olarak yeni sisteme uyum sağlayacak demokratikleşme adımlarını 
atmaktır. İkincisi de DP daha fazla büyümeden erken seçimlere giderek kendi 
iktidarını dört yıl daha garantilemektir (Eroğul, 2013: 179; Burçak, 1979: 71). 
CHP, önce belediye seçimlerini ve ardından milletvekili seçimlerini erkene 
alma stratejisini takip etmiştir. Seçimler öncesinde de diğer strateji olan bazı 
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demokratikleşme adımlarını yerine getirmiştir. İktidar partisinin erken seçimlere 
gitmesinin ardında yatan nedenleri çok iyi kavramış olan muhalefet partileri de 
bazı stratejiler düşünmeye başlamışlardır. DP yönetimi, belediye seçimlerine 
katılmama yani boykot kararı verirken dönemin diğer muhalefet partisi MKP 
ise önce seçimlere katılma, oy verme sırasında da boykot kararı vermiştir. Çok 
partili düzene geçmeye çaba gösteren Türkiye, böylece seçim boykotu kavramı 
ya da stratejisi ile tanışmıştır. Özellikle DP, seçim boykotu stratejisini yine 
bazı demokratik sebepleri öne sürerek 1947, 1948 ve 1949 milletvekili ara 
seçimlerinde de uygulamıştır (Tuncer, 2002: 336). Bu çalışmamızda muhalefet 
partisi DP’nin 1946 belediye seçimlerinde uyguladığı seçim boykotu stratejisi 
sebepleri ve sonuçlarıyla ele alınacak ve ayrıca boykot kararları karşısında siyasi 
ve basın çevrelerinde oluşan tartışmalar ve seçmenin buna ne gibi bir karşılık 
verdiği irdelenecektir.  

2. Belediye Seçimlerinin Erkene Alınması: Tepkiler ve Tartışmalar

DP’nin Anadolu’da hızla örgütlenmesinden endişelenen CHP, meşru dört yıllık 
bir iktidarı daha garantilemek adına bir takım fırsatlar kollamaya başlamıştı. 
DP Genel Başkanı Celâl Bayar’ın Tasvir Gazetesi’nin sahibi Ziyad Ebuzziya’ya 
verdiği röportajın 23 Nisan 1946 tarihinde Tasvir’de yayınlanmasıyla söz konusu 
fırsat CHP’nin ayağına kadar gelmiştir.  Bayar, röportajının bir bölümünde, 
“seçimler önümüzdeki seneden evvel de yapılacak olsa, yukarıda işaret ettiğim 
şartlar yerine gelmiş ise, derhal iştirak edecek vaziyetteyiz” demiştir. Erken 
seçimler için yerine getirilmesini isteği şartlar; tek dereceli seçim, bürokrasinin 
seçimlerde tarafsız olması ve seçimlerin dürüstçe yapılması idi. Fakat Bayar, 
röportajında “Değil umumi seçim, hatta belediye intihaplarının bile, ne kadar 
erken olsa gene üç aydan evvel yapılması gayri tabidir” dediği halde sözlerinin 
bu önemli kısmı yayınlanmamıştı. Dolayısıyla Bayar, her ne kadar erken 
seçim isteğinden söz etse de bunun hemen gerçekleşmesinden yana değildi. 
Röportajının eksik yayınlanması nedeniyle Bayar’ın sözleri iktidar çevrelerinde 
suiistimal edilmiştir (Toker, 1990: 99-100).

CHP yönetiminin seçimleri erkene almak için aradığı fırsat ortaya 
çıkmıştı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 10 Mayıs 1946’da toplanmak üzere CHP 
Kurultayı’nı olağanüstü toplantıya çağırmıştır (Ulus, 26.04.1946: 1). Ardından 
CHP Meclis Grubu, Konya milletvekili Saffet Arıkan’ın başkanlığında 26 Nisan 
1946 Cuma günü toplanmış ve burada 1946 yılının Eylül ayında yapılması gereken 
belediye seçimlerinin bir defaya mahsus olmak üzere Mayıs ayına çekilmesi ve 
söz konusu seçimlerin bir gün içerisinde tamamlanması teklif edilmiştir. Teklif 
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oybirliği ile kabul edilirken, belediye seçimlerinin yeni yapılacak milletvekili 
seçimlerine hazırlık olacağı söylenmiştir (Vatan, 27.04.1946: 1, 3). Anlaşılacağı 
üzere, Grup’ta belediye seçimlerinin erkene alındığı gibi ileride milletvekili 
seçimlerinin de erkene alınacağının ipucu verilmiştir. 

Bu arada CHP’nin resmi yayın organı Ulus Gazetesi başyazarı Falih 
Rıfkı Atay kaleme aldığı “Yeni Seçimlere Doğru” başlıklı yazısında Bayar’ın 
Tasvir’in 23 Nisan sayısındaki röportajına atıfta bulunarak muhalefetin de erken 
seçimlere hazır olduğunu kaydetmiştir. Bayar’ın erken seçimler için şart koştuğu 
tek dereceli seçim sisteminin de 10 Mayıs’ta toplanacak Kurultay’da yerine 
getirileceğini ve diğer öne sürdüğü şartların da zaten mevcut olduğunu ifade 
etmiştir (Atay-Ulus-, 27.04.1946: 1-2). Buradan CHP yönetiminin muhalefetin 
erken seçimlere gerçekten hazır olup olmadığını anlama konusunda dürüst 
olmadıkları rahat bir şekilde anlaşılabilir. İktidar partisi bu denli hayati bir karar 
almadan önce muhalefetten fikirlerini sorabilirdi. Bu durum, iktidarın bir an önce 
muhalefete karşı baskın bir seçim yapma amacında olduğunu göstermektedir. 

CHP’nin erken belediye seçim kararı muhalefet üzerinde şok etkisi 
yaratmıştır. İstanbul’da bulunan Celâl Bayar, erken seçim kararı karşısında 
partisinin politikasını kararlaştırmak üzere acele bir şekilde Ankara’ya 
dönmüştür (Tanin, 28.04.1946: 1, 2). Öte yandan Bayar, gazeteci Ziyad 
Ebüzziya’ya verdiği röportajın düzeltilmiş halini Tasvir’de gazetenin 28 Nisan 
sayısında yayınlatmıştır; ancak iktidar tarafından dikkate alınmamıştır (Toker, 
1990: 101).

Erken seçim kararına karşı ilk tepki ikinci muhalefet partisi olan MKP’den 
gelmiştir. Partinin genel başkanı Nuri Demirağ gazetecilere verdiği demeçte 
şu şekilde bir değerlendirmede bulunmuştur: “Bizce bu acele kararlara 
lüzum yoktur. Bu, büyük bir siyasi manevradır. İktidarda bulunan parti, yeni 
muhalefet partileri büyük ölçüde taazzuv etmeden evvel onlara bir emrivaki 
yapmak istiyor. Bu başka suretle izah edilemez. Biz halen kanunun çıkmasını 
bekliyoruz. Kanun çıkınca, yeni durumu tespit edeceğiz ve bu seçimler sonunda 
ya seçimleri boykot edecek veya iştirake karar vereceğiz”( Tanin, 28.04.1946: 
1-2). Demirağ’ın açıklamasına Ulus Başyazarı Falih Rıfkı Atay, sert bir makale 
ile cevap vermiştir. Atay’ın anlattıklarına göre, mevcut belediye meclisleri 
CHP’lilerden oluşmaktadır. 1947 yılında yapılması muhtemel olan milletvekili 
seçimlerini idare edecek olan heyetlerin içerisinde belediye meclislerinin de 
olması nedeniyle seçim sonuçları üzerinde tereddütlerin oluşmasını engellemek 
için belediye seçimlerinin erkene alınması gerekmekteydi. Ayrıca iklim koşulları 
da seçimlerin mayıs ayında yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Diğer yandan 
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son bir yıldır meclis ve hükûmet üzerinde oluşan güvensizlikleri ve tereddütleri 
dağıtmak için seçimlerin erkene alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. DP, MKP’den 
sonra kurulmasına rağmen erken seçimlere hazır olduklarını açıklarken; 
Demirağ’ın muhalefetin henüz gelişimini tamamlamadan bir emrivaki ile karşı 
karşıya bırakıldığını açıklamasını Atay, ilginç bulmuştur. Bir yandan muhalefetin 
Meclis ve hükûmet üzerinde güvensizlik havası yaratmaya çalışmasını öte 
yandan da seçimlerin erkene alınmasına karşı çıkmasını ikiyüzlülük olarak 
değerlendirmiştir (Atay-Ulus-, 29.04.1946: 1, 4). CHP taraftarı yayın politikası 
olan Vakit Gazetesi ve başyazarı Asım Us da tıpkı Atay gibi benzer savlarla 
hareket ederek seçimlerin erkene alınmasının aleyhinde yer alan muhalefetin 
ve onu destekleyen basının karşısında bir duruş sergilemiştir (Us-Vakit-, 
29.04.1946: 1, 7).

Belediye kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı hükûmetçe 27 Nisan 1946 tarihinde Meclise sevk edilmiş olmasına 
rağmen günlerdir toplantı halindeki DP Genel İdare Kurulu, seçimlere katılıp 
katılmama hususunda henüz kesin kararını verememişti. Fakat kanun tasarısı 
görüşmelerinde parti olarak seçimlerin erkene alınmasına karşı çıkılması 
gerektiği, partinin ilk stratejisi olarak tespit edilmiştir (Toker, 1990: 101). Kanun 
tasarısı 29 Nisan 1946 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmüştür. Açılış 
konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Hilmi Uran, mevcut belediye kanunun bazı 
maddelerinin neden değiştirilmesi gerektiğini iki madde halinde açıklamıştır. 
Olası bir erken milletvekili seçimlerinin güvenirliliğini artırmak ve kanunu daha 
demokratik hale getirmek için böyle bir girişimde bulunduklarını açıklayan 
Uran, milletvekillerinden destek istemiştir. Uran’ın ardından DP adına sırasıyla 
Adnan Menderes, Emin Sazak ve Refik Koraltan konuşmuştur. DP’nin 
sözcülüğünü yapan Menderes, muhalefet partilerinin henüz teşkilatlanmalarını 
tamamlayamadıklarından bahsederek seçimlerin erkene alınmasının millet 
iradesinin tecellisini engelleyeceğine dikkatleri çekmiştir. Muhalif partilerin 
ve basının iktidarın baskısı ve tehdidi altında bulunduğundan da söz eden 
Menderes, “Memlekette gerçek ve ileri demokrasiye yer veren tedbirler 
alınmadıkça, demokrasiyi aksatan kanunlar değişmedikçe ve hatta bütün 
bunlar yapıldıktan sonra milletin yeni seçime hazırlanması için muayyen bir 
zaman geçmedikçe seçimlerin yapılmasının çok hatalı bir hareket” olacağını 
aktarmıştır. Söz konusu tasarının kabul edilmesi tek parti idaresini sürdürmekten 
başka bir işe yaramayacaktır. Emin Sazak, “Kanun yolu ile, kanun adına bu 
milletin iradesine tecavüz edilirse arzu ettiğimiz, ümit ettiğimiz şey kim bilir 
kaç sene geri kalacaktır. Bu çok ağır bir mesuliyettir” sözleriyle uyarılarda 
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bulunmuştur (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VII, Birleşim: 45, Toplantı:3: 
214-221). Buradan DP’nin, iktidarın demokratik düzene geçme konusunda 
samimi olduğuna inanmadığı sonucu çıkartılabilir. Ayrıca iktidar ile muhalefetin 
demokrasi anlayışlarının çok daha farklı olduğu açıkça görülmektedir. 
Muhalefet, iktidarın demokrasi kurallarına göre hareket etme taraftarı değildi. 
Anlaşılan iktidar, çok partili düzen adı altında bir süre daha tek parti sistemini 
uygulamak istemekteydi. 

Muhalefetin iddialarına cevap vermek üzere kürsüye çıkan CHP’li Recep 
Peker, CHP’nin yeni partilerin kuruluşunu ve gelişimini engellemek gibi bir 
düşüncenin olmadığını, aksine muhalefeti teşvik ettiklerini kaydetmiştir. 
Peker’in dışında Yavuz Abadan gibi bazı CHP’liler de DP’lilere mutedil bir dille 
cevap vermişlerdir. Yapılan oylamanın sonunda DP’nin aleyhte oylarına rağmen 
tasarı, kanunlaşmıştır (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VII, Birleşim: 45, 
Toplantı:3: 221-237). DP, Meclis’teki tartışmalar sırasında erken seçim fikrine 
itiraz etmekle birlikte henüz seçimlere katılıp katılmama hususunda herhangi bir 
açıklama yapmayarak iktidarın merakını canlı tutmayı sürdürmüştür. 

DP’nin seçimlere ilişkin Meclis’teki itirazlarını değerlendiren Vakit’ten 
Asım Us, yasal değişikliğin muhalefetin yararına olduğunu, dolayısıyla karşı 
çıkışın yersizliğine değinmiştir. Mevcut belediye meclisleri, CHP’lilerden 
oluşmaktadır. Milletvekili seçimlerini gerçekleştirecek olan kurul, belediye 
meclis üyelerinden oluşacaktır. Bu nedenden dolayı CHP’lilerin idaresinde 
gerçekleşecek genel seçimlere, muhalefet partilerinden doğal olarak itirazlar 
gelebilecektir. Belediye seçimlerinin erkene alınmasıyla birlikte belediye 
meclislerinin siyasi yapısı da değişebilecek ve böylece yapılması muhtemel erken 
genel seçimler daha güvenilir bir şekle bürünebilecektir (Us-Vakit-, 30.04.1946: 
1, 3). Belediye kanunun tadil edilmesini Türk demokrasi tarihinin bir dönüm 
noktası olarak değerlendiren Falih Rıfkı Atay ise, muhalefetin itirazlarını 
“Cumhuriyet Halk Partisinin, milli güvene dayanmayan bugünkü iktidarını 
devam ettirmek için yeni seçime gitmediğini iddia edenler, şimdi aynı partinin, 
kendi iktidarını devam ettirmek için yeni seçime gittiğini söylemektedirler. 
Mantıksızlığın da bir haddi vardır” sözleriyle sert bir tonla eleştirmiştir (Atay-
Ulus-, 30.04.1946: 1, 3).

Erken seçim kararının resmi gazetede yayınlanarak kanunlaşmasından 
(Ulus, 01.05.1946: 1, 4) sonra bir yandan seçim hazırlıkları sürerken (Vakit, 
01.05.1946: 1, 7) diğer yandan da basın alınan kararı tartışmaya başlamıştır. 
Ulus, Vakit, Tanin, Son Telgraf ve Anadolu gibi iktidar yanlısı basın seçimlerin 
erkene alınmasından yana duruş sergilerken Vatan, Demokrat İzmir ve Tasvir 
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gibi DP destekçisi basın ise alınan kararları anti demokratik olarak niteleyip 
şiddetli bir şekilde eleştirilerde bulunmuşlardır. Vakit’ten Asım Us, muhaliflerin 
son bir buçuk yıldan beri sürdürdüğü; çift dereceli seçimle oluşturulmuş olan 
bir Meclisle Türkiye’nin yönetilemeyeceği, dolayısıyla tek dereceli sisteme 
geçilerek seçimlerin erkene alınması gerektiği propagandasından söz etmiştir. 
CHP’nin de bu istek karşısında 10 Mayıs’ta kurultayını toplayarak tek dereceli 
seçim sistemi kararı alacağını ve bunun doğal sonucu olarak milletvekili 
seçimlerini zamanından önce yapacağını aktarmıştır. Diğer yandan Celâl Bayar 
da Tasvir’e verdiği röportajda erken seçimlere hazır olduğunu açıklamıştı. Bu 
durum karşısında Us, daha sonradan DP’nin erken seçim kararına itiraz etmesini 
tuhaf karşılamıştır (Us-Vakit-, 01.05.1946: 1, 7). Yine Ulus, Tanin ve Son Telgraf 
Gazeteleri de muhaliflerin uzun zamandan beri erken seçim isterken, şimdi 
fikirlerinden vazgeçmelerini ilginç bularak onları sertçe eleştirmiştir (Atay-
Ulus-, 03.05.1946: 1, 3; Ulus, 03.05.1946: 3). DP’nin itiraz sebeplerinden birisi 
olan basın özgürlüğünün olmadığına ilişkin iddialara Atay, köşesinden bunu 
reddederek cevap vermiştir. Türkiye’de ileri bir basın özgürlüğünün olduğunu 
ve seçimler esnasında da hiçbir kısıtlamaya gidilmeyeceğini vurgulamıştır 
(Atay-Ulus-, 02.05.1946: 1, 4).

Tasvir’den Cihad Baban ile Ziyad Ebüzziya ve Vatan’dan Ahmet Emin 
Yalman yayınlarıyla belediye seçimlerinin erkene alınmasını DP’lilerle 
birlikte halk tarafından üzüntü ile karşılandığını ve kararın ardında yatan 
gerçek nedenin muhalefet partilerinin gelişmesini engellemek olduğunu dile 
getirmişlerdir (Baban-Tasvir-, 28.04.1946: 1; Ebüzziya-Tasvir-, 29.04.1946: 1; 
Yalman-Vatan-, 29.04.1946: 1). Buradan yola çıkarak muhalif basının, iktidarın 
baskın seçim stratejisi karşısında birlikte hareket ederek erken seçim karşıtı bir 
kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları söylenebilir.

3. Muhalefetin Boykot Kararını Açıklaması: Tepkiler ve Tartışmalar

DP Genel İdare Kurulu, belediye seçimlerine katılıp katılmama noktasında il 
teşkilatlarıyla görüşmeler yaparken (Vakit, 04.05.1946: 4) Cumhurbaşkanı-
aynı zamanda CHP Genel Başkanı-İsmet İnönü, yurt gezisine çıkmıştır. 
Vatandaşları seçimlere hazırlama amacına taşıyan bu geziler sırasında İnönü, 
yaptığı konuşmalarla muhalefeti seçimlere katılmaları konusunda üstü kapalı 
bir şekilde tehdit etmiştir. Gezisine 3 Mayıs 1946 tarihinde Eskişehir’den 
başlayan İnönü, Halkevi’nde yaptığı konuşmasında halkı “büyük seçimlere” oy 
kullanmaya davet etmiştir (Ulus, 04.05.1946: 1). İnönü’nün büyük seçimlerden 
kastettiğinin belediye seçimlerinin olmadığı, milletvekili genel seçimleri olduğu 
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hemen anlaşılmaktaydı. Zira gazeteci Asım Us, İnönü’nün “büyük seçimler” 
sözünden yola çıkarak genel seçimlerin de 1946 yılının Haziran ayında 
yapılabileceği tahmininde bulunmuştur (Us-Vakit-, 04.05.1946: 1-2). İnönü’nün 
bu açıklamalarından önce de Vakit gazetesinin 1 Mayıs 1946 tarihli sayısında 
genel seçimlerin haziran ayında yapılabileceği söylentilerini manşetine taşıması 
ilginçti (Vakit, 01.05.1946: 1).

İnönü, 4 Mayıs’ta Kütahya’ya gelerek geniş bir kitle karşısında yaptığı 
konuşmasında, “gelecek büyük seçimlerde” halkın vatandaşlık görevini tam bir 
olgunlukla yapacağından emin olduğunu belirtmiştir (Anadolu, 05.05.1946: 1). 
5 Mayıs’taki Akşehir nutkunda İnönü, genel seçimlere karar verdiğini açıkça 
ifade etmenin yanı sıra bunun gerekçelerini de anlatmıştır. İnönü, “…memlekete 
idaresini ve politikasını içeride ve dışarıda kararlı bir hale getirmek için yeni 
büyük seçimlere karar verdik. Dünya vaziyeti kararsız ve karanlık olarak uzun 
bir sürünceme devrine girmiş görünüyor. Bu devrede Türkiye’nin politikası 
hangi istikamette ve ne anlayışta olduğunun içeride ve dışarıda açık bir surette 
belli olması lazımdır. Buna memleketin büyük menfaatleri bakımından ihtiyaç 
gördük”( Ulus, 06.05.1946: 1-2) sözleriyle erken genel seçimlerin gerekçesini 
İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan yeni dünya düzenine ve Türkiye’nin 
güvenlik endişelerine bağlamıştır.

Yine aynı konuşmasının içerisinde İnönü, seçimlere katılımın 
Türkiye’nin “doğru yolda ve sağlam bünyede” olduğunu kanıtlama açısından 
önemli olduğuna işaret ederek bütün vatandaşları milli görev olarak addedilen 
sandıklara gitmeye davet etmiştir (Ulus, 06.05.1946: 2). Ertesi günü gittiği 
Konya’da da İnönü, benzer bir çağrıda bulunmuştur. Devletin iç ve dış 
politikasının milli iradeye dayandığını tüm dünyaya kanıtlamak için her 
vatandaştan serbest bir şekilde oylarını kullanmalarını istemiştir (Anadolu, 
07.05.1946: 1-2). İnönü’nün gezilerinde halkı seçimlere davet ederken 
muhalefet partilerinin de seçimlere katılma kararını bir an önce vermesi için 
onlara bir çağrı niteliği taşımaktaydı. Zira iktidara yakınlığı ile bilen Vakit 
Gazetesi, bu yönde haberler yapmıştır (Vakit, 06.05.1946: 1). Son Telgraf 
Gazetesi de muhalefetten beklenenin seçimleri boykot etmek yerine, iktidarı 
denetleme görevini yerine getirme olduğunu aktarmıştır (Son Telgraf, 
07.05.1946: 1-2). Buradan, muhalefetin kararına yoğun bir şekilde etki 
edilmeye çalışıldığı sonucu çıkartılabilir. En büyük baskının devlet başkanlığı 
düzeyinden geldiği görülmektedir. İktidar, yeni partilere kendi kurallarını 
zorla benimsetmeye ve uygulatmaya çalışmaktadır. Fakat muhalefet, iktidar 
karşısında hemen pes etme taraftarı değildi.
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İsmet İnönü, yurt gezisini tamamlayıp Ankara’ya dönerken DP Genel 
Başkanlığı’ndaki Genel İdare Kurulu toplantıları sona ermiştir. 8 Mayıs’ta DP 
Genel Başkanlığı, Celâl Bayar’ın imzasını taşıyan bir tamim yayınlamıştır. DP 
teşkilatına ve basına gönderilen tamimde, ortaya çıkan kararın çeşitli illerdeki 
teşkilatla yapılan uzun görüşmelerden sonra ortak alındığı ifade edilmiştir. Buna 
göre, DP belediye seçimlerine katılmayacağı gibi erken yapılması planlanan 
milletvekili seçimlerinde de belli şartların yerine getirilmemesi halinde yer 
almayacaktır. Hem belediye seçimlerinin hem de milletvekili seçimlerinin 
erkene alınması; halkı ve DP’lileri oldukça üzmüştür. Erken seçim kararlarında 
gösterilen iki gerekçeyi inandırıcı bulmadığını açıklayan DP, bunları “kararsız 
ve karanlık görülen dünya vaziyetinin uzun bir sürünceme devrine girmiş 
olduğu” ve “memleket idare ve politikasını içeride ve dışarıda kararlı bir hale 
getirmek” olarak özetlemiştir. Bu iki nedenin Türkiye ve dünya gerçekleriyle 
örtüşmediğini örneklerle açıklamıştır. DP’ye göre, aslında CHP’yi erken 
seçimlere götüren sebepler, “diğer partilerin inkişafını durdurmak ve bunlar 
şeklen mevcut olsalar dahi bir devir daha siyasi hayatta fiilen tek kalmaktır”. 
Bu kararları alırken hiçbir şekilde sol düşüncelerle hareket etmediklerini peşinen 
ifade eden DP, kendi çıkarlarını da bir kenara iterek milli iradenin tecellisi ve 
demokrasinin gelişimi için böyle bir karar aldığını beyan etmiştir. Son olarak, 
DP İnönü’nün 1 Kasım 1945 tarihli Meclis açılış konuşmasında sözünü verdiği 
demokratikleşmenin sağlanması halinde 1947 yılında milletvekili seçimlerine 
katılabileceğini belirtmiştir (Anadolu, 09.05.1946: 1, 3). DP, kuruluşuyla birlikte 
“milli iradenin egemenliği”, “demokrasi”, “hürriyet” gibi duygusal çağrışımı 
yüksek kelimeler kullanmak suretiyle toplumsal destek arayışı içerisine girmiş 
bir partiydi (Demirel, 2021: 57-58). Tamimde bu argümanları kullanmak 
suretiyle kendisine toplumsal bir destek aradığı iddia edilebilir. 

Ülkenin diğer bir muhalefet partisi olan MKP de 8 Mayıs’ta Genel 
Meclisi’ni toplamış ve erken belediye seçimleriyle birlikte genel seçimlere 
katılma kararı almıştır. Yayınlanan tamimde, seçimlerin demokratik bir şekilde 
yapılmasını engelleyici yasaların olmasına rağmen ülkenin iç ve siyasetindeki 
çıkarları nedeniyle parti olarak belediye seçimlerine katılmaya karar verdikleri 
belirtilmiştir. Erken genel seçimlerine de katılacaklarını ifade eden parti, 
İnönü’den seçimlere kadar demokratik düzenlemeleri yerine getirmesini talep 
etmiştir (Vatan, 09.05.1946: 2). Ülkede faaliyet gösteren iki muhalefet partisinden 
biri olan MKP’nin seçimlere katılacak olması, iktidar açısından çok büyük bir 
başarı olduğu söylenemezdi. Çünkü kurulduğu andan itibaren iktidar, gerçek 
ve ciddi muhalefet partisi olarak MKP’yi değil, DP’yi görmüştü. Dolayısıyla 
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DP gibi güçlü bir muhalefet partisinin seçimlere katılmayacak olması aslında 
iktidarın bir başarısızlığı sayılabilir. 

DP’nin 26 Mayıs’ta yapılacak erken belediye seçimlerinde boykot 
stratejisini takip edecek olması karşında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 
muhalefete yönelik siyasi tehdit diline başvuracaktır. İsmet İnönü, 10 Mayıs 
1946 tarihinde toplanan partisinin İkinci Olağanüstü Kurultayı’nda DP’ye 
karşı hem uyarıcı hem tehdit edici bir dil kullanmıştır. Öncelikle 1947 yılında 
yapılması gereken milletvekili seçimlerini hangi sebeplerden dolayı erkene 
almak zorunda kaldığını şu sözlerle açıklamıştır: “Esasen, seçimi tabii olarak 
1947 için düşünüyorduk. Dış ve iç politika gerekleri, memleket idaresini bir an 
önce kararlı kılmak mecburiyetini gösterdi. Dünyanın hali, geçen sene tahmin 
edebildiğimizden daha bulanık ve karanlık olarak, uzun bir sürünceme yolunu 
tutmuştur. Bu yolda, ne ihtimaller karşısında kalacağımızı kestiremiyoruz. 
Gelecek sene bu ihtimalleri temsil müddeti bitmiş bir Büyük Millet Meclisi ile 
karşılamak gibi bir durumda bulunmaktan sakınmak isteriz. Bir seneden beri, 
Büyük Meclisin otoritesi üzerinde saygılı olmayan tartışmalar olmuştur. Seçim 
kanununu Meclise göndermekte geciktiğimiz kanaatinde olanlar vardır. Hatta, 
yeni partiler, seçime hemen girecek durumda olduklarını da söylemişlerdir. 
Zaten yeni seçim kanunu bir defa çıktıktan sonra, artık, Büyük Meclis, kendi 
temsil kudretinin zayıflığına kendisi hükmetmiş durumda kalacaktır. İçeride ve 
dışarıda, hiçbir politika otoritesinden şüphe edilen bir Büyük Millet Meclisi ile 
yürütülemez. Demek istiyorum ki, yeni seçim kanunun karar altına alınmasının 
tabii neticesi, süratli bir seçime gitmek olacaktır” (Ulus, 11.05.1946: 1).

Ardından seçimlere katılmama kararı alan muhalefet partisine yönelik 
olarak bazı tehditlerde bulunmuştur: “…Milletin iradesinin açık bir surette 
belli olması için, bu kadar dikkat gösterdiğimiz halde, partilerin veya 
bağımsız olanların, bir bahane bularak seçime girmekten kaçınacaklarını farz 
etmek istemem. Son zamanlarda bazı memleketlerde seçime iştirak etmeme 
taktiği görülmüştür. Bunun manası yabancı devletlere karşı, memleketin iç 
idaresini itham etmektir. Kendi iç idaremizi, yabancı devletlere karşı kötülüme 
teşebbüsünü, Türkiye denilen memlekette vatandaşların hoş görmeyeceklerine 
eminim. Bundan başka iktidara karşı siyasi parti teşkil edip, samimi olarak bizim 
idaremizi beğenmeyen vatandaşları topladıktan sonra, onları oy sandığı başına 
gitmekten menetmek, vatandaşları meşru mücadele yolundan ayırmak demektir. 
Böyle vatandaşlar, fikirlerini yürütmek için meşru olmayan yollara teşvik edilmiş 
olurlar. Siyaset hayatımızın gelişmesini, eski Balkan komitacılığına yöneltmek 
ve sürüklemek vebalinden, siyasetçilerimizin sakınacaklarını umarım” (Ulus, 
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11.05.1946: 2). Her ne kadar CHP Genel Başkanı İnönü, seçimleri boykot 
etmeyi düşünen DP’ye sert bir çıkışta bulunsa da seçimlerin serbest ve dürüst 
bir şekilde yapılacağı ve sonuçlarının olumlu karşılanacağının garantisini 
vermekteydi (Anadolu, 11.05.1946: 1-2). Böylece muhalefeti ve kamuoyunu 
seçimlere giderken dürüstlük noktasında rahatlatmaya çalışmaktaydı.

İnönü’nün Kurultay’daki sözleri DP kanadında cevapsız kalmamıştır. Yine 
DP Genel Başkanı Celâl Bayar, teşkilatına gönderdiği bir tamimle İnönü’yü 
dolaylı yoldan yanıtlamıştır. 14 Mayıs’ta basında da yayınlanan tamimde, İnönü 
tarafından Kurultay’da ifade edilen erken seçim gerekçelerinin haksız olduğu 
bir kez daha tekrarlanarak seçim boykotunda kararlı olunduğu kaydedilmiştir. 
DP’nin erken seçimlere hazır olduğuna ilişkin iddialara, “Kaldı ki seçimlerin 
öne alınmasında diğer partilerin durumları dikkate alınacak idiyse bu hususun 
karşılıklı bir görüşme ile hal ve tespiti pek mümkündü. Ve böyle yapılmakla Türk 
demokrasisi için güzel bir gelenek kurulmuş olurdu” şeklinde cevap verilmiştir. 
DP’nin seçimleri boykot etmesinin vatandaşları meşru yoldan ayırma amaçlı 
olduğuna ilişkin değerlendirmelere ise, “Esasen bu gibi tasavvurlarda 
bulunmak dahi Türk milletinin siyasi olgunluğundan şüphe etmek olur. Böyle bir 
hareketin partimize atfı asla kabil olamayacağı hususunun umumi efkârca tasdik 
olunacağından hiç şüphe etmiyoruz” şeklinde yanıtlanmıştır. Üstelik seçimlerin 
dürüst yapılabilmesinin şartlarından birisinin cumhurbaşkanının partisinden 
ayrılarak tarafsız olması gerektiği vurgulanmıştır (Vakit, 14.05.1946: 1, 3).

Bu arada DP’nin boykot stratejisine karşı iktidara yakın basın tarafından 
sert eleştiriler gelmiştir. Ulus’tan Falih Rıfkı Atay, DP’nin 8 Mayıs’ta 
yayınladığı tamimden yola çıkarak alınan boykot kararını zaten kaybedilecek 
seçimlere girmeme taktiği olarak yorumlamıştır. Açıklanan tamimde halkın da 
boykot isteğinde olduğuna dair görüşü, “Acaba geniş halk yığınları ile temas 
etmesi vakit bırakılmadığından şikayet eden bu parti, bütün halk efkarının şu 
veya bu türlü düşündüğünü nereden ve nasıl anlayabilmiştir?...Kin, insanları 
ne kadar acıklı bir zihin perişanlığına sürükleyebiliyor” şeklinde eleştirmiştir 
(Atay-Ulus-, 10.05.1946: 1, 3). Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın da yazdığı bir 
makaleyle DP’nin tutumunu sert bir dille kınamıştır. DP’nim boykot hareketinin 
Türkiye’nin demokrasi davasını engelleyemeyeceğini ifade eden Yalçın, 
onların siyasi hayatlarına yanlış bir adımla başladıklarını ve bu yöntemin onlar 
açısından yararlı olmayacağını kaydetmiştir. Son olarak, vatandaşların seçimlere 
gitmesini engellemenin “manevi sorumluluğundan” kaçamayacağını belirterek 
DP’lileri uyarmıştır (Yalçın-Tanin-, 10.05.1946: 1). Gazeteci Peyami Safa’ya 
göre, DP’nin boykot kararı “bir irade felci” olup, seçimlere girme cesaretini 
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gösteremeyen bu partinin halkın gözündeki itibarı sarsılacaktır (Safa-Vakit-, 
10.05.1946: 1).

DP’ye yönelik en büyük eleştiriler, dünyanın ve Türkiye’nin durumunun 
erken seçimleri gerektirecek düzeyde karışık olmadığı sözleri üzerine gelmiştir. 
Yukarıda da ifade edildiği üzere DP, boykot kararını ilan ederken İnönü’nün 
öne sürdüğü dünyanın durumu ile ilgili gerekçeleri doğru bulmamış, tam 
tersine dünyanın ve ülkenin durumunun geçen yıla göre daha iyi bir durumda 
olduğunu iddia etmişti. Bu noktada Asım Us ve Peyami Safa gibi iktidar taraftarı 
gazeteciler, DP’ye yüklenerek İnönü’nün öne sürdüğü gerekçelerin doğruluğunu 
kanıtlamaya çalışmışlardır (Us-Vakit-, 11.05.1946: 1, 7; Us-Vakit-, 13.05.1946: 
1, 7; Safa-Vakit-, 14.05.1946: 1).

CHP’nin 10 Mayıs’ta toplanan ikinci Olağanüstü Kurultayı’nda hem partiyi 
hem de devleti demokratikleştirecek bir takım önemli kararlar alınmıştı. Bu sırada 
DP’nin belediye seçimlerini boykot etme kararı alması ve milletvekili seçimlerini 
de şarta bağlaması Son Posta Gazetesi yazarı Ekrem Uşaklıgil’i oldukça üzmüş 
ve kendisi bu durumu demokrasi açısından şöyle değerlendirmiştir: “Ne çare ki 
demokrasi hareketinin gelişimi bakımından bizi kim bilir kaç yıl geriye atacak 
hadise de, Demokrat Parti’nin belediye seçimlerine girmemeğe karar vermesi, 
Millet Meclisi seçimlerine girip girmeyeceğinin ise şarta bağlı bulunduğunu 
söylemesi, tam yeni bir devrin eşiğine ayak basmak üzere bulunduğumuzu 
sandığımız bir günde vuku geliyor” (Uşaklıgil-Son Posta-, 11.05.1946: 1). 
Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi yayınlarıyla DP’nin seçimlere katılması için 
propagandalar yapmaya başlamıştır. Yazar Abidin Daver, DP’nin kararının 
ülkenin bir an önce demokrasiye kavuşmasını isteyenler arasında büyük bir 
hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek “Demokrat Parti de ancak zamanla 
iktidarı ele alabilmek durumunu düşünmek mecburiyetindedir. Yeni partilerin 
ilk vazifesi Büyük Milet Meclisinde ekseriyet partisinin karşısında bir murakabe 
ve muvazene unsuru olmaktır…Bu hem millet hem de Demokrat Parti’nin 
menfaatleri bakımından doğru olur” (Daver-Cumhuriyet-, 12.05.1946: 1, 3) 
sözleriyle DP’nin boykot kararından vazgeçmesini istemiştir. Dolayısıyla DP’ye 
muhalefetin görevinin ve rolünün ne olduğu hatırlatılmıştır. 

DP’ye yönelik eleştirilerin ve suçlamaların dozu her geçen gün 
artmaktaydı. Falih Rıfkı Atay, 15 Mayıs’ta yazdığı başmakalesinde DP’yi 
seçim boykotundan dolayı “Moskovacı” olmakla suçlamıştır. “Yeni seçimlerin 
tamamıyla serbest olacağından ve gelecekte Mecliste dahi milli iradenin kayıtsız 
şartsız belireceğinden yalnız Demokrat Parti merkezi ile Moskova radyosunun 
şüphesi vardır” demek suretiyle DP’nin tavrı ile Moskova’nın söylemleri 
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arasında paralellik olduğunu iddia etmiş ve “basiret sahiplerinin dört gözle 
ibret almaları” gerektiğini kaydetmiştir (Atay-Ulus-, 15.05.1946: 1, 4). Böylece 
İnönü’den sonraki en büyük tehdit Atay’dan gelmiş oldu.  İnönü’nün damadı ve 
gazeteci Metin Toker’e göre, bu suretle Türk demokrasi tarihinde ilk defa CHP 
tarafından DP’ye karşı “Moskovacılık” yani komünistlik suçlaması yapılmıştır 
(Toker, 1990: 110-111).

Tam da DP’ye karşı “Moskovacılık” suçlamasının yapıldığı bu esnada 
DP’nin kurucularından Fuat Köprülü’nün Amerikan New York Times ile 
Chicago Tribune gazetelerine verdiği bir demeç büyük bir yankı uyandırmıştır. 
Köprülü, iktidarın kendilerinin ülke içerisinde teşkilatlanmasını önlemek 
için yasa dışı ve anti demokratik bir takım yöntemlere başvurduğunu öne 
sürmüş ve Koyulhisar ve Adana olaylarını örnek vererek CHP hükûmetini 
suçlamıştır. CHP’ye yönelik birçok suçlamanın olduğu bu demeçte Köprülü, 
ayrıca DP’ye ait bilgi akışının denetim altına alınmış olduğunu iddia etmiştir 
(Gök, 2022: 176-177). İktidar, demeci muhalefetin Türkiye’yi yabancılara 
karşı şikâyet etmesi şeklinde değerlendirilmiştir (Koçak, 2012: 380; Ulus, 
15.05.1946: 3). Köprülü, iktidar destekçisi basın tarafından da büyük eleştiri 
almıştır (Us-Vakit-, 17.05.1946: 1-2; Yalçın-Tanin-, 17.05.1946: 1). Vakit’ten 
Peyami Safa, Köprülü’yü hükûmete iftira atmakla suçlamış ve “Köprülü 
adını taşıyan adam iftiralarında o kadar ölçüyü aşmıştır ki eğer Moskova 
radyosu, bu gece ona hitap ederek –Profesör sen de fazla ileri gidiyorsun, 
bizim Gürcü profesörlerini de geçtin, derse şaşmayınız” değerlendirmesinde 
bulunmuştur (Safa-Vakit-, 16.05.1946: 1). Öte yandan iktidar basının 
Moskova radyosunun Türkiye’deki muhaliflerin diliyle yayınlarına hız 
verdiğine dair haberlere yer vermeye başlaması (Vakit, 15.05.1946: 1, 7) 
kayda değer gelişmelerdendir. Yozgat Valisi, bu sırada daha da ileri gidip 
DP’ye karşı komünistlik ve Sovyetlerden yardım alma suçlamalarında 
bulunmuştur. Bunun üzerine DP, valiye hakaret ve iftira davası açmıştır 
(Anadolu, 21.05.1946: 3).

DP’nin komünistlikle suçlanmasına gazeteci Ahmet Emin Yalman’dan 
sert bir tepki gelmiştir. Türk milletinin tarihten bu yana dış tehlikeler karşısında 
görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak birlik olduğunu hatırlatmıştır. Ardından, 
“İnhisar ve imtiyazlarını muhafaza derdine düşen tek parti muhiti içinde; siyasi 
hürriyetlerini kanun dairesinde kullanan, ortaya müspet bir programla çıkan 
bir murakabe partisi kuran vatandaşları, komünistlikle itham etmeye çalışan 
gafiller ve bedbahtlar zuhur etmiştir. Bu muhitin bir kısım mensuplarının gözleri 
o kadar dönmüştür ki, Rusya, bütün dünyaya ve bizzat Türk vatandaşlarına 
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karşı böyle bir tavır takınmanın ve kardeşi kardeşe düşman gibi göstermenin; 
Türk milletinin varlığına bir suikast olduğunu fark edemiyorlar. Garibi şu ki 
aynı muhit bir aralık Demokrat Parti hakkında; ‘Tüccarlar partisi, kapitalistler 
partisi’ diye propaganda yapıp durmuştu. Şimdi işine geldiği zaman aksi tarzda 
propagandaya girişmekten çekinmiyor ve dün tüccar partisi dediğine Komünist 
partisi demek suretiyle gülünç bir tezada düştüğünü de düşünmüyor” demiştir 
(Yalman-Vatan-, 20.05.1946: 1,3).

DP’nin boykot stratejisine CHP’nin “Moskovacılık” suçlamasıyla cevap 
verdiği görülmektedir. CHP bu politik taktiği ile muhalefetin meşruluğunu 
ve milliliğini tartışmaya açmak istemiş ve böylece vatandaşlar karşısındaki 
saygınlığını ortadan kaldırmak suretiyle toplumda sözü dinlenmeyen bir siyasi 
parti haline getirmeye çalışmıştır. Kısacası, CHP erken seçimlerde uygulanan 
boykotun vatandaş tarafından yerine getirilmesini engellemiş olacaktı. Fakat 
CHP’nin unuttuğu husus; DP’nin de tıpkı kendileri gibi komünizm ve Sovyet 
tehlikesi karşısında aynı tavrı sergilediğiydi. DP kuruluşundan itibaren başta 
komünizm olmak üzere sol ideolojilere karşı olduğunu açıklamıştı.

İktidar basınının suçlama, eleştiri ve baskılarına karşılık muhalif basının 
da DP’nin kararını desteklediği görülmektedir. Vatan’ın başyazarı Ahmet 
Emin Yalman, DP’nin aldığı boykot kararıyla birkaç koltuk peşinde koşan 
bir parti değil, prensip sahibi bir parti olduğunu kanıtladığını kaydetmiş ve 
ardından “Demokrat Parti, icap eden şartlar temin edilmeden, tepeden inme 
gelen belediye seçimlerine parti sıfatıyla karışmamakla, fakat devlet reisinin 
nutkunda tasrih edilen şartlar yerine getirildiği taktirde milletvekili seçimlerine 
iştiraki kabul etmekle iyi niyetinin, prensiplere bağlılığının ve feragatinin pek 
güzel delillerini ortaya koymuştur” değerlendirmeleriyle partiyi takdir etmiştir. 
Yalman’a göre, bu şartlar altında boykot kararı verilmemesi halinde tek parti 
idaresine meşruiyet kazandırılacaktı (Yalman-Vatan-, 09.05.1946: 1, 3; Yalman-
Vatan-, 12.05.1946: 1, 3).

4. Boykot Kararının Uygulanması ve Sonuçları Üzerine Tartışmalar

26 Mayıs 1946 tarihinde yapılacak belediye seçimlerine katılma hakkına 
sahip siyasi partiler; CHP, DP ile MKP idi. DP, seçimlere boykot etme kararı 
aldığı için geriye iktidar partisi CHP ile yeterince güçlü olmayan, Meclis’te 
dahi temsil edilmeyen ve tabanı dar olan MKP kalıyordu (Uran, 2007: 365). 
Dolayısıyla seçimler; her ne kadar CHP ile MKP arasında geçecek olsa dahi 
seçimlerin galibi CHP görünüyordu. İktidar partisi CHP açısından önemli olan 
seçimlerin kazananı olmaktan ziyade katılım oranının yüksekliğiydi. DP de 
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CHP’nin meşruiyetini sorgulatabilmek, tek parti rejiminin istenilmediğini ortaya 
koymak ve boykot çağrısının toplumda karşılık bulup bulmadığını kanıtlamak 
için faaliyet gösterecektir. Dolayısıyla seçimlerin ana teması; seçim boykotu 
olacaktır. 

İktidar partisi CHP, halkın belediye seçimlerine katılımını sağlamak için 
çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Seçmenlerin oylarını kolayca kullanabilmelerini 
sağlamak için alınan tedbirlerden birisi oy pusulalarının evlere dağıtılması 
ve ayrıca her sokak başında seçim sandıklarının bulunduğu yerleri gösteren 
afişlerin asılmasıdır (Vakit, 14.05.1946: 1, 3; Ulus, 12.05.1946: 2). Seçimlerin 
önemini anlatmak için de Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitimin verildiği okullara 
bir genelge göndermiştir. Genelgeye göre, bütün liselerde öğrencilere seçimler 
hakkında bilgi verilecek ve seçimlere katılabilecek özellikteki öğrencilere de 
seçimin önemi hakkında öğütlerde bulunulacaktır (Vatan, 24.05.1946: 4). 
Halkevlerinde halkın seçime katılmasını özendirici propaganda toplantılarının 
yapılması kararlaştırılmıştır (Ulus, 14.05.1946: 1, 4). Örneğin, Eminönü ile 
Şişli halkevlerinin hoparlörleriyle seçime katılımın bir vatan borcu olduğu 
hatırlatması yapılmıştır (Ulus, 18.05.1946: 1).

Kendine ait basını etkili kullanmasını bilen CHP, bu süreçte bazı afişler 
yayınlatmıştır. Ulus’ta “Bu imtihanı Mutlaka Başarmalıyız!”, başlığını taşıyan 
afişin altında şu bilgiler ve öğütler yer almaktaydı: “1. Demokratik hakların 
en önemlisi serbest seçim hakkıdır. Seçimler, vatandaşın Devlet idaresine 
fiilen ve maddeten katılması demektir. Halk idaresi ancak bu sayede mümkün 
olur. 2. Yarın belediye seçimi var. Haklarını kullanmasını bilen vatandaşlar 
olduğumuzu ispat etmek için hepimiz oylarımızı kullanmalıyız. İleri ve 
medeni bir devlet olmak azmimizin gerçekleşmesi için bu imtihanı mutlaka 
başarmamız lazımdır. 3. Bir tek oydan ne çıkar demeyiniz. 4.Belediye seçimine 
göstereceğimiz ilgi, beldemizin ihtiyaçlarına karşı olan alakamızın derecesini 
dünyaya gösterecektir” (Ulus, 25.05.1946: 3). Vakit de benzer şekilde, “Adam 
sen de! Benim bir reyimden ne çıkar? demiyelim. Halk idaresi, tek tek reylerin 
bir araya gelmesinden doğar” (Vakit, 17.05.1946: 1) sözlerinin yazılı olduğu 
bir afiş yayınlayarak halkın seçimlere katılması istemiştir. Söz konusu afişler, 
şehirlerin çeşitli semtlerine de asılmıştır (Vakit, 19.05.1946: 1).

CHP’nin İzmir örgütü yayınladığı bir beyanname ile seçime katılmanın 
vatana bağlılığın bir ifadesi ve ülke meselelerine olan ilginin bir belirtisi 
olduğunu kaydederek halktan seçime katılmasını istemiştir (Anadolu, 
24.05.1946: 1). İzmir’de yayın yapan Anadolu Gazetesi halkın hiçbir telkine 
aldırış etmeden medeni, siyasi ve beledi görevi olan oy kullanma işlemini yerine 
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getirmelerinin önemine vurgu yapmıştır (Anadolu, 25.05.1946: 2). Seçim günü 
Anadolu, “Yurdunu, Yuvasını seven Sandık Başına! Dünyaya medeni, ileri millet 
olduğumuzu gösterelim” manşetiyle çıkmıştır (Anadolu, 26.05.1946: 1). Yine 
gazetenin iç sayfalarında, “Vatandaş: İyi bir hemşeri kanuna saygı, memleket 
işlerine ilgi, hak ve vazifeye bağlılık şuuruna malik olandır. Seçime katılmakla iyi 
bir hemşeri olduğunu göster” ifadelerine yer verilmiştir (Anadolu, 26.05.1946: 
5). Dönemin önemli gazetelerinden birisi olan Cumhuriyet, seçim günü ilk 
sayfasında büyük puntolarla şu sloganları kaydetmiştir: “Bugünkü seçim daha 
ileri bir demokrasiye doğru ilk fiili adımımız olacaktır. Halkın bugünkü belediye 
seçimlerine iştiraki şarttır. Halk, seçime iştirak etmezse seçim olmaz, seçim 
olmayınca da demokrasi olmaz” (Cumhuriyet, 26.05.1946: 1).

Halkın seçimlere katılımını sağlama noktasında en büyük desteğin devlet 
başkanı İsmet İnönü’den gelmiştir. 19 Mayıs günü Ankara radyosunda Türk 
gençliğine hitaben yaptığı konuşmasında, “Tek dereceli seçimde, kadın erkek 
bütün seçmenlerin oy sandıkları başına gidip, kararlarını bildirmelerini, kutsal 
bir borç bilmeliyiz. Türklerin, oy sandıkları başında, milli vazifelerini ne kadar 
hevesle yaptıklarının meydana çıkması, varlığımız için büyük meseledir” 
demiştir (Ulus, 20.05.1946: 1). Ardından Sivas, Erzurum ve Erzincan’a giden 
İnönü, buralarda yaptığı konuşmalarda da benzer konulara değinmiştir (Ulus, 
25.05.1946: 1, 3; Cumhuriyet, 26.05.1946: 1).

Bu süreçte DP, İnönü’nün uyarılarının bir sonucu olarak seçmenlerini 
sandığa gidip gitmeme konusunda görünürde serbest bırakmakla (Cumhuriyet, 
23.05.1946: 1, 3) birlikte el altından bütün DP teşkilatlarına seçime katılmama 
propagandası yapmıştır. Hatta DP yöneticilerinden Kenan Öner, bunu imalı bir 
şekilde ifade etmiştir (Toker, 1990: 111). Her ne kadar DP, seçimlere resmen 
katılmasa da yeni seçim kanuna göre, seçim sandıklarını denetlemek üzere bir 
temsilcisini sandık başında bulundurabilecekti. DP, bu hakkını etkili bir şekilde 
kullanma yoluna giderek halkın oy kullanma özgürlüğünün kısıtlanması ya 
da seçimlerde hilenin engellenmesi noktalarında denetleme görevi yapmıştır 
(Vatan, 21.05.1946: 1, 3; Anadolu, 24.05.1946: 1-2).

Seçim propagandalarının devam ettiği sıralarda DP’nin boykot kararından 
vazgeçtiği ve belediye seçimlerine katılacağı söylentileri yayılmaya başlamıştı. 
DP, bu söylentilerin gerçek dışı olduğunu ifade etmek için beyanatlar 
yayınlamıştır (Vatan, 23.05.1946: 1). Boykot kararına uymak istemeyen 
bazı DP teşkilatında istifaların yaşandığı iktidar basınınca dile getirilmiş 
(Ulus, 20.05.1946: 1; Anadolu, 14.05.1946: 1, 4) ve bununla boykot cephesi 
gevşetilmeye çalışılmıştır.
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Muhalif basın da tıpkı DP gibi açık bir şekilde boykot çağrısı yapmak 
yerine seçim çalışmalarıyla ilgili haberlere yer vermiş ve tek parti idaresinin 
zararlarından bahseden makaleler yayınlamıştır.1 Örneğin, Vatan başyazarı 
Ahmet Emin Yalman, makalesinin birinde Türkiye’nin önünde ya şark 
demokrasisi olarak nitelendirilen tek parti diktatörlüğü ya da batı demokrasisinin 
olduğunu kaydetmiştir. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de tek parti 
rejimi uygulanmış ve neticede bu faydadan çok zarara neden olmuştur. Maddi 
yararlar getirmiş olsa bile “güven, huzur ve hak arama” gibi imkânlardan halkı 
mahrum bırakmasından dolayı netice itibariyle milletleri iflasa sürüklemiştir. 
Seçimlerin dürüst yapılıp yapılmaması noktasında endişeleri olan Yalman, bu 
yola başvuracak tek parti taraftarlarını Türk vatandaşları ile birlikte uluslararası 
camianın artık onlara inanmayacağını, “milleti kör ve gafil sananların” ancak 
kendilerini aldatacağı ihtarında bulunmuştur. Halkı zorla sandığı götürüp 
ardından Terakkiperver ile Serbest Cumhuriyet Partisi örneklerinde olduğu gibi 
hileye başvurulması halinde yeni Meclisin milleti temsil etmeyeceği, milletten 
sevgi ve saygı görmeyeceği ve başka devletlerce de itibar elde edemeyeceği 
dolayısıyla büyük bunalımlara neden olacağı uyarısında bulunmuştur. Son olarak 
halkın zorla sandığa götürülemeyeceğini söyleyen Yalman, seçimlerin “iktidar 
hırsı” ile değil, dürüst ve serbest bir şekilde yapılması halinde vatandaşın 
sandığa severek gideceğini ifade etmiştir (Yalman-Vatan-, 21.05.1946: 1, 3).

Yine Ahmet Emin Yalman, başka bir yazısında Türkiye’nin şu anki 
davasının “parti, program, seçim” olmadığını kaydederek asıl davasını şöyle 
açıklamıştır: “Bu memleket, geçici şahıs ve zümrelerin nüfus ve tesiri altından 
kurtularak, bütün vatandaşlar için müsavi hak ve fırsat esasına dayanan 
bir devlet telakkisine varacak mı? Kanunların hükmüne göre istikrarlı ve 
devamlı surette işleyeceğine daima güvenebilecek ve şahıs ve zümrelere bağlı 
görülmeyecek bir idare tarzı kurabilecek mi? Yoksa zaman zaman renk ve yafta 
değiştirmesine rağmen eski bildiğimiz şekilde memleketi devamlı ve bereketli 
gelişme imkânlarından mahrum bırakan, vatandaşları çalışma hazzından, 
yaşama ferahlığından, insanlık vakarından uzak tutan keyfi iktidar gidişi, yeni 
bir kılıkta devam edip gidecek mi?” (Yalman-Vatan-, 23.05.1946: 1, 3).

Türkiye’de süslü cümlelerle tek parti idaresinin devam ettirilmeye 
çalışıldığına dikkatleri çeken Yalman, bütün vatandaşların katılımını 
sağlayacak dürüst bir seçimin gerçekleşmemesi halinde ülkenin istikametinin 
şaşacağı ve akıbetinin fena olacağı uyarasında bulunmuştur (Yalman-Vatan-, 
1 Detaylı bilgi için bkz. (Vatan, 15-26.05.1946; Tasvir, 14-26.05.1946; Yeni Sabah, 14-
26.05.1946).
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25.05.1946: 1, 3). Yalman, seçim günü de bir başmakale kaleme almıştır. 
Burada seçmenin büyük bir kısmının iktidarın baskı ve propagandalarına 
rağmen seçimlere katılmayacağı öngörüsünde bulunmuştur. Ardından seçime 
katılmayı düşünmeyen vatandaşların ortak özelliklerini irdelemeye başlamıştır. 
Bunların, Türkiye’nin sorunlarına ilgisiz kişiler olmadığını, aksine büyük 
ilgiyle takip ettiklerini dile getirmiştir. Seçimlerin normal şartlar altında 
yapılacağının ve tek parti yönetiminden vazgeçildiğinin işaretleri verilmiş 
olunsaydı bütün vatandaşlar seçimlere bayram havasında katılacaklardı. Millet, 
ancak seçimlerle milli iradenin tecelli edeceğini düşündüğü anda sandığa 
gidebilir. Yalman’a göre, seçime katılmak istemeyenler, DP’nin tesiri altında 
kalarak bu kararı vermemişlerdir. Türk vatandaşları yaşadığı tecrübelerin 
sonucunda öyle bir siyasi olgunluğa ulaşmışlardır ki, doğru karar vermek için 
hiçbir rehbere ihtiyaçları yoktur. Halk, iktidarın sözleriyle icraatları arasındaki 
uyumsuzluğu görerek kendi özgür kararını vermiştir. Bütün bu açıklamaların 
ışığında Yalman’ın tespitlerine göre, CHP Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 
imzalanmasından sonra geçirdiği demokrasi sınavında ikmale kalmıştır. İkmal 
sınavını da milletvekili seçimlerinde verecektir. Son olarak Yalman, gelecek 
seçimlere kadar CHP’nin gerçekleri görerek demokrasi yoluna girmesini 
umduğunu aktarmıştır (Yalman-Vatan-, 26.05.1946: 1, 3).

Muhalefetin yanında yer alan bir diğer yayın organı Yeni Sabah, iktidarın 
bürokrasiyi kullanarak muhalefete seçim sürecinde baskı yaptığını iddia etmiş 
ve bu şekilde serbest seçimlerin gerçekleştirilemeyeceğini anlatarak bunun artık 
durdurulmasını istemiştir (Saraçoğlu-Yeni Sabah-, 18.05.1946: 1-2). Serbest 
seçimler anlamında basın hürriyetini önemseyen gazete, bir başka sayısında 
şu eleştirilerde bulunmuştur: “Bütün hürriyetlerin anası ve kaynağı olan 
yazı serbestliği olmadan hangi hürriyete, hangi seçime halkı inandırabiliriz? 
Diller ve kalemler hür olmadıkça ve bu hürriyet teminat altına alınmayınca, 
bütün memleket bir muvazi gösteri ve oyalama karşısında kaldığı kanaati de 
sabit kalır” (Saraçoğlu-Yeni Sabah-, 23.05.1946: 1-2). Yeni Sabah gibi genel 
olarak iktidar karşıtı yayın yapan Tasvir de halkın seçimlere hangi ruh haliyle 
gideceğinin analizini yapmıştır: “Vatandaş acaba vicdanlarının sesini dinleyerek 
büyük bir memleket vazifesi yaptığına kani olarak mı reyini kullanacak, yoksa, 
rey pusulasını hoş görünmek, gönül yapmak veya maddi ve manevi bir tazyikten 
kurtulmak endişesi ile mi sandığa atacak? Birinci hal bize nasıl bu memleketin 
sağlam istikbalinin teminatı gibi geliyorsa, ikinci hal de o kadar kötü günlerin, 
geriliklerin, perişanlıkların habercisi olarak görünüyor. Vatandaş vicdanını 
karartacak kötülükten Allah korusun” (Tasvir, 25.05.1946: 1-2).
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Bu süreçte iktidara yakın yazarların ise halkın seçimlere katılmasının 
ne derece önemli olduğunu anlatan yazılar kaleme aldığı görülmektedir. 
Akşam Gazetesi’nde isimsiz yayınlanan bir makalede seçmenler sandığa 
davet edilmektedir: “Tek fırkalı rejimden çok fırkalı rejime geçilmesi 
üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi, seçim usulünün daha demokratlaşmasına 
imkan verdi. Şu veya bu sebeplerden dolayı, şu veya bu parti seçimlere 
iştirakten çekinse bile, gene fertler kendi düşüncelerine en uygun adaylara 
oy vermeyi vatandaşlık şuur ve menfaati icabı bilmelidir” (Akşam, 
17.05.1946: 1). Cumhuriyet’ten Abidin Daver, dünyanın içinde bulunduğu 
belirsizliklere dikkatlere çekerek halkın sağduyulu olmasını istemekteydi 
(Daver-Cumhuriyet-, 17.05.1946: 1). Seçim günü yazdığı başmakalesinde 
Daver, ilk defa tek dereceli olarak yapılacak bu seçimleri demokrasinin 
gelişimi açısından ele almış ve “bugünkü parola sandık başına” sloganıyla 
herkesi sandığa davet etmiştir (Daver-Cumhuriyet-, 26.05.1946: 1). Yeni 
Asır Gazetesi’nde yazan Şevket Bilgin, Batı demokrasilerinden örnekler 
vererek onlarda bile durum ne olursa olsun seçimlerin boykot edilmediğini 
iddia etmiş ve boykot yanlışından dönülmesini istemiştir (Bilgin-Yeni Asır-, 
19.05.1946: 1).

En ilginç sandık çağrısının Akbaba Dergisi aracılığıyla Yusuf Ziya 
Ortaç’tan geldiği görülmektedir. “Türk Kadını Sandık Başına!”, adını taşıyan 
yazısında Ortaç, Türk kadınlarının artık daha özgür olduğu ve yaşamın her 
alanında erkeklerle eşit oranda yer aldığını hatırlatarak kadınları sandığa davet 
etmiştir. “Bu gün sana bu hakları veren inkılaba, yarın sen de reyini vereceksin 
Türk kadını” sözleriyle aslında Ortaç, kadınlardan üstü kapalı bir şekilde 
CHP’ye oy vermelerini istemekteydi (Ortaç-Akbaba-, 22.05.1946).

Anadolu yazarı Haydar Rüştü Öktem yaşanılan gerilimli süreci, DP’nin 
kuruluşundan kısa bir süre sonra kin ve iktidar hırsıyla hareket etmesine 
bağlamıştır (Öktem-Anadolu-, 23.05.1946: 1). Ülkü Gazetesi de Anadolu’ya 
benzer görüş savunarak DP’nin kuruluşuna başlangıçta sevindiklerini, ancak 
kısa bir süre sonra kin ve ihtirasla hareket etmelerinden dolayı hayal kırıklığına 
uğradıklarını kaydetmiştir. Bunun sebebi olarak da DP’nin iktidarın ekonomik, 
sosyal ve siyasi politikalarına alternatif projeler üretmeyerek iktidara karşı kin 
ve ihtirasla saldırmaları olduğunu aktarmıştır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 
şuurlu bir demokrasinin, geliştirilip kökleştirileceği umudunda olduğunu 
belirtmiştir (Ülkü, 24.05.1946: 1).

Seçim tartışmalarına paralel olarak iktidar-muhalefet ilişkilerinin gerildiği 
bir sırada erken belediye seçimi, 26 Mayıs 1946 Pazar günü gerçekleştirilmiştir 
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(Cumhuriyet, 27.05.1946: 1, 3). İlk defa tek dereceli olarak yapılan bu seçimlere 
DP, katılmama kararı almıştı. İktidar partisi CHP ile diğer muhalefet partisi 
MKP yarışacaktı. Saat 11:00’da MKP, seçim esnasında yaşanan yolsuzluk, 
hile ve baskıları gerekçe göstererek seçimlerden çekildiğini parti örgütüne ve 
basına bir tebliğle bildirmiştir (Vatan, 27.05.1946: 1,3; Vakit, 27.05.1946: 2). 
Dönemin iletişim ağı düşünüldüğünde MKP’nin boykot kararını tüm örgüte ve 
üyelerine iletmesi ve uygulatması oldukça zor görünmekteydi. CHP yönetimine 
bir tepki olarak bu kararı almış olması DP açısından önemli bir kazanımdı ve 
DP’nin seçimlerin dürüst yapılmayacağı şeklindeki endişesi MKP olayında 
haklı çıkmıştı.

CHP’liler, MKP’nin seçimleri boykot etmesini seçimleri kazanamayacağını 
anlamalarına bağlamışlar ve yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu kanıtlamak 
için yoğun bir propaganda içerisine girmişlerdir (Vakit, 27.05.1946: 2; Ulus, 
27.05.1946: 1, 4). Vakit’ten Peyami Safa’nın “Birkaç sandık başında birkaç 
hadise gerçekten çıkmış bile olsa seçimden çıkmak, hele temsilcileri çekmek 
için yine kafi sebep sayılmayacak münferit vakalar olurdu. Bahane sırıtıyor. 
Mesele çıkartmak ve seçim kabiliyetsizliğini iftira dumanlarının altında 
saklamak bahanesi” şeklindeki değerlendirmeleri kayda değerdir (Safa-Vakit-, 
28.05.1946: 1).

Seçimlerin uygulanışı ve katılım oranları üzerinde 27 Mayıs itibariyle 
büyük tartışmalar meydana gelmiştir. Çünkü muhalefet partileri, dört başlık 
altında toplanabilecek iddia ve şikâyetlerde bulunmaya başlamışlardır. Bunlar; 
seçimlere katılım oranın düşük olduğu, seçmenin çeşitli baskılarla sandığa 
götürülerek CHP’ye oy verdirildiği, seçim komisyonlarının iktidarın lehine 
görevlerini kötüye kullandığı ve oyların gizli verilmediğine ilişkindi (Kayış, 
2008: 414).

Vatan, seçimlere katılım oranın düşüklüğünden yola çıkarak seçmenlerin 
çoğunun tek parti sisteminden yana olmadığı sonucuna varmıştır. CHP’nin 
bütün propaganda ve baskılarına rağmen sandığa gitmediğini iddia eden gazete, 
denetimli yönetim sistemlerine duyulan özlemin ne denli şiddetli olduğunun 
kanıtlandığını aktarmıştır (Vatan, 27.05.1946: 1). Başyazar Ahmet Emin Yalman, 
seçimleri “Türk Milleti, tek parti inhisarını ve murakabesiz ve keyfi gidişleri 
tasvip etmediğini apaçık göstermiştir. Yapılan propagandalar karşısında halkın 
görüşünün berraklığını kaybetmediği, ne istediğini bildiği ve rey sandığından 
uzak durmak suretiyle iradesini sükûn ve vekarla ortaya koymanın yolunu 
bulduğu da meydana çıkmıştır” şeklinde sözleriyle yorumlamıştır (Yalman-
Vatan-, 27.05.1946: 1, 4).
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Vatan’ın iddialarına göre, seçimler serbest ve dürüst bir şekilde 
gerçekleştirilmemiştir. Sandık başlarında görevli memurlar, CHP adaylarına 
oy verilmesi için zorlanmıştır. Muhtar ve bekçiler; oy kullanmak istemeyenleri 
veya CHP’ye oy vermeyenleri ekmek karnesi ve gaz fişi ile korkutmuşlardır. 
Bazı esnaflar da CHP’li belediyeler tarafından ceza tehdidi ile CHP’ye oy 
vermeye zorlanmıştır. Öte yandan oy kullanmak istemeyen vatandaşların 
evlerine gidilerek sandıklara çağrılmıştır. Sandığa gelmeyenlerin yerlerine 
kimliği belirsiz kişiler tarafından oy atılmıştır (Vatan, 27.05.1946: 1, 3; Vatan, 
28.05.1946: 1, 3). Buna mukabil iktidar yanlısı basın, seçimlerin büyük bir 
düzen içerisinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini ve katılım oranlarının 
da memnunluk verici olduğunu kaydetmiştir. Bazı şehir ve kasabalarda da 
DP’nin seçimlerde yer aldığı iddia edilmiştir (Vatan, 27.05.1946: 1, 4; Vakit, 
27.05.1946: 1, 7). Muhalefetin seçimlere katılım oranlarının çok düşük olduğu 
iddiaları karşısında ise iktidar basını gazete sütunlarında illerin katılım oranlarını 
açıklayan haberlerle karşılık vermiş ve bu tür iddiaların asılsız olduğunu ve 
resmi açıklamalarla da kanıtlandığını bildirmiştir (Ulus, 28.05.1946: 1, 4; Vakit, 
28.05.1946: 1, 3). Buna rağmen Vakit’in, Türkiye geneli seçimlere katılım 
oranını %50-60 olarak açıklaması dikkatlerden kaçmamıştır (Vakit, 28.05.1946: 
1).

Katılımın beklenenden az olduğunu kabul etmek zorunda kalan iktidar ve 
basını bu durumu şu gerekçelere bağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en 
ileri demokrasi ile yönetilen ülkelerde bile savaşın verdiği yorgunluk nedeniyle 
seçimlere katılım oranı azalmıştır. Türkiye de bu tesirin dışında kalamamıştır. 
Belediye seçimlerinin her zaman parlamento seçimlerinden daha az ilgi 
toplaması nedeniyle Türkiye’de de aynısı yaşanmıştır. Sandığın denetiminin 
güvenli olmadığının düşünülmesi ve muhalefetin seçmen üzerinde heyecan 
yaratamaması da önemli etki yapmıştır. İklim şartları sebebiyle İstanbulluların 
yazlıklara taşınması ve seçimin Pazar günü yapılması vatandaşları, sandık 
alanlarından uzaklaştırmıştır. Seçimleri CHP’nin kazanacağından kuşku 
duymayanların sandığa gitmeyi gereksiz görmesi ve seçmen defterlerine bazı 
ailelerin kaydedilmemesi büyük aksaklıklara neden olmuştur. Dolayısıyla bu tür 
durumlardan ders alınarak seçim kanununda yeni düzenlemelere gidilmelidir. 
Bu anlamda oy vermenin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir (Safa-Vakit-, 
27.05.1946: 1; Us-Vakit-, 28.05.1946: 1, 3). 

CHP’nin seçim sonuçları karşısındaki tutumunu muhalif basının sert bir 
dille eleştirdiği görülmektedir. Tasvir, “Sabret Gönül” başlıklı bir yazısında 
şunları söylemektedir: “Bizim son seçimler, devlet sermayesiyle kurulan anonim 
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şirketlere döndü. Vatandaşların yüzde kırk dokuzu rey vermiş, yüzde elli biri 
vermemiş. Bunu muvaffakıyet sayanlar var. Doğru ise, hakikatten ve bütün 
reyler de Halk Partisi namzetlerine gittiğine göre, partiyi alkışlamak yerinde 
olur. Fakat vatandaşların şu yüzde elli biri, acaba neyi beğenmez? Neden 
memnun değildir? Neden zahmet edip Halk Partisine reyini vermemiştir? Biz, 
alkışlamak için bu noktayı düşünecek bir adam bekliyoruz” (Saraçoğlu-Yeni 
Sabah-, 29.05.1946: 1; Tasvir, 29.05.1946: 1). Bu anlamda DP İl Başkanı Kenan 
Öner’in seçimlere ilişkin ilk değerlendirmesi de şu şekildeydi: “Partimizin 
belediye intihabına iştirak etmemesi için ileri sürdüğü sebepler arasında vukuunu 
muhakkak gördüğümüz müdahaleler bugünkü intihap ile birer hakikat halinde 
istihale eylemiş bulunmaktadır. Müşahit olarak sandık başına gönderdiğimiz 
temsilcilerden henüz raporlar gelmemiş olmakla beraber telefon muhabereleri 
ve telgraflardan alabildiğimiz haberlere göre yapılan intihabın millet iradesi ile 
bir münasebeti olmadığını göstermektedir” (Vatan, 27.05.1946: 1-2).

Tartışmaların dozunun gittikçe artması üzerine çok partili düzenden 
yana olan CHP milletvekili Nihat Erim, tartışmalara Ulus’taki köşesinde, 
sert tonla katılmıştır. Erim, “…sosyal bünyede derin rahatsızlıklar müşahede 
edildiğinde bunu gidermenin yolu, bir müddet için ‘hürriyet ilahının üzerine 
bir şal örtmek’ ve yukarıdan aşağı bir otorite tesis eylemektir. Siyaset ilmi ve 
siyaset sanatı üzerinde zihin yormuş, devlet nazariyeleri ortaya atmış olan 
belli başlı müelliflerin müşterek kanaati budur” ( Erim-Ulus-, 30.05.1946: 1) 
şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle demokrasiden geri dönmekle suçlanmış 
ve “Şalcı Erim” lakabı almasına neden olmuştur (Güngör, 2004: 29). Ahmet 
Emin Yalman makaleyi, “Her iki makale hürriyet ve demokrasiye karşı açıktan 
açığa bir tehdit teşkil etmekte ve Türk anayasasının vatandaşlara verdiği hak 
garantilerini red ve inkar için bir hazırlık adımı” olarak görmüş ve CHP’nin de 
aynı görüşe sahip olup olmadığının açıklanmasını istemiştir (Yalman-Vatan-, 
01.06.1946: 1, 4). Görüldüğü üzere, DP’nin seçim boykotu, yeni siyasal düzenin 
sorgulanmasına neden olmuştur. 

Seçim tartışmaları 31 Mayıs 1946 tarihinde Manisa Milletvekili Hikmet 
Bayur’un takririyle TBMM gündemine taşınmıştır. Bayur’un takririne göre, 
seçimlere katılım konusunda halk serbest bırakılmamış ve baskıyla sandığa 
gitmeye zorlanmıştır. Ayrıca oy verme işlemeleri gizli yapılmadığı gibi çeşitli 
baskı, hile ve yolsuzluklar yaşanmıştır. Bayur, bu konularda hükûmetin 
düşüncelerini İçişleri Bakanı Hilmi Uran’dan talep etmiştir. Seçime katılım 
oranlarını elde ettiği sayısal verilerle açıklayan Uran, 61 ilden 44’ünde 
halkın seçime katılımının % 50’nin üzerinde olduğu, il merkezlerinin katılım 
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ortalamasının % 64 olarak gerçekleştiğini kaydetmiştir. İngiltere, Fransa 
ve Almanya gibi uzun senelerden beri bu seçim sistemine alışık ülkelerde 
bile katılım oranlarının % 60-75 oranlarını geçmediğini aktararak belediye 
seçimlerindeki sonucun çok iyi olduğunu iddia etmiştir. Seçim kanunun 
uygulanması konusunda yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle bazı seçmenler, 
oy verecekleri sandıkları bulamadıkları için katılım oranı doğal olarak biraz 
düşmüştür. Bu sebepten dolayı, halktan özür dileyen Uran, bundan sonraki 
seçimlerde bu aksaklıklardan ders çıkartacaklarını ve bunları düzelteceklerini 
ifade etmiştir. Seçimlerde yolsuzluk, hile ve baskı iddialarını ise Uran, kesin bir 
dille reddetmiştir. Bayur, Uran’ın cevabından sonra iddialarını çeşitli örneklerle 
kanıtlamaya çalışsa bir sonuca ulaşamamıştır (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: 
7, Cilt: 23, Toplantı: 3, Birleşim: 57: 239-245). Uran’ın açıkladığı seçime katılım 
oranları ile muhalefetin açıkladığı oranlar birbiriyle asla örtüşmemiştir. DP’ye 
göre katılım oldukça düşüktü: Ankara’da % 25, Adana’da % 30, Manisa’da % 
31, İzmir’de % 15 ila 20, Balıkesir’de % 28, Bursa’da % 10 ila 24, Aydın’da 
% 20 ila 25 ve Gemlik’te % 44 idi (Koçak, 2012: 390). Seçimlerden sonra da 
muhalefet iddialarını gündemde tutmaya çalışmış ve hatta DP yolsuzluk, baskı 
ve hileleri anlatan bir broşür daha bastırıp dağıttırmıştır. Fakat CHP, bunu pek 
önemsememiştir (Kayış, 2008: 416).

Bu arada DP’nin yine bazı şartların yerine getirilmemesi halinde boykot 
etmeyi düşündüğü milletvekili seçimleri yaklaşmaktaydı. TBMM 5 Haziran 
1946 tarihinde toplanarak CHP İkinci Olağanüstü Kurultayı’nın aldığı 
demokratikleşme kararlarını yasalaştırmıştır. Tek dereceli seçim yasası kabul 
edildi, cemiyet kurmak için hükûmetten izin alınma şartı kaldırıldı. Yine Meclis 
12 Haziran günü toplanarak üniversitelere idari ve ilmi özerklik veren bir 
kanun çıkartmış ve basın kanunun gazete kapatma yetkisini hükûmete veren 
50.maddesini kaldırarak bu yetki yargıçlara devredilmiştir (Burçak, 1979: 75). 
Bu yenilikler DP’nin erken genel seçimlere katılması için geçerli yenilikler 
değildi. DP’nin çok kısa bir süre zarfında karar vermesi gerekmekteydi. DP’nin 
önünde iki yol bulunuyordu. Ya seçimleri boykot edecekti ya da birçok ilde 
teşkilatlanmamış olmasını bir kenara bırakarak seçimlere katılacaktı. Belediye 
seçimlerinde uyguladığı boykot tecrübesinin ve onun devamında gelen 
tehditlerin, DP’nin bu sefer özgür hareket etmesini engelleyip engellemeyeceği 
büyük merak konusuydu.

Partisinin akıbeti noktasında büyük endişe yaşadığı iddia edilen Celâl Bayar 
(Toker, 1990: 113-114), kararı teşkilatıyla birlikte verecekti. Bayar, bundan 
önce 13 Haziran günü Cumhuriyet’e verdiği bir demecinde seçimlere katılım 
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konusunda bir kamuoyu baskısından söz etmiştir: “Milletvekili seçimleri için 
hemen hemen bir tazyik karşısındayız. Bu tazyik efkârı umumiyenin arzusudur. 
Karar almak üzere vilayet başkanlarını çağırdık” (Cumhuriyet, 13.06.1946: 
1-2). 16 Haziran Pazar günü il teşkilat başkanları ile genel merkezde toplantı 
yapan Bayar, oybirliği ile seçimlere katılma kararı almış ve bu kararı 18 
Haziran günü basına açıklamıştır. DP seçimlere katılmama noktasındaki eski 
şikâyetlerini yineledikten sonra “…bütün bu menfi amillere rağmen toplantıda 
partimizin milletvekili seçimlerine iştirak etmesi kararına varılmıştır” diyerek 
aslında bir fedakârlıkta bulunduklarını ifade etmiştir (Vakit, 19.06.1946: 1, 7). 
Bu karar açıklandığında DP, 67 ilin 33’ünde teşkilatlanabilmişti (Erer, 1966: 
272).

21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde CHP 397, 
DP 61 ve Bağımsızlar 7 milletvekili kazanmıştır (Tuncer, 2002: 320). Seçime 
katılım oranın belediye seçiminin aksine yüksek olduğu görülmüştür. % 85 
katılım oranına sahip olan milletvekili seçimi (Karataş, 2021: 44) ile belediye 
seçim oranları karşılaştırılırsa DP’nin boykot stratejisinin başarılı olup olmadığı 
hakkında daha net değerlendirmeler yapılabilir. 

DP, 465 sandalye için 273 aday göstermişti. Seçim sonuçları, hile ve 
yolsuzluk iddiasıyla DP tarafından kabul edilmemiştir. Çeşitli şikâyetler, 
hükûmet tarafından pek dikkate alınmamıştır. Daha sonraları bu seçimler, 
demokrasi tarihine “hileli seçim” olarak geçecektir (Haytoğlu, 2011: 89-90). 
Tehdit ve şantajlar nedeniyle DP’nin 1946 milletvekili seçimlerini boykot 
etmekten vazgeçtiği aşikârdır. Ancak seçimlere katılması onun boykot 
kararındaki gerekçelerin haklılığını ortadan kaldırmamıştır. Zira bu durum, 
seçimlerin sonuçlarına bakıldığında gayet net görülebilmektedir. 

5. Sonuç

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tek partiden çok 
partili düzene geçmeye karar vermiştir. Bunun sonucunda bazı siyasi partiler 
kurulmuş; ancak CHP yönetimi bu partilerin kısa sürede hızla büyüyerek kendi 
partisine rakip olabileceklerini düşünememişti. Özellikle CHP içerisinden ayrılan 
kişilerin kurduğu DP’nin hızla genişlemesi karşısında telaşlanan iktidar, bazı 
önemli stratejiler uygulamaya karar vermiştir. Bu stratejiler içerisinde en çok 
dikkat çekeni muhalefet partilerin özellikle DP’nin gelişimini tamamlamadan 
seçimleri erkene almaktı. CHP bu taktiği sayesinde, dört yıl daha iktidarını 
sürdürebilecekti.
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CHP, ilk erken seçim kararını belediye seçimleri ve ardından milletvekili 
genel seçimleri için almıştır. İktidarın bu baskın seçimleri karşısında DP ile 
MKP’nin tavrının ne olacağı en çok konuşulan mesele haline gelmiştir. Siyaset 
sahnesine yeni çıkmış ve hızla genişlemekte olan DP’nin, iktidarın kurallarına 
göre hareket edip etmeyeceği birçok açıdan önem arz etmiştir. DP seçimlere 
katılması durumunda tek parti idaresini ve onun “cici demokrasisini” onaylamış 
olacaktı. Aynı zamanda tek partinin meşruluğunu kabul ederek kendisinin öne 
sürdüğü “demokrasi”, “milli irade” ve “dürüst seçim” gibi argümanlarının 
inandırıcılığını yok etmiş olacaktı. DP 1946 belediye seçimlerini boykot 
etme kararı almış ve demokrasi sınavı açısından önemli bir yol kat etmiştir. 
Dolayısıyla yeni düzeni iktidarın kurallarına göre devam ettirmeyeceğini daha 
işin başlangıcında ortaya koyarak prensipli ve ilkeli bir parti olduğunun mesajını 
rakiplerine bildirmiştir.   

Türk demokrasi tarihinin ilk seçim boykotu kararı DP tarafından 
alınıp başarıyla uygulanmıştır. DP’nin ve çok partili düzenin ilk aylarında 
böyle bir stratejik kararın alınıp uygulanması muhalefet açısından kolay 
olmamıştır. DP, iktidardan gelen çeşitli baskı ve zorluklarla karşılaşmıştır. 
Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Parti tecrübelerinin aynısını yaşama 
noktasında endişelenmelerine rağmen iktidara karşı dirayetli durmaları 
Türkiye’deki demokrasinin gelişimi ve kökleşmesi açısından çok önemli bir 
örmek oluşturmuştur. İktidarın baskı ve tehditlerle, muhalefete her istediğini 
yaptıramayacağı anlaşılmıştır.

CHP’nin erken seçim kararı alırken sunduğu gerekçelerle DP’nin boykot 
kararını alırken sıraladığı gerekçelerinin ardında demokrasinin kökleşmesi, milli 
iradenin tecellisi, hürriyet gibi kavramların yer alması bir hayli ilginç ve önemli 
tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Hangi tarafın demokraside samimi 
olduğu ya da olmadığı en çok tartışılan konuların başında gelmiştir. DP’nin 
boykot kararı karşısında iktidar ve iktidar yanlısı basın, muhalefetin demokrasi 
konusunda samimi olmadığını öne sürerken, muhalefet ise tam aksini savunarak 
iktidarı eleştirmiştir. 

DP’nin ve onun boykot stratejisinin meşruluğunu zayıflatmak için iktidarın 
bulduğu taktik bir hayli ilginçtir. Dönemin ortak düşmanı olan Komünistlik 
ya da Moskovacılık üzerinden DP’ye karşı sistemli bir saldırıya geçilmiştir. 
DP, komünist olmakla ve Sovyet Rusya’nın paralelinde politika üretmekle 
ve Türkiye’yi dış ülkelere karşı şikâyet etmekle suçlanmıştır. Dolayısıyla 
DP’nin halkın gözündeki milliliği zedelenmeye çalışılmıştır. Bu taktiğin 
başarılı olamayacağı aşikardı. Çünkü DP de tıpkı CHP gibi antikomünist 
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ve dış politikada paralel düşüncelere sahip bir partiydi. Muhalefeti tutan 
basının da bu yönde yayınlar yaparak bu stratejiyi savuşturmaya çalıştığı 
görülmektedir. CHP’nin bu taktiğinin seçmen nezdinde karşılık bulduğunu 
söylemek pek mümkün değildir. Türkiye’de boykot tartışmaları dolayısıyla ilk 
defa muhalefete karşı Komünizm düşmanlığının icat edilmesi yaşanan dönemi 
değerli kılmıştır. 

Belediye seçim propagandaları sırasında başta Cumhurbaşkanı İnönü 
olmak üzere iktidar ve basını “demokrasi, çok partili düzenin kökleşmesi, dış 
dünyada prestij” gibi argümanları kullanarak açıkça boykot karşıtı söylemlerde 
bulunurken, DP ve basını açık bir şekilde boykotu destekleyici propagandalarda 
bulunamamıştır. DP yönetimi, sadece örtülü bir şekilde halkı boykota davet 
etmiştir. Muhalif basın ise, tek parti idaresinin zararlarından bahsetmek suretiyle 
yine örtülü bir şekilde seçmeni sandığa gitmemeye çağırmıştır. Bu durum 
muhalifler üzerindeki baskıyı net bir şekilde göstermekte ve endişenin boyutunu 
yeterince anlatmaktadır. 

DP’nin aldığı boykot kararının gerekçelerinde ne kadar haklı olduğu seçim 
günü MKP’nin de seçimlerden çekilmesiyle net bir şekilde anlaşılmıştır. MKP 
ile DP’nin boykot noktasında aynı çizgide buluşmaları, muhalifler arasındaki 
örtülü ilk koalisyona ya da ittifaka örnek gösterilebilir. 

Belediye seçim sonuçları üzerinde en çok tartışılan konuların başında 
hile ve yolsuzluğun yanı sıra seçimlere katılım oranları gelmekteydi. İktidar 
seçimlerin gayet başarılı ve dürüstçe gerçekleştiğini ve katılım oranının 
yüksek olduğunu savunurken, muhalefet bunun tam aksini savunmuştur. 
Muhalefet bütün çabalarına rağmen katılım oranın düşüklüğünü iktidara 
kabul ettirememiştir. Fakat ortaya çıkan gerçek; katılım oranı oldukça 
düşük kalmıştır. Buradan DP’nin boykot stratejisinin ne kadar başarılı 
ve toplumda tek parti sistemi karşıtlarının çoğunlukta olduğu sonucu 
çıkartılabilir. 

DP, belediye seçimlerinde boykot stratejisini başarılı bir şekilde 
uygulamasına rağmen çok büyük baskı, şantaj ve tehditlere maruz kalmıştı. 
DP’nin iktidar tarafından kapatılacağı endişesini yoğun bir şekilde yaşamıştır. 
Seçimlerin sonucunda CHP’den kapatılma tehditlerinin örtülü bir şekilde 
gelmesi üzerine DP, 1946 erken milletvekili seçimlerine istemeyerek de olsa 
katılma kararı almıştır. Bir başka deyişle, belediye seçimlerindeki boykot 
deneyimi ve sonucu DP’yi milletvekili erken seçimlerinde boykot taktiğini 
uygulamaktan alıkoymuştur. 
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Giriş

Tarih bize “Tanrı’nın her zaman büyük orduların yanında olmadığını” 
defalarca göstermesine rağmen güçlüler kendilerinin her şeye muktedir 
olduklarını zannetmeye devam etmektedir. Şiddet üretirlerken görünürde 

her zaman dini, etnik, siyasi, ekonomik vb. haklılık gerekçeleri vardır. 
XVI. yüzyıldan itibaren Rus stratejik kültüründe “yayılmak ve itaat ettirmek” 

varoluşsal bir gereklilik olarak kendini göstermiştir. Rusya’nın hükümranlık alanı 
olarak benimsediği Avrasya’da bunun engellenmesine yönelik gelişmeleri 
varoluşsal bir tehdit olarak algılamaktadır. Buna karşılık stratejik kültürleri çok 
farklı yönde gelişmiş ülkelerin desteğine ihtiyaç duyarken bunu bulamamakta, 
hegemonik alanında kontrolü kaybetme tehlikesi ile de karşı karşıya kalmaktadır. 
Rusya Devlet Başkanı’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına gerekçe olarak 
sunduğu etnik kimliğe yönelik söylemlerde, etnik kimlik ulusal/kolektif kimlik 
olarak ele alınmıştır. Bu durum, toplumlar/yönetimler arasında ciddi bir kimlik 
tanımlama paralaksı olduğunu göstermektedir.

Ukrayna’nın “Avrupalılaşmak” yolunda verdiği mücadelenin “ulusal 
çıkar” yönüyle stratejik öznesi Ortodoksluk ve Slavlık dışında gelişme göstermiş 
bu saldırılar sonunda da “Ukraynalı olmak” temelinde pekişmiştir.
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Bu çalışma dayatılan kimlik, hegemonyal yayılmacılık ve ağır şiddetin 
hedef aldığı bir toplumun bize mesajlarını incelemekte, konuyu gerçek dışı 
siyasi varsayımlara dayanan bir askeri harekatın akıbetini ele almaktadır. 
İncelemede yanlış askeri strateji ile savrulan bir Ordu’nun Tanrı’nın gazabına 
uğradığı operasyonun ilk dönemi üzerinde durulmaktadır. Ulaştığı sonuç 
“stratejik özne” kavramını öne çıkarmaktadır.

1. Kimliği Tanımlayan Savaş

“Kimliği tanımlayan savaş”, nükleer arındırmanın ardından savaşma 
yeteneğini de toprakları ile kaybeden bir Ordu’nun yarattığı beklenmedik 
jeopolitik etkiyi masaya yatırmıştır. Konvansiyonel bir harekatın temel 
unsurlarından yoksun (Zırhlı ve Mekanize kitlesel güç, Hava gücü ve değişik 
katmanlı hava savunma yeteneği, asker sayısı vb.) bir askeri kuvvetin 
şehirlerin ve halkın fiziki örtüsüne sığınarak savaşmasının Rusya için 
beklenmedik bir eylem olmaması gerekirdi. Batı’dan gelen saldırıların da 
durdurulmasında Çarlık ve Sovyet Orduları tarihi süreçte bunu kullanmıştır. 

Napolyon Ordularını açlığa mahkûm eden lojistik derinlik tarihi süreçte 
belirleyici olmuş iken bunun göz ardı edilmesi “adaptasyon savaşı”nın da 
“Yeni Rus Çarlığı”nca kaybedilmiş olduğunu göstermektedir. “Stratejik 
körlük” savaşın siyasi varsayımlarından, kümülatif bir değer oluşturmayan 
askeri çatışmalara kadar her alanda kendisini göstermektedir. 

2. Stratejik Körelme ve Siyasi Varsayımların Çöküşü

Askerî açıdan anlamsız hatta siyasi açıdan ihanete uzanabilen bu “özel 
operasyonun” varsayımları harekât planının dayandığı gerçek kabul edilen 
tahminlerdir. Ukrayna’da gelinen nokta bu varsayımların “istihbaratın 
siyasallaşması” sendromunun bir ürünü olma ihtimalini güçlendirmektedir. 
Ayrıca bu durum sosyal açıdan kimliğe bakış farklılığını da ön plana 
çıkarmaktadır. “Ukraynalı Kimliği” din ve soy birliğinin ötesinde hatıralara ve 
toplumsal hedeflere kilitlenmiş bir sürecin sonunda ortaya çıktığını yeni çarlık 
rejimine öğretmesinin yanı sıra esir milletler topluluğunda mutlaka bir etki 
yaratacaktır. Bu etki büyük oyunun kurucularının Orta Asya’da oluşacak 
hegemonik boşluğun Türkiye veya Çin tarafından doldurulması korkusunun 
yenildiği gün ortaya çıkabilir. Oyun kurucular tarafından bu bölgelerde Rus 
kontrolü tarih boyunca tercih edilmiştir.
       Askeri strateji, siyaset tarafından gösterilen hedeflere yönelir. Stratejik 
etki operatif adımların kümülatif toplamı ile ortaya çıkmaktadır. Operatif harekât 
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ve adımlar savaş mimarisinin büyük birliklerce oluşturulan yapı taşlarıdır. Rus 
Harekâtı stratejik bir etki üretemeyen, yapı taşları dağınık, taktik darbelere 
bölünmüş bir manzara sergilemiştir. Bu başlangıçtan itibaren Sovyet temelli Rus 
askeri doktrinine aykırıdır. Yüksek ateş gücü ve hava üstünlüğü ile dalgalar 
halinde cepheyi yaran ve operatif manevra grupları ile derinlikte kuşatmalara, 
hava indirme birlikleri ile birleşmeye, hasmını felç etmeye yönelik temel harekât 
doktrininin karikatürü gözlemlenmiştir. Tam da Ukrayna Ordusu’nun yetenek 
alanını oluşturan meskûn mahalleri hedef alan cılız ve askerî açıdan etkisiz 
sataşmaların ötesinde bir durum gelişmemiştir. Ama neden? 

Yeni Çarlık’ın büyük söylemi ile olmayan bir doğru tanımlanmamış 
kitlelerin  Rusya ile birleşmesi hedeflenmektedir. Bu kitlenin önünü açacak ve 
birleşmeyi sağlayacak bir operasyonun yeterli olacağı varsayımı sahada 
kendisini göstermiştir. Siyaset bu coğrafyada yine askerliğin gramerini 
bozmuştur. Gerçekleşmeyen hatalı ve hayalı̂ varsayımlar siyasi ve askeri 
planlamayı felce uğratmıştır.

3. Avrasya- Uzak Asya Jeopolitiğinde Deprem

Soğuk Savaş’tan bu yana Avrasya Uzak Asya jeostratejik mihverinde Çin ve 
Rus ittifakı Anglo-Amerikan analistlerinin en kötü senaryosunu teşkil etmiş ve 
Soğuk Savaş döneminde bu bağın koparılması sağlanmıştır. Soğuk Barış 
döneminde beliren yeni ittifak hareketlerinde bu işin ideolojik kopma gibi 
dönemini tamamlamış jeopolitik kodlara bırakılmadığı görülmektedir. Rus 
stratejik kültürünün dayandığı doğrudan fiziki yöntemler Çin stratejik kültürü ile 
uyuşmamaktadır. Tarih boyunca sömürgeleri tarafından sömürülen ve dolaylı 
tutumla asimilasyonu tercih eden Çin’in Rusya’nın eylemlerine açıktan destek 
vermemesi doğal ve pragmatik bir tutumdur. Paraya sahip olan ve finansı 
kontrol eden Batı ülkeleri ile Çarlık hayali arasında yapılacak bir tercihin sonucu 
bellidir. 

Yıpratma ve zayıflatma stratejisi ile enerjisini kaybetmiş, nükleer güçten 
öte anlamlı kinetik bir etki yaratamayan bir Rusya, müttefiklerinin beklentisini 
kazanmaktan uzaklaşır. Yalnızlaşan Çin, arzu edilen senaryonun tehlikeli bir 
oyuncusudur ancak oyun kurucu bir güç olması beklenmeyecektir.

4. Oyun Kurucu’nun Bitmeyen Enerjisi

Rusya’nın saldırısı öncesi ve sonrası yaşanan askeri, ekonomik ve siyasi 
gelişmeler, Küresel oyuncuların çok ancak oyun kurucunun tek olduğunu 
göstermektedir. Küresel jeopolitiğin şekillendirilmesinde (Kendi Güç Siyasetinin 
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öngördüğü çıkarların elde edilmesine yönelik koşulların sağlanmasında) 
ABD tek oyun kurucudur. Enerjisi doğal enerji kaynaklarından ziyade biyo-
enerji! odaklı çatışma matrislerinden gelmektedir. Tek adam ve otoriter rejim 
siyasetçilerinin irredantist tutkuları bitmedikçe enerji aktarımı devam 
edecektir. Rusya’nın olası harekâtını adeta “askeri müdahalede 
bulunmayacağı, ekonomik yaptırımlar ile olayı gerçekleştireceği” algısı 
yaratarak teşvik eden ABD, Putin ile Saddam’ı eşleştirmiş, Rusya liderliğinin 
yayılmacı tutkuları stratejik körlüğe neden olmuştur. 

ABD’de, Askeri Endüstriyel Kompleksin çarkları dönerken, finansal güç 
sarf edilen emtiayı yerine koymakta, istihdam ve iç istikrar sağlamada 
ilerlemeler kaydedilmekte, Avrupa ülkelerinin dış politikaları dizayn 
edilmekte, kazan kazan döngüsü oluşmaktadır. Jeopolitik Şekillendirmenin 
siyaset psikolojisi tabanlı ayağının diğer önemli aktörü Ukrayna siyasi 
liderliğidir. Çoğunluğun dini yapısından farklı bir kimliğin, TV dizisinden 
üretilmiş bir parti ve parti başkanlığının, üretilen bir savaşın liderliğini 
yapmasının, Minsk  ve İstanbul görüşmelerini sekteye uğratarak çatışma 
zeminini devamında ne denli etkisi olduğu bilgi savaşının yarattığı sis perdesi 
kalktıktan sonra ortaya çıkacaktır. 

5. Başarılamayan RMAs (Revolutions in Military Affairs)

Askeri yenilik konusu, yaklaşık yirmi yıldır güvenlik çalışmaları camiasında 
ciddi bir araştırma ve tartışma konusu olmuştur. Askeri örgütleri yeni savaş 
yöntemlerini benimsemeye ve savaş alanı için yeni teknolojiler icat etmeye 
neyin ittiği ve ilham verdiği konusunda birbiriyle rekabet eden birçok teori 
mevcuttur (Hoffman,2021:34).

Soğuk savaşın bitimi ile başlayan Askeri Alanda/İşlerde Devrim süreci 
(RMA) ve Askeri-Teknik Devrim (MTR), yeni örgüt yapılarının yeni kuvvet 
konuşlandırma yöntemleriyle birlikte, radikal bir askeri yenilik için 
kullanılan terimlerdir. Teknolojik gelişmeler savaş yöntem, yönetim ve 
vasıtalarını değiştirmektedir. “Devrim” terimi, değişimin hızlı olacağı 
anlamına gelmez, ancak bunun derin olacağını, yeni savaş yöntemlerini 
eskisinden daha güçlü hale getireceğini ima eder. Sonuç olarak, RMA’lar çok 
önemlidir çünkü mevcut savaş biçimlerini modası geçmiş hale 
getirmektedirler (Gray,2006). Görünen odur ki Rusya bunu başaramadığını 
Kırım’da direnişsiz muhalefet ve sözde karşısında aldığı ucuz galibiyet
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ile fark edememiş bunu mukabil Ukrayna Ordusu üretilen farkındalık ve 
bunun sonucu eldeki imkanların saha gerçekliği ile uyumlandırması 
sonucu başarmıştır.

Askeri devrimlerin çoğu teknolojik gelişmelerden kaynaklanmıştır. 
Bununla birlikte, RMA’lar, kendi başlarına başarılı inovasyonu garanti 
etmeyen teknolojideki atılımlardan daha fazlası tarafından yönlendirilir. 
“Teknoloji yalnızca mümkün olanın parametrelerini belirler ve askeri 
devrim için potansiyel yaratır. Gerçekten de gerçek bir yenilik üreten şey, 
orduların örgütsel yapıları ve kuvvet yapılandırma yoluyla yeni savaş 
araçlarının doğasında var olan fırsatları tanıma ve kullanma derecesidir.

Klasik saldırı kültünün konseptsiyonel ve detaylı planlamasının da 
sahada görülmediği konusuna yukarıda değinilmiştir. Posen, askeri 
bürokrasilerin, özellikle askeri doktrin1 gibi yeni entelektüel alanları 
keşfetme konusunda nadiren kendi başlarına yenilik yaptığını savunuyor. 
Hizmet bürokrasileri, yeni fikirlerin yarattığı belirsizlikten nefret etmekte 
ve liderlik yapıları ve hiyerarşileri nedeniyle, değişime direnmeleri ve 
serbest bilgi akışını engellemeleri muhtemel olmaktadır… Posen, 
kuruluşların belirsizliği azaltmaya, özerkliklerini artırmaya ve bütçelerini 
genişletmeye çalıştıkları için saldırgan doktrinleri tercih edeceklerini öne 
sürmektedir (Posen,1984,37).

Ancak Ukrayna kuvvetlerine eğitim desteği sağlayan ABD, 2001 ve 
2003 yıllarında Afganistan ve Irak’taki operasyonlar vasıtasıyla, “yüksek 
teknoloji, düşük sayılar” operasyonel yaklaşımı kullanılarak 
konvansiyonel savaşların nasıl yürütülebileceğini fark etmiştir 
(Hall,1973).

6. Ukrayna; Savaş mı? Özel Operasyon mu?
Hamburg Üniversitesi Savaş Nedenleri Araştırmaları Topluluğu (A K U 
F) bu alanda oldukça atıf alan tanınmış Macar barış araştırmacısı István 
Kende’nin tanımlamasından hareketle savaşı “en az iki grubun silahlı bir 
çatışma içerinde olduğu her türlü anlaşmazlıklar” olarak ele alarak şu 
verileri paylaşmaktadır;

1 Doktrin: Posen, Doktrini, Bir Askeri Örgütün Savaşa Yönelik Temel Yaklaşımını Ope-
rasyonel Hale Getirmek İçin Attığı Adımlar Olarak Tanımlar.
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· Savaşa i k i veya daha fazla silahlı çatışma gücü katılır ve en azından bir 
tarafın hükümete bağlı, düzenli, silahlı, askeri, paramiliter veya polis 
birliklerinin olması gerekir

· Her iki tarafta da savaşı ve muharebeleri merkezi olarak yöneten bir 
organizasyon bulunmalıdır.

· Silahlı operasyonlar zaman zaman kendiliğinden çıkan çatışmalardan 
ziyade belli bir süreklilik ile gerçekleşiyor olmalıdır. Her iki taraf da 
stratejik bir plan çerçevesinde faaliyet yürütür (Ruloff,2007:16-17).

Savaş tanımlamalarında diğer bir yaklaşım niceliksel olarak savaşla ilişkili 
askerlerin sayısal ölüm eşiği ve savaş katılımcılarının statüsü konularında 
şekillenmektedir.  Singer ve Small göre ise savaşı diğer şiddet türlerinden 
ayırmak için başlangıç noktası olarak “önemli ölümler içeren sürekli bir 
mücadele” şeklinde ele almak gerekmektedir. Bu yaklaşım araştırmaları 
niceliksel bir alana itmektedir. “Savaşın en önemli ve baskın özelliği, insan 
hayatını almasıdır” (Small,1982:205-206). Nihai tahlilde savaş; “en az 1000 
kişinin savaşla ilgili eylemlerde öldüğü organize silahlı kuvvetleri içeren 
sürekli mücadele” olarak tanımlanmış daha sonraları bir aylık zaman 
sınırlaması getirilmiştir (1000/1 ay).

Uluslararası Hukuk kavramsallaştırmaları ve andlaşmalar arasında 
oluşan boşluk ne olursa olsun konvansiyonel (regular) kuvvetlerin yanı sıra 
askeri şirketlerin, yabancı silahlı güçlerin varlığı ve savaş sahasında yer aran 
unsurlar (irregular) yaşanan çatışmaları Hibrit bir savaş olarak kendini tescil 
etmiş durumdadır. 

7. Savaş ve Kimlik

Stratejik hedeflerin belirlenerek bunların ele geçirilmesi ve/veya elde 
bulundurulmasında kimlikler belirleyici davranışsal nedenler üretir. Kimlik 
ve inançlar çıkarların belirlenme güdüsünü sağlamaktadır. Wendt’in 
vurguladığı konstrüktivist yönüyle “kimlikler aktörlerin kim ya da ne 
olduğuna işaret eder… Bir aktör kim olduğunu bilmeden ne istediğini 
bilemez. Çıkarlar kimlikler gerektirir. Kimliklerin varlığını sürdürebilmesi
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se nesnel çıkarların (fiziksel olarak varlığını sürdürme, özerklik, ekonomik 
refah ve kolektif özsaygı) teminine bağlıdır (Wendt,1999:289). Rusya 
Federasyonu ile herhangi bir siyasi birlikteliğin bu nesnel çıkarların 
karşılanmasında Ukrayna halkına sadece kendisinin (Rusya’nın) 
üretebileceği tehdide karşı fiziksel güvenlik olabilecek iken Ukrayna halkı 
bunu da reddetmiştir. Bu durum kimliğin “öteki” ne karşı bir tepkisidir (Ergün, 
2018:205-225).

Ukrayna halkının kimlik algısı soy ve din yaklaşımından farklı gelişme 
göstermiş ve savaşla birlikte farklılık pekişmiştir. Katılımcı siyasi kültürün 
hayata geçtiği ve kolektif hafızanın canlı tutulduğu Ukrayna’da tarihi süreç 
“benliği ve ötekini” belirlemiştir.

8. Ukraynalı ve Öteki

Doğu Slavlarının etnogenezi (yani kökeni) ile ilgili bilimsel çalışmalar neredeyse 
iki yüz yıldan beri sürdürülmektedir ve bu süre zarfında farklı fikirler ortaya 
atılmıştır. Çarlık Rusya’sındaki resmî ideoloji,  tüm Doğu Slavlarını “tek bir Rus 
halkı” olarak algılamaktaydı ve Doğu Slavlarının tarihini en eski Rus devleti 
olarak kabul ederek Kiev Rus Devleti’nden başlatıyordu.  Sovyet tarihçiliği 
ise, yalnızca Rusların değil, aynı zamanda Ukrayna ve Belarus halklarının 
tarihlerine ve dillerine ilişkin hakkını da tanıdı, ancak parti ideologları, Kiev 
Rus Devleti’nin tarihi mirasına yönelik emperyal iddialardan kurtulamadı. Onu 
“ortak bir Doğu Slav devleti” ilan eden bu ideologlar, Komünist Parti yetkilileri 
tarafından onaylanan ve buna göre Ukrayna ve Belarus halklarının kökenlerinin 
ve buna bağlı olarak dillerinin de Orta Çağ’ın sonlarına ait olduğu doktrini 
yaydılar (XIV-XV yüzyıllar) (Полторак,2013). 

Bazı Rus tarihçi ve filologların Rusya tarihini ve Rus dilini 9. ve 10. 
yüzyıllardan başlatma girişimleri, resmi makamlar tarafından küçümsendi, 
ancak Ukrayna ve Beyaz Rusya’daki bu tür istekler düşmanca kabul edildi ve 
ciddi şekilde takip edildi. Uzun bir süre sadece diasporada Ukraynalı bilim 
adamları görüşlerini özgürce ifade edebildiler ve Ukraynalıların etnogenezi 
kavramını geliştirebildiler (Полторак,2013).

Bilindiği üzere, 980’lerin sonlarında Knez Vladimir’la birlikte bölgede 
Hıristiyanlaşma süreci başladı. (Роменский,2016). Bu durum Doğu Avrupa’nın 
tarihinde derin etkilere sebep oldu.

Plokhy, Ukrayna Tarihi kitabında göçebe hayat tarzı süren muhafız, azat 
edilmiş köle anlamlarına gelen ve Türkçe kökenli bir kelime olan  “Kazak”lardan 
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bahseder ve bu Kazakların güney veya doğudan değil kuzeyden gelerek steplere 
sığındıklarını vurgular (Plokhy,2015:75).

Plokhi’nin vurguladığı üzere, “İlk Kazaklar Pripyat ve Dinyeper 
Nehirleri kıyılarındaki kasabalılarken, 16.yüzyılın sonuna doğru yerel 
çiftçilere dönüşmüşlerdir. Bu geçiş Kazakların siyasi, etnik ve dini kimlikleri 
- Kırımlı ve Nogay Tatarı, dük ve kralların Ukraynalı tebaaları ya da tüm 
halkların ve dinlerin bir karışımı olup olmadıkları- hakkındaki belirsizliğe 
son verdi. Kazakların çoğunluğu ileri gelenlerin ya da asillerin büyük 
arazilerinden gelen Ukraynalılardı” (Plokhy,2015:75). Zaman içerisinde 
Kazaklar Polonya’ya karşı mücadelede Ukraynalıların yanında olarak 
onları baskıdan kurtarmış ve milli Ukrayna kültürünün oluşmasında da 
önemli rol oynayarak günümüz Ukrayna kültürünün oluşmasını sağlamışlar 
(Özkural&Satymova,2021:525-534). 

14.yüzyılın sonlarına doğru Ukrayna toprakları Polonya ve Litvanya 
Grandükalığı ile bütünleşti ve bu iki devletin uyguladığı politika Ukrayna’nın 
siyasi, iktisadi ve kültürel hayatını belirlemeye başladı (Plokhy,2015:64).

Kırım Tatarları’nın desteğiyle ayaklanan Zaporozhye Kazakları,  Kiev’i ele 
geçirip 1648’de Khmelnisky’nin liderliğinde yarı bağımsız bir devlet kurdular. 
Bu durum tüm bölgenin siyasi haritasını değiştirdi ve modern Ukrayna’nın 
temeli olan Kazak Devleti’nin ortaya çıkmasına neden oldu (Plokhy,2015:97). 
Bundan sonra Ukrayna’ya uzun bir Rus müdahalesi dönemi başladı ve bu süreç 
de iki ayrı millet olarak Ruslar ve Ukraynalıların tarihinde başlangıç noktası 
olarak kabul edilmektedir (Plokhy,2015:97). 

Ukrayna 1654 yılında imzalanan Pereyaslavl Antlaşması (Блищенко,2021) 
ile, Rusya’nın egemenliği altına girmiştir (Щербаков,2021). Ukraynalı 
tarihçiler, bu antlaşmaya ittifak olarak bakarlarken, Rus tarihçiler ise Ukrayna 
ile Rusya’nın tekrar birleşmesi olarak görürler.

Bilindiği üzere, Rusya ve Lehistan, 1667’de Andrussuvo Antlaşması’yla 
Ukrayna’yı paylaştılar (Plokhy,2015:116). Böylece, günümüz Ukrayna 
topraklarının doğu kısmı Rusya’ya, batı kısmı Polonya’ya kalmıştır 
(TÜBA,2022:10).

 Polonya’nın 1792’deki ikinci ve 1795’teki üçüncü paylaşımları ile 
bahsedilen toprakların büyük kısmı Rusya’nın hakimiyetine geçmiştir 
(TÜBA,2022:10). 

1686’da Lehistan ile Ukrayna arasında “Ebedi Sulh” imzalandı (Kul& 
Kulçınskıy,2016:178).  Ukrayna’yı Lehistan ile paylaşan Rusya, Osmanlı karşıtı 
ittifaka girdi. 
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XVIII. yüzyılın başlarında, Poltova Savaşı’yla I. Petro ile bağını kopararak 
aşağı Özi bölgesinde Osmanlı Devleti’ne ait olan topraklara yerleşen Zaporozhye 
Kazakları, burada yeni bir karargâh inşa ederek etrafında kümelenmişlerdir. 
Buradaki çevreyi kendilerine göre şekillendiren Kazaklar, 1734 yılına kadar 
Osmanlı himayesinde yaşadıktan sonra, Ruslarla Lubni Anlaşması’nı imzalamış; 
bu kapsamda eski topraklarına geri dönerek Rus egemenliğine yeniden kabul 
edilmişlerdi (Kanat,2018:493-513).

I. Dünya savaşı sırasında gerçekleşen Ekim Devrimi’nden sonra 
Ukrayna’da milli kimlik algısı güçlenmeye başlamıştır. Ukraince kitaplar 
basılmış eğitim verilmeye başlanmıştır.1920’ler 1930’lar Ukrayna milliyetçiliği 
hususunda belirleyici bir dönem olmuştur.

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

Ikinci Dünya Savaşı’nda Ukrayna Alman işgaline uğradı. 1941 yılı 
Eylül ayının 19’da Kiev Almanların eline geçti ve bu durum 1944 yılı 
sonbaharında Alman birliklerinin Ukrayna’dan sınır dışı edilmesine kadar sürdü 
(Subtelny,2009:383-387). Ukrayna 28 Ekim 1944 tarihine kadar Nazi işgalinde 
kalmıştır (Ergün&Kurban,2021:81-104). 

Sovyetler Birliği’nin yeniden Ukrayna topraklarında hakimiyetinin 
sağlanması sürecinde ise Ukrayna milliyetçilerinin direnişi ile karşı karşıya 
kalmışlardı. Ancak direnişe rağmen bölgede tam anlamıyla Sovyet hakimiyeti 
sağlanabilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın Ukrayna üzerindeki etkisi ise 
sadece yıkıcı değildi, aynı zamanda alışılmadık derecede geniş kapsamlıydı. 
Savaştan çıkan Ukrayna pek çok açıdan öncekine nazaran çok daha farklıydı. 
Ülke sınırları büyük ölçüde genişletildi, SSCB’deki siyasi ve ekonomik 
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önemi arttı, yüzyıllar sonra ilk kez tüm Ukraynalılar kendilerini tek bir 
devletin sınırları içerisinde buldular (Subtelny,2009:481). Ukraynalılar için 
savaşın getirdiği en önemli sonuç Batı Ukrayna’nın SSCB’ye katılmasıydı. 
Stalin, 1945 yılındaki Yalta Konferansında İngiltere ve ABD’yi Batı 
Ukraynalıların çoğunluğu oluşturduğu toprakları ilhak etmesini kabul etmeye 
ikna etti. Batı Ukrayna’ya sahip olmak, Sovyetlere Polonya, Macaristan 
ve Çekoslovakya’ya karşı elverişli bir stratejik konum üstünlüğü sağladı 
(Ergün&Kurban,2021:81-104).

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından kurulan devletler arasında yer 
alan Ukrayna, tarihinde ilk kez bugünkü kadar geniş bir araziye sahip bir devlet 
olarak yükselmiştir (TÜBA. 2022:10).

Sonuç ve Değerlendirme

Bu inceleme Ukrayna’ya yönelik Rus konvansiyonel harekatının ve siyasi 
iktidarı değiştirme ve dönüştürmeyi hedef alan savaşın ilk dönemi üzerinden 
konuyu ele almaktadır. Rus yetenek havuzunun bu maksadı gerçekleştirecek 
düzeyde olmaması nedeniyle savaş sınırlandırılarak Donetz ve Luhansk (Batı) 
harekât alanına yönelmiştir. İkinci dönem harekâtının da askeri strateji sanatı 
açısından değeri yoktur. Kendi iktidarına enkaz bırakmak üzere yürütülen 
bir işgal harekatının, maksadının nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği de ayrı 
bir konudur. Ancak algı ve kimlik savaşında kaybeden Rusya olmuştur. Rus 
kimliğinin gerçek yüzü, “ötekiler” tarafından uzun bir molanın ardından 
hatırlanmıştır. Rusların, Doğu’nun Barbarları ötesinde Batılı bir ülke olarak 
anılma ve algılanma yanılgısı son bulmuştur. Ukraynalı kimliği ise yeni 
bir restorasyon dönemi geçirerek yeniden inşa edilmiştir. Böylece aynı 
köken ve dinden gelen toplumların birbirlerinin kimliklerine bakışlarındaki 
paralaks giderilmiştir. Herkes diğerini tanımış ve ötekileştirmiştir. Rusya’nın 
varsayımları, kimliğin ulusal çıkarlar ile simbiyotik bir ilişki içinde olduğunu 
görmezden gelmiştir. Kimlik etnik veya dini tabanın ötesinde, ulusal çıkarlara 
dayanan ve onları belirleyen stratejik bir özne olarak kendini göstermiştir. 
Ukraynalı bir Avrupalıdır.

Bu savaşın Avrupa toplumları üzerinde olayları körükleyen ABD 
karşıtlığına yönelik bir etki yaratması beklenirken, yaratılan dehşet toplumlarda 
ehven-i şer (kötünün iyisi) paradoksu üretmişe benzemektedir. Oyun kurucu, 
Avrupa’da yeni bir soğuk savaş yaratarak askeri endüstriyel kompleksin 
paslanmaya yüz tutmuş dişlilerini yağlamaktadır.
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1. Giriş

Demokrasinin tarihsel gelişim süreci, bir yönüyle de devletin/merkezi 
iktidarın gücünün halk, sivil toplum ve yerel yönetim birimleri lehine 
sınırlandırılması süreci olarak da okunabilir. Bu bağlamda, yerel 

yönetimlerin ve yerel demokrasinin gelişmesi, genel olarak demokrasinin 
gelişmesinin temel koşullarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Demokrasinin temel bir bileşeni olan yerel yönetimler, merkezi yönetime göre 
seçmenlerle ve yerel unsurlarla, diğer bir ifadeyle yönetilenlerle ilişkinin çok 
daha yoğun ve daha dolaysız yaşandığı, bu özellikleriyle de demokrasinin 
‘yönetime katılma’ ve ‘temsil’ ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından önemli 
bir işleve sahip olan yönetimlerdir. Bu yönüyle yerel yönetimler, demokrasinin 
gelişimi açısından birer ‘demokrasi okulu’, merkezi iktidarın gücünün 
sınırlandırılmasında ise birer ‘sivil toplum kurumu’ (Görmez, 2020:127) olma 
özelliğine sahiptirler. 
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Batı Avrupa’da yerel yönetimler, geçmişi çok daha öncelere dayanmakla 
birlikte, en uç seviyesi Fransa’daki 1871 Paris Komünü deneyiminde görülen, 
belli bir bölgenin merkezi iktidar karşısında yönetsel bağımsızlık geliştirmesi 
biçiminde gelişen ‘komün’ tipi yapılanmalar ve örgütlenmeler üzerinden, 
yerelden merkeze, tabandan tavana doğru bir tarihsel gelişim seyri izlemiştir. 
Osmanlı döneminde, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul merkezli 
olarak hayata geçirilmeye başlanan ülkemizdeki yerel yönetimler ise özellikle 
Tanzimat döneminden sonra başlayan ve II. Abdülhamit döneminde iyice 
yaygınlaşan idarenin merkezileştirilmesi politikası nedeniyle yavaş bir gelişim 
seyri izlemiştir. Türkiye’de yerel yönetimler halktan, tabandan gelen bir talep 
ve dayatmayla değil, genelde batıdaki örneklerinden esinlenilerek yapılan 
düzenlemelerle, ‘yukarıdan bahşedilen’, ‘tepeden inme’ kurumlar olarak 
doğmuş ve gelişmişlerdir. Görmez’in (1997:83-84; 2020:133-134) yerinde 
tespitiyle, yerel yönetim deneyimi oluşmamış ve dolayısıyla yerel yönetim 
kültürü de gelişmemiş bir toplumda, yerel demokrasinin gelişmesinin de çok zor 
olacağı gerçeği, Türkiye’nin yerel yönetim ve yerel demokrasi gelişim tarihini 
de özetler niteliktedir. 

Osmanlının özellikle de son dönemlerindeki katı merkeziyetçi 
yapısından devralınan merkeziyetçi yaklaşım, Cumhuriyet döneminde de bir 
süre düzenleme yapılmadan olduğu gibi devam ettirilmiştir. Sonrasındaki 
düzenlemelerle yerel demokrasiye bir nebze olsun kapı aralanmışsa da vesayetçi 
yapı 1970-1980’lere kadar sıkı bir şekilde korunmuştur. 1980’lerin sonlarından 
itibaren yerelleşmeye ilgi artmaya başlamış, bu durum 2000’lerin başlarına 
kadar devam etmiş ve bu dönemde eski belediye mevzuatı yenilenmiştir. 
Bütün bu yerelleşme çabalarına rağmen Türkiye’de yerel yönetimlerin 
demokratik niteliğe kavuştuğunu söylemek oldukça zor görünmektedir 
(Görmez, 2020:126-27). Gelinen süreçte mali ve yönetsel anlamda yerel 
yönetimlerin özerkliği başta olmak üzere, katılım ve temsil konusunda önemli 
gelişmeler kaydedilmiş olsa da Türkiye’de yerel yönetimler üzerinde merkezin 
vesayet yetkisinin gerek mevzuat açısından gerekse de uygulamada halen çok 
güçlü olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, yerel demokrasinin gelişmesinde 
vazgeçilmez bir unsur olan yerel özerkliğin (Keleş, 2006:62) geliştirilmesi 
önem taşımaktadır. 

Yerel siyasetin, merkezin belirlenimi altında geliştiği Türkiye gibi 
merkezi yapının güçlü olduğu ülkelerde, yerel seçimler de ülkenin genel 
siyasetinin gölgesi altında gelişen bir seyir izlemişlerdir. Ancak genel 
siyasetin bu belirleyiciliği, 1970’lerdeki CHP’li belediyelerin etkin 
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çalışmaları ve 1980’lerin sonundan itibaren yerel siyasetin merkezi 
siyaseti belirleme açısından gösterdiği gelişim karşısında kısmen kırılmaya 
başlamıştır. Türkiye’de belediye başkanlarının doğrudan halk tarafından 
seçilmeye başlandığı 1961 Anayasasından bu yana 12 kez yerel seçim 
yapılmıştır. Yerel seçimler, ilki 1963’te olmak üzere, bir kez erken (1977 
yerel seçimleri) ve 1980 darbe dönemi kesintisi hariç olmak üzere, düzenli 
olarak beş yılda bir yapılmış ve son olarak da 31 Mart 2019 tarihinde 
yapılmıştır.

Yerel seçimlerin, genel siyasetin gölgesi altında kalmasından kaynaklı 
olarak Türkiye’de yerel seçimlerin genel siyasete etkisi konusu akademik 
çalışmalarda kendisine çok az yer bulmuş, yerel seçimler konusunda 
yapılan çalışmalar da ağırlıklı olarak belli bir seçim döneminde belli bir 
seçim çevresindeki seçmen davranışlarını inceleyen çalışmalar olmuşlardır. 
Yerel seçimleri genel olarak birbiriyle ve genel siyasetle ilişkisi üzerinden 
değerlendiren çalışma sayısı ise oldukça kısıtlıdır (Çitçi, 2001:1-2). Yerel 
seçimlerin genel seçimlere etkisi akademik düzeyde olmasa da kamuoyunda 
ve medyada sürekli olarak tartışılagelen bir konu olmuştur. İktidardaki parti 
veya partilerin iktidar olanaklarını kullanarak yerel seçimlere daha avantajlı 
girdikleri bir gerçek olmakla birlikte, bu avantaj iktidar açısından her zaman 
istenen sonucu vermeyebilmektedir. Yerel seçimler kimi zaman iktidar 
partisi/partilerinin lehinde değil muhalefet partisi veya partilerinin lehine de 
sonuçlanabilmektedir. Örneğin 1963 seçimlerinde iktidardaki CHP değil AP, 
1989 seçimlerinde ise iktidardaki ANAP’a karşı SHP yerel seçimlerden birinci 
parti olarak çıkmışlardır. 1994 seçimlerinde iktidardaki DYP-SHP koalisyonuna 
karşı oy oranında birinci olmamakla birlikte kazandığı büyükşehir ve il 
belediye başkanlıkları açısından birinci olan Refah Partisi’nin gösterdiği başarı, 
2019 seçimlerinde de benzer bir şekilde iktidardaki AKP’ye karşın yine oy 
oranında birinci olmamasına karşın kazandığı büyükşehirler ve il belediyeleri 
bakımından muhalefetteki Millet İttifakının CHP’li adaylarının başarıları, 
iktidar bloğunda ciddi kırılmalar yaratmıştır. Bu çalışmada, 1980 sonrası yapılan 
yerel seçimlerden Türkiye’nin siyasal tarihinde önemli kırılmalar yaratmış olan 
1989, 1994 ve 2019 yerel seçimleri, ülkenin genel siyasetine etkisi açısından 
ele alınacaktır.

2. 12. Eylül Askeri Darbesi Sonrası Sivil Siyasete Dönüş ve İlk Seçimler

12 Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye’deki siyasal yaşamı baştan aşağı 
değiştirmiş, yasama ve yürütme organları feshedilmiş, darbenin öncüsü 
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Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanından 
oluşan Milli Güvenlik Konseyi (MGK), yasama ve yürütme organı işlevlerini 
üstlenmiştir. Siyasi partilerin tamamının kapatılması gibi ulusal düzeydeki 
siyasete olduğu gibi, yerel siyasete de tamamen müdahale edilmiş ve seçilmiş 
olan tüm belediye başkanları görevlerinden alınmış, belediye meclis ve il genel 
meclisleri de feshedilmiştir. Bunların yerine İçişleri Bakanlığınca atamalar 
yapılmıştır. 

Üç yıl süren askeri rejim döneminde, 1982 Anayasası kabul edilmiş ve 
1983 yılında siyasi partilerin kurulmasına izin verilerek 6 Kasım 1983’te 
milletvekili genel seçimleri yapılmıştır. 12 Eylül sonrası yapılan bu ilk 
milletvekili genel seçimlerine sadece üç parti katılabilmiştir: Anavatan 
Partisi (ANAP), Halkçı Parti (HP) ve Milliyetçi Demokrasi Partisi 
(MDP). Siyasi parti kurma yasağının kaldırılmasıyla birlikte 1983 yılında 
birçok parti kurulmuştur. Ancak bunların bazıları eski partilerin devamı 
olduğu gerekçesi ile kapatılmış, Erdal İnönü öncülüğünde kurulan Sosyal 
Demokrasi Partisi (SODEP), Adalet Partisi (AP) çizgisini takip eden Doğru 
Yol Partisi (DYP) ve Milli Selamet Partisi (MSP) çizgisini takip eden 
Refah Partisi (RP) ise kurucularının büyük kısmının MGK tarafından veto 
edilmesi nedeniyle seçime girme yeterliliğini yitirdiklerinden seçimlere 
katılamamışlardır. 

6 Kasım 1983’te yapılan genel seçimlerde; ANAP % 45.15 oyla 211 
milletvekilliği, HP % 30.46 oyla 117 milletvekilliği, MDP % 17.8 oyla 71 
milletvekilliği kazanmıştır. Turgut Özal liderliğindeki ANAP tek başına iktidar 
olma çoğunluğunu elde ederek hükümeti kurmuş ve üç yıllık aradan sonra 
sivil siyaset ülkeyi yönetmeye başlamıştır. Sivil siyasetin önünün açılması 
ile birlikte milletvekilliği genel seçimlerinden beş aylık bir süre sonra da 
25 Mart 1984 tarihinde, 12 Eylül sonrası ilk yerel seçimler yapılmıştır. İlk 
olmasının yanında 1984 yerel seçimlerini ayırt edici kılan özelliklerden birisi de 
büyükşehir belediyelerinin kurulmuş olmasıdır. 23 Mart 1984 tarihli 195 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İstanbul, Ankara ve İzmir kentlerinde 
büyükşehir belediyesi kurulmuştur. 1984 yerel seçimlerine, 1983 seçimlerine 
katılan üç partinin yanı sıra SODEP, DYP ve RP de katılmış, seçime giren parti 
sayısı altıya yükselmiştir. 
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Tablo 1. 1984 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: DİE (1984).

Seçime beş aylık iktidar partisi olarak giren ANAP, tüm kategorilerde birinci parti 
olmuş, ilk kez seçimlere giren SODEP ise ikinci parti olmuştur. İlk kez seçimi 
yapılan üç büyükşehiri de ANAP adayları kazanmıştır. Büyükşehir statüsünde 
olmamakla birlikte büyüklük sıralamasında dördüncü ve beşinci sırada yer alan 
Adana ve Bursa’yı da ANAP adayları kazanmıştır. ANAP 3 büyükşehir de dahil 
toplamda 55 ilde belediye başkanlıklarını kazanmıştır. ANAP, iktidar olmanın 
avantajlarını iyi kullanmakla birlikte il genel meclisi oyları (% 41.52) dikkate 
alındığında 1983 milletvekili genel seçimlerindeki oy oranının (% 45.15) 
yaklaşık 4 puan gerisinde kalmıştır.

Seçimlerin diğer bir sonucu da askeri rejimin izniyle 1983 seçimlerine 
katılan ANAP dışındaki iki partinin (HP ve MDP) oy oranlarındaki ciddi erime 
olmuştur. Tanör (1995:56, 62), 1983 seçimlerine katılma hakkı elde eden bu üç 
yeni partiyi, bir yandan ‘köksüz ağaca’ benzetmekte, diğer yandan üç partinin 
liderlerinin askeri rejimin ‘mutemet’ unsurları olduklarını belirtmektedir. Bir 
nevi ‘icazetli’ damgası yemiş olan bu partilerden ANAP, bir yandan iktidar 
olmanın avantajıyla diğer yandan boşlukta kalan sağın liberal, milliyetçi ve 
muhafazakâr/İslamcı eğilimi ile kısmen sosyal demokrat eğilim olmak üzere 
1980 öncesi dört eğilimi de bünyesinde barındırdığı iddiasının (Tanör, 1995:56, 
Çitçi, 2001:131, Akın, 2018:122) da etkisi ile ayakta kalmayı başarabilmiştir. AP 
ve CHP geleneğinin temsilcilerinin (DYP ve SODEP) seçimlere katılmasıyla, bu 
geleneğin seçmenleri bir nevi aslına dönüş yapmış, MDP ve HP oylarını büyük 
oranda DYP ve SODEP’e kaptırmışlardır.
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3. 1989 Yerel Seçimleri

1984 yerel seçimlerinden sonra 26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlere 
kadarki beş yıllık dönemde; 28 Eylül 1986’da milletvekili ara seçimi ve 29 
Kasım 1987’de erken genel seçim olmak üzere iki seçim; 12 Eylül’ün getirdiği 
siyasal yasakların kaldırılması için biri 6 Eylül 1987’de, diğeri ise Mart 1989’da 
yapılması gereken yerel seçimlerin erkene (Kasım 1988) alınması için 25 Eylül 
1988’de olmak üzere iki tane de halkoylaması yapılmıştır. Tanör’ün (1995:77) 
çok yerinde tespitiyle, “ülke 1983’ten beri, adeta üç yıllık siyaset yasakları 
döneminin acısını çıkarırcasına, bir sandıktan öbürüne koşturmaktaydı.” 

3.1.	 Seçim	Öncesi	Siyasal	Ortam1

1984 yerel seçim sonuçları, etkisini hızlı bir şekilde göstermiş ve 1983 genel 
seçimlerine göre ciddi oy kaybı yaşayan HP ve MDP yönetiminde değişiklikler 
baş göstermiştir. SODEP’in kuruluşundan beri tartışılan HP-SODEP birleşmesi 
de yeniden gündeme gelmiş ve iki parti Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 
adı altında birleşmişlerdir (03.11.1985). MDP ise 4 Mayıs 1986 tarihli 
olağanüstü kongrede kendini feshetmiş, MDP milletvekillerinden 18’i ANAP’a, 
21’i DYP’ye geçmiş, MDP kökenli Mehmet Yazar ise 21 milletvekili ile Hür 
Demokrat Partiyi (HDP) kurmuştur.

Bu dönemde yeni partiler de siyasal yaşama katılmıştır. Solda, siyasal 
yasaklı Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in başkanlığını yürüttüğü Demokratik 
Sol Parti (DSP) (14.09.1985), sağda ise MHP çizgisindeki Muhafazakâr 
Parti, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) adını almış (30.11.1985) ve Islahatçı 
Demokrasi Partisi (IDP) adlı yeni bir parti kurulmuştur. 

TBMM’de boşalan 11 milletvekilliği için 10 ilde 28 Eylül 1986’da 
yapılan ara seçimlerde; ANAP % 32.3 oyla 6 milletvekilliği, DYP % 23.5 
oyla 4 milletvekilliği, SHP % 22.5 oyla 1 milletvekilliği kazanmıştır. Yüzde 
10 barajına takılan DSP (% 8.6), RP (% 5.5) ve MÇP (% 2.2) milletvekilliği 
kazanamamışlardır.

Ara seçimlerde ANAP’ın 1983’e göre yüzde 10’u aşkın oy kaybı 
muhalefeti harekete geçirmiş ve erken seçim talepleri yoğunlaşmıştır. Ayrıca 
DYP ve DSP’nin seçim çalışmalarına Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’in 
bizzat katılarak destek çalışmaları yapmaları, 12 Eylül’ün siyasal yasaklarının 

1 1984-1989 arasını kapsayan bu dönemde yapılan seçimler ve partiler hakkında verilen 
bilgilerde, ağırlıklı olarak Çitçi (2001:158-163) ve Tanör’den (1995:62-76) yararlanıl-
mış olup ayrıca referans verilmemiştir.
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da fiiliyatta işlemediğini göstermiş ve bu yasakların kaldırılması da ara seçim 
sonuçlarından biri olarak tartışma gündemine girmiştir. Siyasal yasakların 
kaldırılması amacıyla 6 Eylül 1987’de Anayasa değişikliği için yapılan 
halkoylamasında çok az bir farkla da olsa ‘evet’ sonucu çıkmış (%50.16) ve 
12 Eylül’ün siyasi yasaklı liderlerine aktif siyaset yolu açılmıştır. Yasakların 
kalkmasından kısa süre sonra Süleyman Demirel DYP’nin, Bülent Ecevit 
DSP’nin, Necmettin Erbakan RP’nin, Alparslan Türkeş ise MÇP’nin başına 
geçmişlerdir. 

Halkoylamasındaki ‘kıl payı’ farkın, ANAP ve lideri Özal tarafından, 
kamuoyundaki izlenimin aksine eski liderlerin çok da destek görmediği şeklinde 
yorumlanmış ve baskın bir erken seçim kararı alınmıştır. ANAP, TBMM’deki 
üstünlüğünü kullanarak seçim öncesinde, seçim yasalarında birtakım 
değişiklikler yaparak en çok oyu alan partiye avantaj sağlayacak değişiklikler 
yapmıştır. 29 Kasım 1987’de yapılan milletvekili genel seçimlerinde ANAP % 
36.31 oyla 450 milletvekilliğinin 292’sini (% 64.89) alırken, ikinci parti olan 
SHP % 24.74 oy oranı ile 99 milletvekilliği (% 22.00), DYP % 19.14 oy oranı 
ile 59 (% 13.11) milletvekilliği kazanmışlardır. Yüzde 10 barajın altında kalarak 
milletvekili çıkaramayan diğer dört partiden DSP % 8.53, RP % 7.26, MÇP % 
2.93 ve IDP % 0.82 oranında oy almıştır.

Seçim yasalarındaki değişikliklerin desteği ile % 36.31 oy oranına rağmen 
TBMM’de % 64.89’luk bir çoğunluk elde eden ANAP, tek başına iktidar kurma 
olanağını elde etmiştir. Ancak 1983’e göre ANAP oylarında yüzde 10’a yakın 
bir gerileme olmuştur. Oylardaki bu ciddi gerilemeyi de önlemek amacıyla 
ANAP ve lideri Özal, yasa gereği 26 Mart 1989’da yapılması gereken yerel 
seçimlerin erkene (Kasım 1988’e) alınması için yasa değişikliği, bunun Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine de Anayasa değişikliği yoluna 
başvurmuştur. Anayasa değişikliğinin TBMM’de kabul edilmesine rağmen kabul 
oranının yeterli olmaması nedeniyle halkoylamasına sunulması gerekmiştir. 
Böylece Tanör’ün (1995:76) tabiriyle “anayasa hukuku tarihinin en anlamsız 
halkoylamalarından biri” olan 25 Eylül 1988’de yapılan halkoylamasında2 ANAP 
istediğini elde edememiş ve % 65 dolayında hayır oyuyla anayasa değişikliği 
iptal edilerek yerel seçimlerin 26 Mart 1989’da yapılması kesinleşmiştir. 

26 Mart 1989 yerel seçimleri öncesinde ülke gündemini belirleyen 
toplumsal dinamikler de temelde iki noktada belirginleşmekteydi: İşçi 
hareketleri ve türban yasaklarına karşı protestolar çerçevesinde gelişen siyasal 
2 Halkoylamasında ‘evet’ çıkarsa yerel seçimler 13 Kasım 1988’de, ‘hayır’ çıkarsa nor-
mal zamanı olan 26 Mart 1989’da yapılacaktı.
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İslam’ın yükselişi (Turan, 2008:215, Çitçi, 2001:161-162). 24 Ocak kararlarının 
12 Eylül’le birlikte uygulamaya geçirilmesi ve özellikle de Özal iktidarı ile 
birlikte bu kapsamda izlenen neoliberal politikalar, başta işçiler olmak üzere 
ücretli kesimin gelirlerinde reel düzeyde önemli gerilemeler yaşanmasına neden 
olmuştur. Boratav (1995:161-167) Türkiye’nin iktisadi tarihi açısından 1981-
1989 dönemini; 1981-1983 ve 1984-1988 olarak iki alt döneme ayırmakta 
ve askeri rejimin hüküm sürdüğü birinci dönemde; sendikal faaliyetlerin 
yasaklanması, grev yasakları, ücretlerin toplu sözleşme yerine Yüksek Hakem 
Kurulu kararlarıyla belirlenmesi gibi daha çok işgücü piyasasını ekonomi-
dışı askeri ve yasal yöntemlerle disiplin altına alınmasının öncelikli olduğunu 
belirtmiştir. ANAP iktidarındaki 1984-1988 döneminde ise ekonomideki liberal 
hamleler etkili olmuş ve bu da çalışan kesimin ücretlerinde ciddi düzeyde reel 
gerilemeler yaratmıştır. 1989’a gelindiğinde kamu kesimi işyerlerindeki toplu 
sözleşme görüşmeleri genellikle anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve bu işyerlerinde 
grev kararları alınmaya başlanmıştır. Ancak mart ayında başlaması gereken 
grevler, iktidarın yerel seçimleri de gözeterek erteleme kararı alması üzerine 
işçiler, iş durdurma, iş yavaşlatma, yemek boykotu, toplu viziteye çıkma gibi 
kitlesel ve kamuoyunda ses getiren eylemlere başvurmuşlardır. Aslında çok 
etkili gibi görünmeyen ve kamuoyunda ‘bahar eylemleri’ olarak adlandırılan 
bu eylemlerin asıl önemi, 12 Eylül sonrası işçi kesiminde görülen ilk eylemler 
olması ve sonrasında etkili bir şekilde gelişerek ANAP iktidarını sarsacak olan 
demir-çelik, SEKA ve Zonguldak madenci grevlerinin de yolunu açmış olmasıdır.

Yerel seçimler arifesinde diğer bir toplumsal dinamik ise ‘türban eylemleri’dir. 
Anayasa Mahkemesinin, 7 Mart 1989’da YÖK Kanunu’nun ek 16. Maddesine 
eklenen ve türbanı üniversitelerde serbest bırakan hükmünü Anayasa’ya aykırı 
bularak iptal etmesi üzerine (Toruk, 2011:486) özellikle üniversitelerde ve Cuma 
namazı çıkışlarında kitlesel protesto gösterileri düzenlenmiş, seçim öncesinin 
atmosferinin de etkisiyle bu gösteriler yaygınlık kazanmış, kamuoyunda şeriat-
laiklik ekseninde gelişen ciddi tartışmalara neden olmuştur.

Böyle bir atmosferde girilen yerel seçimler, muhalefet için daha çok bir 
genel seçim havasına büründürülmüş ve propagandaları da ağırlıklı olarak Özal 
ve ANAP iktidarını sonlandırma üzerine kurulmuştur. Özal da muhalefetin bir 
bakıma bu ‘rest’ini görmüş ve seçimin hemen öncesinde verdiği demeçlerle 
seçimde başarılı olmazsa iktidarı bırakacağına dair söylemlerde bulunmuş, 
ancak başarı için bir kıstas koymamıştır.3

3 Hürriyet, 22 Mart 1989; Tercüman, 25 Mart 1989.
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3.2.	 1989	Yerel	Seçim	Sonuçları

26 Mart 1989 seçimlerine yedi parti katılmıştır. 1984 yerel seçimlerine katılan 
partilerden ANAP, DYP ve RP’nin yanında, HP ve SODEP’in birleşmesiyle 
oluşan SHP ile DSP, MÇP ve IDP ilk kez yerel seçimlere katılmışlardır. İl genel 
meclisi seçimleri baz alındığında seçimlere katılım oranı, oy kullanma zorunluluğu 
bulunmamasının da etkisi ile 1984 yerel seçimlerinden (% 90.87) yaklaşık 10 puan 
aşağıda, % 81.46 olarak gerçekleşmiştir. Katılım oranı belediye başkanlıkları (% 
78.10) ve belediye meclislerinde (% 77.76) ise daha düşük düzeydedir.

Tablo 2. 1989 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: DİE (1989); www.yerelnet.org.tr

Toplam 1976 belediyenin başkan ve meclis üyeleriyle, 8 büyükşehir belediye 
başkanlığı için yapılan seçimlerin en önemli sonucu, 1983’ten beri iki dönemdir 
tek başına iktidar olan ANAP’ın 1984 seçimlerine göre yaşadığı ciddi oy kaybı 
ve seçimlerin her düzeyinde SHP’nin birinci parti olarak çıkmış olmasıdır. 
Bunun yanında, DYP ve RP de 1984 seçimlerine göre oylarını ciddi şekilde 
arttırmışlardır. SHP’nin oylarının, 1984’teki SODEP ve HP’nin oy toplamları 
ile karşılaştırıldığında neredeyse aynı kalmış olduğu gözlenmekle birlikte, bu 
karşılaştırmanın çok da anlamlı olmadığı değerlendirilmektedir. Çünkü solda 
artık diğer bir parti olarak Ecevitlerin DSP’si seçimlere katılmıştır. HP, her 
ne kadar SODEP ile birleşerek SHP içerisinde yer almış olsa bile, oy tabanı 
anlamında SHP’yi SODEP ile, DSP’yi de HP ile karşılaştırmak daha anlamlı 
olacaktır. Bu açıdan bakıldığında SHP’nin 1984 seçimlerine göre oylarını 5 ila 
10 puan düzeyinde ciddi anlamda yükselttiği görülecektir.
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SHP’nin başarısı büyükşehir ve il belediye başkanlıkları düzeyinde de 
dikkat çekicidir. 1984 seçimlerinde üç olan büyükşehir sayısı, 1989 seçimleri 
öncesinde sekize çıkarılmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere sekiz 
büyükşehir belediyesinin altısını SHP (diğerleri Adana, Gaziantep ve Kayseri), 
diğer ikisini ise DYP (Bursa) ve RP (Konya) almıştır. Büyükşehir olmayan 59 
ilin ise 33’ünü SHP, 15’ini DYP, 4’ünü RP, üçer tanesini ANAP ve MÇP, birini 
ise bağımsız aday kazanmıştır. Büyükşehirler dahil SHP, o zaman 67 olan ilin 
39’unda belediye başkanlıklarını kazanmıştır. 1984 seçimlerinde üç büyükşehir 
dahil 55 ilin belediye başkanlıklarını kazanan ANAP’ın 1989’da sadece üç ilde 
(Bitlis, Hakkari ve Malatya) başkanlık kazanması çarpıcı bir sonuç olmuştur. 
ANAP’ın sağda temsil iddiasında bulunduğu üç eğilimin (muhafazakâr, 
İslamcı/mütedeyyin ve milliyetçi) oylarının büyük ölçüde DYP, RP ve MÇP’ye 
yöneldiği gözlenmektedir. 

Genel seçimin göstergesi olarak kabul edilen il genel meclisi seçimlerinde 
ise SHP % 28.69 ile birinci, DYP % 25.13 ile ikinci, 1984’te % 41.52 alan ANAP 
ise 20 puanlık bir düşüşle, % 21.80 ile ancak üçüncü parti olabilmiştir. İl genel 
meclisi seçimlerinde SHP 34 ilde birinci parti konumundadır. Bu seçimlerde 
yükselişe geçen DYP, 25 ilde birinci parti olmuştur. 1984’te 67 ilin 66’sında 
birinci olan ANAP, bu seçimlerde sadece 7 ilde birinci parti olabilmiştir. RP ise 
yalnızca Muş’ta diğer partilerin önüne geçebilmiştir (Çitçi, 2001:155, 189).

SHP’nin başarısının nedenleri şu şekilde sıralanabilir: Öncelikle 12 Eylül 
darbesi ve devamındaki askeri rejim ve onun ‘icazetli’ partisi ANAP’a karşı, 
1980’lerin ikinci yarısından itibaren yoğunlaşan toplumsal tepkinin birinci 
çekim merkezi SHP olmuştur (Doğan, 2004:105; Oyan, 2009). ANAP’ın 
izlediği liberal ekonomi politikalarının işçi ve ücretli diğer çalışan kesimlerin 
reel gelirlerinde yarattığı gerileme, destekleme alımlarındaki kısıtlamaların 
tarımsal kesimde yarattığı yoksullaşma, yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı 
gibi etmenler ANAP ve lideri Özal’a tepkiyi yoğunlaştırmış, bu tepki seçmenleri 
başta SHP ve DYP olmak üzere kısmen de RP ve MÇP’ye yöneltmiştir. 

İktisadi anlamda 1984-1988 dönemini halk sınıflarına ve özellikle de 
kentli yoksul kitlelere dönük ‘yoz’ bir popülizmin uygulandığı bir dönem olarak 
niteleyen Boratav, yerel siyaset anlamında dikkat çeken şu vurguyu yapar:

Bu yaklaşımın özellikle kentli yoksul kitlelere dönük ana hedefi, 
bu kitlelerin saflarında sınıf bilincinden yoksun ve sermayenin 
(ANAP’ın) programına ve ideolojisine teslim olabilecek kalabalık 
gruplar yaratmak olmuştur.
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1984 yılı içinde aşağı yukarı tamamen ANAP kontrolüne geçen kent 
belediyeleri bu stratejinin gerçekleştirilmesinde kilit roller oynadılar. 
Gecekondulara dönük tapu tahsis belgeleri, imar afları ve kent 
planlaması perspektifinden yoksun imar izinleri hızlı kentleşmenin 
oluşturduğu kentsel rantların yoksul katmanlara intikal etmesinde ve 
bu doğrultuda çok yüksek beklentilerin oluşmasında önemli roller 
oynadı. (…)

Böylece, sınıf tabanlı ekonomik taleplere, yani sendikal örgütlenmeye, 
ücret mücadelesine, köylünün destekleme taleplerine karşı katı ve 
ödünsüz bir çizgi izlenirken, aynı kitleleri ‘kentli, gecekondulu, 
yoksul ve tüketici’ özellikleriyle tatmin etmeye çalışan bir strateji 
ANAP’ın bölüşüm politikalarına egemen olmuştur (Boratav, 
1995:165).

ANAP’ın bu stratejisi bir dönem kendi lehinde bir etki yaratmışsa da 
1988 sonrasında bu etki artık kırılmaya başlamış, kentsel rantın çekiciliği ile 
yaşanan göç dalgasının büyükşehirlerde yoğunlaştırdığı kent yoksulları 1989 
seçimlerinde ağırlıklı olarak ANAP’tan kopmaya başlamışlardır. 

1989 yerel seçimlerinin asıl önemli sonucu iki yıl sonra yapılan 1991 genel 
seçimlerinde ANAP iktidarının sona ermesine giden yolu açmış olmasıdır. Yerel 
seçimlerin genel seçimlere etkisi bakımından 1989 yerel seçimleri, iktidarın, 
hem de sekiz yıldır tek başına iktidarda olan ANAP gibi güçlü bir iktidarın, sona 
ermesinin başlangıcı olması bakımından Türk siyasi tarihindeki yerini almıştır.

3.3.	 1989	Seçimlerinin	Sonraki	Siyasal	Hayata	Etkisi

Türkiye’deki yerel seçimler, yerel yönetimlerin ve yürütülen yerel siyasetin 
değerlendirilmesi olarak algılanmaktan ziyade, daha çok iktidardaki partinin 
sınandığı seçimler olarak görülmüş ve seçim sonuçları da bu yaklaşıma paralel 
olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 1989 seçimleri de sonuçları itibarıyla 
askeri rejim sonrası iki dönemdir tek başına iktidar olan ANAP’ın ciddi bir 
yenilgisiyle sonuçlanmış, seçim sonrasının tartışmaları da erken seçim odaklı 
gelişmiştir. Medyanın, Türkiye’deki siyaset algısı ve yönlendirmesinin tipik 
özelliklerini yansıtması açısından burada bir hususa değinmek yerinde olacaktır. 
Seçim sonrası gazetelerin manşetleri4 haklı olarak ANAP ve Özal’ın yenilgisini 

4 27 Mart 1989 tarihli ana akım olarak nitelendirilen gazetelerin manşetleri şu şekildedir: 
“Özal yamyassı” (Hürriyet), “Seçmen Özal’ı sildi” (Milliyet), “ANAP’ta panik havası” 
(Cumhuriyet), “Özal’a yol göründü” (Sabah), “ANAP göçtü” (Tercüman).
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konu almışlar fakat SHP’nin gösterdiği başarı neredeyse görmezden gelinmiştir. 
Türk siyasi tarihine bakıldığında, ana akım medyanın çok da şaşırtıcı olmayan 
sola genellikle olumsuz yaklaşımının bu tipik örneği, seçim sonrası dönemde 
SHP’li belediyeler ile ilgili haberlerde de kendisini gösterecektir.

Seçim sonrasında Özal erken seçime gidilmeyeceğini belirtmiş ve 
dikkatleri Kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yönelterek, 
cumhurbaşkanını mevcut meclisin seçeceğini ifade etmiştir.5 Ancak seçim 
yenilgisi etkisini göstermiş ve ANAP kabinesinde büyük oranda değişiklik 
yapılmış ve 11 Nisan’da güvenoyuna gidilerek ANAP çoğunluğunun oylarıyla 
Özal bir nevi güven tazelemiştir. 

4. 1994 Yerel Seçimleri

4.1.	 Seçim	Öncesi	Siyasal	Ortam

1989 yerel seçimlerinden sonra siyasal ortam, ANAP iktidarının ciddi 
orandaki oy kaybı nedeniyle muhalefetin erken genel seçim baskısı üzerinden 
şekillenmeye başlamıştır. 1992’de yapılması gereken genel seçimlerin erkene 
alınması tartışmaları yukarıda değinildiği üzere ANAP lideri Özal tarafından 
reddedilmiş, siyasal gündem cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmıştır. 
12 Eylül’ün darbeci lideri Kenan Evren’in görev süresinin dolması üzerine 
TBMM’de yapılan seçimin üçüncü turunda Turgut Özal 8. Cumhurbaşkanı 
seçilmiştir (31.10.1989). Özal’dan boşalan başbakanlık görevine ise Yıldırım 
Akbulut atanmış (09.11.1989), Akbulut 17 Kasım 1989’da yapılan kongrede 
de ANAP genel başkanlığına seçilmiştir. Başbakan Akbulut olmasına karşın 
hükümet politikalarını daha çok Özal belirlemiş, Özal aktif bir cumhurbaşkanlığı 
yürütmüştür. Tanör (1995:83), bu durumun Türkiye’de başkanlık veya 
yarı-başkanlık rejimi yaşandığı yönündeki tartışmaları yaygınlaştırdığını, 
Cumhurbaşkanlığının Özal’ın elinde merkezi bir karar organı haline 
geldiğini, buna karşılık Bakanlar Kurulu ile yasama organının sönükleştiğini 
vurgulamaktadır.

Özal’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden ve ANAP içerisinde yaşanan 
tartışmalardan sonra, 15 Haziran 1991’de yapılan kongrede Mesut Yılmaz 
genel başkan seçilmiştir. Bunun üzerine Akbulut başbakanlıktan istifa etmiş ve 
hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesut Yılmaz başkanlığında yeni hükümet 
kurulmuştur (23.06.1991). Akbulut’a göre Özal’dan bağımsız bir politika 
izleyen Mesut Yılmaz, muhalefetin erken seçim baskılarını dikkate almış ve 

5 Milliyet, 28 Mart 1989.
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muhalefet liderleri ile yapılan görüşmeler sonucu 20 Ekim 1991 tarihinde erken 
seçim yapılması kararı alınmıştır. 

1991 genel seçimlerinde RP, MÇP ve IDP ile ittifak yapmış, 1990’da 
kurulan ve ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğudaki Kürt seçmenlere dayalı 
politika yürüten Halkın Emek Partisi (HEP) de seçimlere katılmama kararı 
almış ve bazı adayları SHP listelerinden seçime girmişlerdir. 20 Ekim 1991 
tarihinde yapılan genel seçimlerde; DYP % 27.03 oyla (178 milletvekili) 
birinci parti olarak çıkarken, ANAP % 24.01 oyla (115 milletvekili) ikinci 
sırada, HEP’in bazı adaylarını listesinde gösteren SHP ise, % 20.75 oyla (88 
milletvekili) üçüncü sırada yer almıştır. Ayrıca, bu döneme kadar baraj nedeniyle 
parlamentoya giremeyen DSP (% 10.75, 7 milletvekili) ve yaptıkları seçim 
ittifakı sonucunda RP, MHP ve IDP (% 16.88, 62 milletvekili) barajı geçerek 
parlamentoya girebilmişlerdir (Çitçi, 2001:192). 

Uzun yıllaradır muhalefette birlikte oldukları ANAP karşıtlıklarının da 
etkisiyle, hükümeti kurmakla görevlendirilen DYP, SHP ile yaptığı görüşmeler 
sonucunda koalisyon hükümeti kurmaya karar vermiş ve 20 Kasım 1991’de DYP-
SHP koalisyon hükümeti kurulmuştur. Süleyman Demirel başbakanlığındaki 
hükümetin başbakan yardımcısı da SHP lideri Erdal İnönü olmuştur.

1991 genel seçimlerinin önemli birkaç sonucu olmuştur. Bunlardan 
birincisi ve en önemlisi, kuşkusuz sekiz yıllık ANAP iktidarının son bulmuş 
olmasıdır. İkincisi ise 1989 yerel seçimlerinde ciddi bir başarı göstererek ANAP 
iktidarının sonunu getiren yolu açmış olan SHP’de yaşanan ciddi oy kaybıdır. 
SHP, 1987 genel seçimlerine (% 24.74) göre 4 puan, 1989 yerel seçimlerine (il 
genel meclisi % 28.69) göre ise 8 puan kayıp yaşamıştır. Diğer bir önemli sonuç 
ise her ne kadar MÇP ve IDP ile ittifak yaparak seçime girmiş olsa da RP’nin bu 
ittifakı da aşan bir oy yükselişi göstermiş olmasıdır. Ayrı ayrı seçime girdikleri 
1987 genel seçimlerindeki bu üç partinin toplam oyları % 10.81, 1989 yerel 
seçimlerindeki (il genel meclisi) oy toplamları ise 14.88’dir. 1987 genel seçimi 
ile kıyaslandığında 7 puan civarında bir yükseliş söz konusu olmuştur. RP’nin 
bu yükselişi 1 Kasım 1992 tarihinde yapılan ara yerel seçimlerde daha da netlik 
kazanmıştır. İstanbul’da yeni kurulan altı ilçe dahil toplam 20 merkezde belediye 
başkanlığı için, diğer üç merkezde ise il genel meclisi ve belediye meclisi için 
yapılan seçimlerde kullanılan 592.007 geçerli oyun, 142.541’ini alan RP, % 
24.07’lik oy yüzdesi ile birinci parti, % 22.85 ile ANAP ikinci, % 19.15 ile de 
SHP üçüncü parti olmuştur. İstanbul›daki altı yeni ilçenin dördünü RP, diğer 
ikisini ise ANAP kazanmış, İzmir’de kurulan dört yeni ilçenin ise ikisini DYP, 
birer tanesini de ANAP ve SHP kazanmıştır. Bu sonuçlar; bir yandan RP’nin 
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yükselişini, diğer taraftan SHP’nin özellikle 1989 seçimlerinde büyük başarı 
gösterdiği İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşadığı oy kaybını göstermesi 
açısından 1994 yerel seçimlerinin habercisi niteliğindedir. 

17 Nisan 1993’te Cumhurbaşkanı Özal’ın vefatı sonrası Başbakan 
Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığına seçilmiş (16.05.1993), Demirel’den 
boşalan DYP genel başkanlığına Tansu Çiller seçilmiş ve DYP-SHP koalisyonu 
Çiller’in başbakanlığında devam etmiştir. Bu arada Erdal İnönü de SHP genel 
başkanlığından ayrılmış ve yerine seçilen (11.09.1993) Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Karayalçın bu görevinden ayrılarak DYP-SHP 
koalisyonunda Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı (sonrasında Dışişleri 
Bakanlığı) görevlerini üstlenmiştir (19.09.1993). 27 Mart 1994 yerel seçimlerine 
bu hükümetle gidilmiştir.

1991 genel seçimleri ile 27 Mart 1994 yerel seçimleri arasında Türkiye 
siyaseti oldukça hareketli bir dönem yaşamıştır. Bu döneme damgasını vuran 
gelişmeler iki ana eksende boy göstermiştir: Birincisi PKK’nın yoğunlaşan 
saldırıları nedeniyle terör konusu ve bununla bağlantılı olarak Demokrasi 
Partisi’nin durumu (DEP)6, diğeri ise RP’nin yükselişine paralel olarak gelişen 
şeriat ve laiklik tartışmaları (Çitçi, 2001:193, Turan, 2008:245). 

PKK’nın 1990’lı yılların başından itibaren doğu ve güneydoğuda 
yaygınlaşan saldırıları ve güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmaların 
yoğunlaşmasının yanı sıra seçimlerin hemen öncesinde, 12 Şubat 1994 tarihinde 
Tuzla Tren İstasyonundaki bombalı saldırı sonucu 5 yedek subay öğrencisinin 
ölümü ve İstanbul Göztepe’deki Mavi Çarşı patlamasında 13 kişinin ölümü, 
PKK ve terör sorununu gündemin baş sıralarına taşımış, buna paralel olarak 
DEP’e yönelik tepkiler artmıştır. DEP’e yönelik yoğun eleştiri ve baskılar 
ile bazı ilçe ve il binaları ile genel merkezinin bombalanması üzerine DEP, 
seçimlere bir ay kala 26 Şubat 1994’te ‘seçimleri boykot’ kararı almıştır. 2 
Mart’ta DEP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak TBMM 
çıkışında bazılarının gözaltına alınması ve SHP’nin bu durumu eleştirmesi, 
DYP-SHP koalisyonunda da gerilimler yaşanmasına neden olmuştur. DEP’in 
yanı sıra, 1991 seçiminde yaptığı ittifakla DEP’lilere Meclis yolunu açan SHP 
de hem sağ partiler hem de DSP tarafından yoğun eleştirilere tabi tutulmuştur. 
DEP’in ‘boykot’ kararı ise doğu ve güneydoğudaki oyların nereye yöneleceği 

6 Demokrasi Partisi (DEP), 1990’da kurulan HEP hakkında Anayasa Mahkemesinde 
kapatma davası açılması üzerine, kapatılma durumunda oluşacak boşluğu doldurmak 
üzere, Hatip Dicle’nin genel başkanlığında 7 Mayıs 1993’te kurulmuştur. Nitekim 14 
Temmuz 1993’te AYM’ce HEP’in kapatılmasına karar verilmiştir.
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sorununu gündeme taşımıştır. Bölgede yaşanan yoğun çatışma ve şiddet ortamı 
parti çalışmalarını da etkilemiş, kimi partiler adaylarını çekmek zorunda 
kalmıştır. Hiçbir adayını çekmeyen tek parti ise RP olmuştur.

Seçim öncesi siyasal tartışmaların ikinci eksenini oluşturan RP ve 
şeriatçılık konusunda ise RP’li kimi milletvekillerinin, özellikle de Hasan 
Mezarcı’nm konuşmaları, RP’ye karşı yoğun bir tepkinin ortaya çıkmasına 
neden olmuş, Hasan Mezarcı’nın İzmir’de Atatürk’e suikast düzenleyenlere 
‘iade-i itibar’ isteyen önergeyi TBMM başkanlığına vermesi bu tepkiyi daha 
da yoğunlaştırmıştır (Çitçi, 2001:194). Hasan Mezarcı tepkiler üzerine RP’den 
istifa etmiş ve 2 Mart’ta DEP’lilerle birlikte milletvekili dokunulmazlığı 
kaldırılmıştır.

Seçim öncesi siyasi partilerin çalışmaları bağlamında gündem, 
çekişmeli geçeceği değerlendirilen başta İstanbul olmak üzere Ankara ve 
İzmir adaylarının rekabeti üzerinde odaklanmıştır. İstanbul’da SHP, sanatçı 
Zülfü Livaneli’yi, DYP 1984’te ANAP’tan başkanlığı kazanan ve 1989’da 
DYP’den aday olan ancak kazanamayan Bedrettin Dalan’ı, ANAP, DYP’den 
ANAP’a geçmiş olan İlhan Kesici’yi, RP ise İstanbul il başkanı ve aynı 
zamanda 1989’da Beyoğlu belediye başkan adayı olup da SHP’ye kaybeden 
Recep Tayyip Erdoğan’ı aday göstermiştir. Kamuoyu araştırmaları ve 
medya, genellikle seçimin Livaneli, Dalan ve Kesici arasında geçeceğini öne 
çıkarmakta, RP adayı Erdoğan’a ise fazla şans tanımamaktaydı. Ankara’da 
SHP adayı Korel Göymen ile RP adayı Melih Gökçek, İzmir’de ise ANAP 
adayı Işın Çelebi, SHP adayı Yüksel Çakmur ve DYP adayı Burhan Ozfatura 
rekabeti ön plana çıkmıştır.

Siyasal partilerin seçim çalışmalarında öne çıkan diğer bir husus ise 
sonuçları ve etkileri günümüze dek sürecek olan RP’nin seçim çalışmalarıdır. 
RP, 1991 seçimlerinde başlattığı ancak asıl olarak bu seçimlerde tam olarak 
pratiğe geçirdiği mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev ve yüz yüze denilecek 
türden, özellikle de kadınların başını çektiği bir örgütlenme ve propaganda 
çalışması yürütmüş, bu çalışmanın meyvelerini de seçim sonuçlarıyla almıştır. 
Seçim öncesi RP’nin çalışmalarını ve yükselişi karşısında diğer partilerin 
RP’ye karşı tutumunu irdelediği değerlendirmesinde, 27 Mart genel yerel 
seçimlerine damgasını vuracak gücün Refah Partisi olduğu, bu nedenle 
diğer siyasi partilerin, kendilerini RP’ye karşı tavırlarıyla tanımlama yoluna 
gittiklerini belirten Çakır’ın, şu tespitleri RP’nin yükselişini anlamak açısından 
önemlidir.
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RP’nin en önemli gelişmeyi metropolleri kuşatan bölgelerde (kent 
yoksulları arasında) gösterdiği biliniyor. Geleneksel olarak sosyal 
demokrat partilerin kaleleri olarak bilinen bu yerleşim birimlerini 
RP teker teker ele geçiriyor. İstanbul’da Sultanbeyli, Arnavutköy, 
Samandıra gibi uzak ve yeni gecekondu bölgelerinde başlayan bu fetih 
önce Kağıthane, ardından Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Tuzla 
gibi eski gecekondu bölgelerinde sürdü. Önümüzdeki seçimlerde 
RP’nin, dar gelirli seçmenin çoğunluğu oluşturduğu metropolün 
merkezindeki ilçelerde -başta Beyoğlu olmak üzere Gaziosmanpaşa, 
Eyüp, Beykoz, Üsküdar, Fatih gibi- belediye başkanlıklarını kazanma 
şansı hayli yüksek.

Yoksulların oylarının sosyal demokratlardan RP’ye kayması yalnızca 
metropollerle sınırlı değil, adım adım metropolleşmeye evrilen bazı 
Anadolu il merkezleri başta olmak üzere, taşrada da “kent yoksulları” 
olgusuyla karşılaşıyoruz ve RP adayları bu seçmene yönelik yoğun 
ve başarılı bir seçim kampanyası sürdürüyorlar (Çakır, 1994: 12-13). 

Seçim öncesi siyasi gündem bu yoğunluğu yaşarken ekonomik anlamda 
da gittikçe derinleşen bir kriz yaşanmaktaydı. 1989’daki SHP’nin seçim 
başarısı ve bu dönemde gelişen işçi eylemleri, Türkiye siyaset gündeminde 
kısmen de olsa bir ‘sol dalga’ yaratmış, bunun da etkisiyle işçi ücretleri ve 
destekleme alımlarında bir artış yaşanmış, bu artışın da yol açtığı kamu 
açıklarının, ANAP’ın izlediği popülist ekonomi politikaları ile giderilmeye 
çalışılması sonucunda, 1994’e gelinen süreçte enflasyon ve dış açık artmış, 
döviz yükselmiştir (Boratav, 1995:208-209, Doğan, 2004:114). Boratav, 
1994 krizini, Türkiye’deki 1945 sonrasının en derin ekonomik bunalımı 
olarak nitelendirmektedir (1995:208). Nitekim faiz, döviz ve kamu açıkları 
merkezli krizi aşmak için alınan kararlar, yerel seçimin hemen sonrasında, 
5 Nisan 1994’te meşhur ‘Ekonomik İstikrar Tedbirleri’ adı ile yürürlüğe 
konulmuştur.

Sonuç olarak ekonomik kriz, RP’nin yükselişi, DEP’in seçimleri boykot 
kararı, ardından Güneydoğu Anadolu bölgesinde seçime girecek adayların PKK 
tarafından ölümle tehdit edilmesi, ‘darbe’ söylentileri, merkez sağ ve soldaki 
birleşme tartışmaları, ancak bunun gerçekleşmeyişi, seçim öncesi dönemin 
temel özellikleri olarak belirginleşmiştir (Çitçi, 2001:196).
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4.2.	 1994	Yerel	Seçim	Sonuçları

27 Mart 1994’te yapılan yerel seçimlere 13 parti katılmıştır. 1989 seçimleriyle 
karşılaştırıldığında, katılma oranının belediye başkanı seçimlerinde (% 
90.62) ve belediye meclisi seçimlerinde ( % 90.53) yaklaşık 12 puan, il genel 
meclisi seçimlerinde de (% 89.30) yaklaşık 10 puan artışı olmuştur. İkinci 
çarpıcı özellik, ilk kez bu seçimlerde katılma oranlarının, kendisini önceleyen 
1991 ile bir yıl sonra yapılan 1995 milletvekili genel seçimlerindeki oranın 
üzerinde gerçekleşmesidir. Böylelikle ilk kez bir yerel seçime katılma oranı 
milletvekili seçimlerine katılma oranının üzerine çıkmıştır (Çitçi, 2001:217). 
RP’nin yoğun seçim çalışmalarının, seçime katılma oranlarına olumlu etkisi 
olduğu değerlendirilmekle birlikte bu etkinin payının ne düzeyde olduğu ayrıca 
araştırılması gereken bir konudur.

Tablo 3. 1994 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: DİE (1994); YSK (https://www.ysk.gov.tr); www.yerelnet.org.tr

Genel olarak bakıldığında, seçimlerin en çarpıcı sonucu 1989 seçimlerinde büyük 
bir başarı yakalayarak her düzeyde birinci olan SHP’nin trajik denilebilecek 
düzeyde oy kaybına uğramış olmasıdır. Bu kayıp; il genel meclisi seçimlerinde 
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13, belediye başkanlıklarında 16, belediye meclislerinde 17, büyükşehirlerde 
ise 19 puan düzeyindedir. Seçimlerin diğer -aslında sonrasındaki gelişmelere 
ve günümüzden bakıldığında etkisi bakımından daha önemli- sonucu ise 
RP’nin oylarındaki yükseliş ve bunun da ötesinde İstanbul ve Ankara gibi iki 
büyükşehiri kazanmış olmasıdır. Ufak oy kayıplarına rağmen ANAP, belediye 
başkanlığı ve belediye meclisi seçimlerinde yaklaşık 4 puan farkla DYP’nin 
önünde birinci, il genel meclisi seçimlerinde DYP’nin, büyükşehirlerde ise 
RP’nin ardından ufak farklarla ikinci olmuştur. DYP sadece il genel meclisi 
ve belediye başkanlığı sayısında, RP ise büyükşehir seçimlerinde birinci parti 
olmuştur. 

Bu seçimlerde 15 olan büyükşehir belediyesinin İstanbul ve Ankara da 
dahil olmak üzere altısını RP (diğerleri Diyarbakır, Erzurum, Kayseri ve 
Konya), üçünü ANAP (Adana, Bursa ve Mersin), üçünü DYP (İzmir, Antalya 
ve Eskişehir), ikisini SHP (Kocaeli ve Gaziantep), birini CHP (Samsun) 
kazanmıştır. Büyükşehirler dahil toplam 76 ilin belediye başkanlıklarının 28’ini 
RP, 14’ünü ANAP, 11’ini DYP, 10’unu SHP, 8’ini MHP, 5’ini CHP kazanmıştır. 
Bu sonuçlarda da, seçimin iki önemli sonucu olarak değindiğimiz SHP’deki 
yüksek oranlı düşüş ve RP’deki ciddi yükseliş kendisini göstermektedir. 1989’da 
8 büyükşehir belediyesini 6’sını alan SHP, 1994’te 15 büyükşehirin sadece 
2’sini alabilmiş, büyükşehirler dahil toplam il başkanlıklarında ise 1989’da 
39 olan sayı 1994’te -il sayısı 67’den 76’ya yükselmiş olmasına rağmen- 10’a 
düşmüştür. Diğer taraftan 1989’da bir büyükşehir kazanmış olan RP, 1994’te 6 
tane, büyükşehirler dahil toplam il başkanlıklarında ise 1989’da sadece 4 olan 
başkanlık sayısını 1994’te 28’e yükseltmiştir. RP’nin bu başarısında, diğer bazı 
etkenlerin yanı sıra özellikle büyükşehirler başta olmak üzere kentlerde aktif 
şekilde yürüttüğü ve yukarıda değinilen propaganda çalışmasının önemli bir 
etkisi olmuştur. SHP’deki düşüşün trajikliğinin diğer bir örneği de 1989’da il 
genel meclisi seçimlerinde 34 ilde birinci olmasına karşın 1994’te sadece bir 
ilde (Tunceli) birinci olmuş olmasıdır. 

Seçimin diğer bir önemli sonucu da; Çitçi’nin (2001:220-221) yerinde 
bir tespitliyle, RP’nin yükselişi ve SHP’nin düşüşünün gölgesinde kalması 
nedeniyle pek gündeme gelmemiş olan, MHP oylarındaki yükseliştir. 
MHP, il genel meclisi baz alındığında 1989’a (4.14) göre 1994’te oylarını 
(7.95) yaklaşık olarak iki katına çıkarmış, 1989’da 24 olan toplam belediye 
başkanlığı sayısını ise 118’e yükseltmiştir. 1994 seçimi, İslamcı ve milliyetçi 
radikal sağın yükselişe geçtiği, solun ise genel olarak düşüş gösterdiği bir 
seçim olmuştur. 
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RP’deki yükselişin nedenleri olarak ilk elden şunlar sıralanabilir: 

·	 Mahalle, sokak ve hatta ev düzeyine kadar inilerek seçmenle yüz yüze 
temas kurulan, aktif ve etkin bir propaganda çalışması, 

·	 Çalışmaların daha çok kent yoksulları ekseninde geliştirilmesinin 
ekonomik krizin de etkisiyle bu kesimlerde karşılık bulması, 

·	 Yerel yönetim özelinde Cumhuriyet tarihinde çok da denenmemiş bir parti 
olması nedeniyle seçmendeki ‘yeni’ arayışına karşılık gelmesi, 

·	 Hemen hemen diğer tüm partilerin RP aleyhine propagandaya girişmelerinin 
ortaya çıkardığı mağduriyet hissinin seçmen nezdinde RP’ye yönelimi 
arttırması, 

·	 DEP’in seçimlere katılmamasının etkisiyle doğu ve güneydoğuda iyi 
bir çalışma yürüten ve gerilimli ortama rağmen sahadan çekilmeyen 
RP’nin bölgedeki ağırlıklı Kürt oylarını alması (birkaç il hariç doğu ve 
güneydoğudaki illerin tamamında başkanlıkları RP kazanmıştır).

RP dışındaki etkenler ise sağın ve solun çok parçalı olarak seçimlere girmesinin 
yarattığı oy bölünmeleridir. Bunun en önemli göstergesi İstanbul ve Ankara 
seçimlerinde kendisini göstermiştir. İstanbul’da RP % 25.19 ile (ANAP % 
22.14, SHP % 20.30, DYP % 15.46, DSP % 12.38) az bir farkla, Ankara’da ise 
% 27.34 ile SHP’nin (26.89) 0.45 oran önünde, 6.471 gibi çok düşük bir farkla 
seçimi kazanmıştır.

SHP’nin seçim başarısızlığı ise birçok etkenden kaynaklanmaktadır. 
Öncelikle 1989 seçimi öncesindeki propagandalarında da kullandığı ve önceli 
CHP’nin 1970’lerde uygulamaya çalıştığı ve başarılı birtakım sonuçlar da 
aldığı ‘toplumcu belediyecilik’ anlayışını SHP bu dönemde de uygulamaya 
çalışmış, halk ekmek fabrikaları ve satış ağları, tanzim satış mağazaları, 
konut kooperatifleri gibi kısmen pratiğe geçirdiği örnekler olmakla birlikte bu 
alanda tam da bir kurumsallaşma yaratamamıştır. Doğan (2011:60-61) SHP’li 
belediyelerin 1993’ten itibaren ise taşeronculuk, ihalecilik, projecilik gibi 
yönelimlere girerek neoliberal bir çizgiye yöneldiğini belirtir.

SHP’nin başarısızlığının en önemli etkenlerinden birisi ise 1993 yılında 
İSKİ’de patlak veren yolsuzluk skandalıdır. 1994 yerel seçimlerine sekiz ay gibi 
kısa bir süre kala ortaya çıkan bu skandal, medyada yoğun bir şekilde işlenmiş 
ve SHP’nin sadece İstanbul değil tüm belediyelerini de zan altında bırakmıştır. 

SHP’li belediyeler, metro vb. büyük kentsel altyapı yatırımları başlatmış, 
gecekondu bölgelerinin altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek, belediye 
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çalışanlarının ücretlerini yükseltmek gibi olumlu uygulamalar hayata geçirmiş 
olsalar dahi, kentlerin önemli oy tabanı olan kent yoksulları üzerinde 1994 
sonrası RP’li belediyelerin yaptığı türden etkili bir hizmet ve sosyalleşme 
politikasını hayata geçirememişlerdir. Diğer taraftan İstanbul ve diğer bazı 
SHP’li belediyelerdeki işçi eylem ve grevlerinin yarattığı çöp sorunu ve yaşanan 
kuraklıktan dolayı özellikle İstanbul’da ön plana çıkan su sorunu gibi sorunlar 
da SHP oylarını olumsuz etkilemiştir.

Yerel yönetim düzeyindeki bu etkenlerin dışında, genel siyaset alanındaki 
birtakım gelişmeler de SHP’nin 1994 başarısızlığını etkilemişlerdir. Bunların 
başında, SHP içerisindeki liderlik çekişmeleri gelmektedir. Parti içerisinde 
Erdal İnönü-Deniz Baykal çekişmesi yaşanmış, bu çekişme 1992’de CHP’nin 
kurulması ve Baykal’ın CHP’nin başına geçmesi ile sonlanmış olsa da SHP’den 
CHP’ye geçişler partiyi kısmen de olsa zayıflatmıştır. Erdal İnönü’nün 6 Haziran 
1993’te başkanlıktan ayrılması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Karayalçın partinin başına geçmiş, Ankara’da başarılı bir başkanlık 
yürüten Karayalçın’ın bu görevini bırakması da Ankara özelinde SHP adına 
olumsuz bir etki yaratmıştır.

1991’de işbaşına gelen DYP-SHP koalisyonun yönetsel beceriksizlikleri 
ve ekonomide yaşanan krizler de SHP’yi olumsuz etkilemiştir. Diğer 
taraftan, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan ve 33 yazar, şair ve sanatçı ile 
2 otel çalışanının yakılarak hayatını kaybettiği katliam sırasındaki DYP-SHP 
hükümetinin pasif tavrı, büyük bir çoğunlukla SHP’ye oy veren Alevi kitlesinin 
SHP’den uzaklaşmasına yol açmıştır. 

SHP’nin 1991 seçimlerinde DEP’li milletvekillerine listelerinde yer 
vermesi, seçim öncesi yoğunlaşan terör gündemiyle birlikte SHP’yi, ‘PKK’yı, 
teröristleri meclise taşıyan parti’ suçlamasına maruz bırakmış, SHP’nin oy 
kaybında bu durum da önemli bir etken olmuştur. Diğer bir unsur olarak 
da 1989-1991 sürecinde SSCB ve Doğu Blokunun çözülmesiyle birlikte 
sosyalizmin ve genel olarak solun dünya genelinde ciddi bir prestij kaybına 
uğramasını da eklemek gerekir. Nitekim 1994 yerel seçimlerinde solun (SHP, 
DSP ve CHP) toplamda aldığı oy oranı, 1989 seçimlerinin 11 puan gerisine 
düşmüştür.

4.3.	 1994	Seçimlerinin	Sonraki	Siyasal	Hayata	Etkisi

Hiç kuşkusuz 1994 yerel seçimlerinin sonraki siyasal hayata en önemli etkisi, 
RP’nin yükselişini devam ettirerek 1995 genel seçimlerinde birinci parti olarak 
çıkması ve 1996 yılında DYP ile koalisyon hükümeti kurarak iktidar olmasıdır. 
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Bu hükümetin ömrü uzun olmamış, 28 Şubat 1997 süreci7 ile istifa etmek 
zorunda kalmıştır. 28 Şubat süreci sonrasında RP’nin 1998 yılında, onun yerine 
kurulan Fazilet Partisi’nin (FP) ise 1999 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından 
kapatılması üzerine ‘milli görüş’ hareketi Saadet Partisi’ni (SP) kurmuş, bu 
parti içerisinde ‘yenilikçi’ olarak adlandırılan ve liderliklerini Abdullah Gül 
ile Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı grup, önce başkanlık mücadelesi vermiş 
ancak kaybedince partiden ayrılarak 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’ni 
(AKP) kurmuştur. Bu grup, kendisini ‘milli görüş’ten farklı olarak ‘muhafazakâr 
demokrat’ olarak adlandırmış olsa ve SP varlığını devam ettirmiş olsa da ‘milli 
görüş’ geleneği 2002 sonrasında ağırlıklı olarak AKP’ye katılacaktır. RP’nin 
1994 yerel seçimlerinde gösterdiği başarının en önemli siyasal etkisi, 1999-
2002 DSP’nin başını çektiği koalisyon hükümetleri ara dönemi hariç8, onun 
devamı olan AKP’nin 2002’den bu yana tek başına iktidar olmasına giden 
yolun başlangıcını oluşturmasıdır. 1994’te özellikle İstanbul ve Ankara’nın RP 
tarafından kazanılması ve İstanbul adayının (Recep Tayyip Erdoğan) sonraki 
siyasi kariyeri, bu seçimlerin etkisinin günümüze kadar sürdüğü genel kabulünü 
beraberinde getirmiştir. İstanbul ve Ankara, 1994 seçimleriyle beraber, 2019 
yılına kadarki beş dönem boyunca RP çizgisinde devam eden FP ve AKP adayları 
tarafından kazanılmıştır. İşte 1994 yerel seçimleri, bu sürecin başlangıcı olarak 
günümüzü ve Türk siyasi tarihinin son 25-30 yılını belirleyici bir özelliğe ve 
öneme sahiptir. 

5. 2019 Yerel Seçimleri

1994 ile 2019 yılı arasındaki 25 yıllık süreçte Türk siyasal hayatında çok önemli 
gelişmeler yaşanmış, dönemin son yıllarında 2017’de yapılan referandumla 
Türkiye siyasal rejimi değiştirilmiş, parlamenter sistemden ‘cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi’ adı verilen bir tür ‘başkanlık’ sistemine geçilmiş ve 2018 
Haziran’ında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle 

7 28 Şubat 1997’de toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun yayımladığı ve iktidardaki 
Refahyol hükümetini ve özellikle de RP ve lideri Erbakan’ı hedef alan bildiri sonrası 
yaşanan süreç.
8 Birlikte yapılan 1999 genel ve yerel seçimlerinde; kapatılan RP’nin yerine kurulan 
FP, genel seçimlerde % 15.41 oy oranıyla 111 milletvekili kazanarak DSP ve MHP’nin 
ardından üçüncü parti olmuş, yerel seçimlerde ise daha başarılı olmuş ve belediye baş-
kanlığı ve belediye meclisi ile büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde birinci, il 
genel meclisi seçimlerinde ise DSP ve MHP’nin ardından çok az bir oy farkıyla üçüncü 
olmuştur. Asıl başarısı ise 1994’te kazanmış olduğu İstanbul ve Ankara büyükşehir be-
lediye başkanlıklarını tekrar kazanmış olmasıdır.
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birlikte bu sistem yürürlüğe girmiştir. Bu 25 yıllık süreçte 1995, 1999, 2002, 
2007, 2011, 2015 (iki kez) ve 2018’de olmak üzere sekiz genel seçim; 1999, 
2004, 2009 ve 2014’te olmak üzere dört de yerel seçim yapılmıştır. 1995 ve 
1999 genel ve 1999 yerel seçimlerine yukarıda kısmen değinilmişti. DSP’nin 
birinci parti olduğu 1999 genel seçimleri hariç diğer yedi genel seçimde; 1995’te 
RP, 2002’den bu yana olan altı seçimde de AKP birinci parti olmuş ve 7 Haziran 
2015 seçimleri hariç -ki bu seçimler sonucunda hükümet kurulamaması üzerine 
1 Kasım’da seçimler yenilenmiştir- AKP tek başına iktidar çoğunluğunu da elde 
etmiş ve bu iktidarı bugün de devam ettirmektedir. 

Yerel seçimlerde de FP’nin 1999’da gösterdiği başarıyı, AKP 2002’de 
tek başına iktidar olmanın avantajıyla sonraki üç seçimde artırarak devam 
ettirmiştir. 1994-2019 arasındaki 25 yıllık sürede RP-FP-AKP geleneği, İstanbul 
ve Ankara büyükşehir belediyelerini hiç kaybetmemiştir. Bu dönemde, AKP’nin 
gerek genel siyaset gerekse yerel siyasetteki bu hegemonyası ancak 31 Mart 
2019 yerel seçimlerinde kırılabilmiştir. 

5.1.	 Seçim	Öncesi	Siyasal	Ortam

2019 yerel seçimleri öncesindeki siyasal ortamın temel belirleyeni 2002’den 
beri tek başına iktidarını sürdüren AKP olmuştur. Bu dönemde, 21 Ekim 2007 
tarihinde, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve görev süresinin beş 
yıl olması ile milletvekilliği seçimlerinin dört yılda bir yapılması gibi anayasa 
değişiklikleri konusunda yapılan halkoylaması % 68.95 evet oyu ile kabul 
edilerek söz konusu düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Değişiklik sonrası ilk 
kez 10 Ağustos 2014 yılında yapılan seçimlerin ilk turunda AKP lideri ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan % 51.79 oy oranıyla halk tarafından seçilen 
ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Erdoğan’dan boşalan AKP başkanlığına ve 
başbakanlığa ise Ahmet Davutoğlu geçmiştir.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, cumhurbaşkanının 
siyaset ve yürütme üzerindeki etkisini arttırmış ve başkanlık sistemini 
siyasetin gündemine yerleştirmiştir. 2015 genel seçimlerine bu tartışma 
merkezinde girilmiş ve AKP, 7 Haziran’da yapılan genel seçimlerde birinci 
parti olmakla birlikte ciddi oy kaybına uğrayarak 13 yıl sonra ilk kez tek 
başına iktidar olma çoğunluğunu kaybetmiştir. Bu sonuç, bir yönüyle de 
halkın başkanlık sistemine sıcak bakmadığı eğilimini yansıtmakla birlikte 
Erdoğan ve partisi AKP bu ısrarından vazgeçmemiş ve 7 Haziran sonrası 
yürütülen koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine 1 Kasım’da 
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tekrar seçime gidilmiş ve AKP % 49.50 oy oranıyla yeniden tek başına 
iktidar olmuştur.9 

Bu dönemin Türk siyasal hayatındaki diğer önemli gelişmesi ise 
15 Temmuz 2016’da yaşanan Fetullahçı darbe girişimi olmuştur. Darbe 
girişimi sonrası 20 Temmuz’da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), iki 
yıl (18 Temmuz 2018’e kadar) sürmüş ve OHAL koşullarında yapılan 16 
Nisan 2017’deki referandumla yaklaşık yüz yıllık parlamenter sistem terk 
edilerek ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ kabul edilmiş ve yine OHAL 
koşullarında, Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği 
genel seçimleriyle de sistem yürürlüğe girmiştir. Başbakanlık sisteminin kalktığı 
ve yürütmenin tamamen cumhurbaşkanlığı başkanlığındaki bakanlar kuruluna 
geçtiği, ancak cumhurbaşkanının oldukça güçlü yetkilerle donatıldığı ve “% 
50+1 çoğunluğu üzerine kurulu yeni sistem, geniş çeperli ittifakları gündeme 
getirmiştir. Temelleri Nisan 2017 referandumunda ‘evet’ ve ‘hayır’ cephesinde 
yer almalarıyla şekillenen ve Haziran 2018 seçimleri öncesinde vücut bulan 
ikili ittifak sistemi Türkiye siyasetinde yer edinmeye başlamıştır” (Güler Sevli, 
2020:284). Bu ikili ittifak sisteminde iktidarda olan AKP ve destekçisi MHP ile 
BBP ‘Cumhur İttifakı’nı, ana muhalefet partisi CHP ile diğer muhalif partiler 
(İyi Parti/İYİP10, SP ve DP) ise ‘Millet İttifakı’nı oluşturmuşlardır. 2017’den 
bu yana Türkiye siyaseti temelde bu iki ittifak etrafında bloklaşmıştır. Diğer 
muhalif parti HDP ise resmi olarak ‘Millet İttifakı’ içerisinde yer almamakla 
birlikte son yerel seçimlerde, özellikle batıdaki büyük şehirlerde, bu ittifakın 
içindeki CHP’li adaylara destek vermiştir (Güler Sevli, 2020:284).

Yeni sistemin hayata geçtiği 24 Haziran 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı 
ve milletvekilliği genel seçimlerinde; temelde iki ittifak yarışmış ve cumhur 
ittifakının adayı Erdoğan % 52.59 ile ilk turda cumhurbaşkanı seçilmiş, cumhur 
ittifakının partileri AKP % 42.56 ile 295, MHP % 11.10 ile 49 sandalye kazanarak 
meclis çoğunluğunu elde etmişlerdir. Millet ittifakının partilerinden CHP 22.45 
ile 146, İYİP ise % 9.96 ile 43 sandalye kazanmış, SP ve DP’nin bazı adayları 

9 “7 Haziran ile 1 Kasım’daki iki seçim arasındaki beş aylık sürede; kısmen kesintilere 
de uğrasa 2009’dan beri yürütülen Kürt Sorununda ‘Çözüm Süreci’ sona ermiş ve ça-
tışmalı süreç yeniden başlamış, 20 Temmuz’da Suruç’ta, 10 Ekim’de Ankara’da IŞİD 
tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemlerde 100’ü aşkın insan hayatını kaybetmiş, 
Türkiye adeta bir şiddet sarmalına girmiştir” (Güler Sevli, 2020:284).
10 Parti Tüzüğünde, İyi Partinin kısa adının ‘İYİ Parti’ olduğu belirtilmesine rağmen 
burada, özellikle tablolarda kapladığı yer nedeniyle kamuoyunda kullanılan kısaltması 
olan İYİP tercih edilmiştir.
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CHP listelerinden seçime girmişlerdir. İki ittifakın dışındaki HDP ise % 11.70 
oy oranı ile 67 sandalye kazanmıştır. 

Yerel seçimler öncesi, bu seçimleri ilgilendiren diğer bir gelişme ise 
Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ açıklamasından sonra Eylül ve Ekim 2017’de 
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere AKP’li Bursa, Balıkesir, Düzce ve Niğde 
belediye başkanlarının istifalarını sunmaları olmuştur.11 İstifalar, başkanların 
kendi inisiyatifi ile değil Erdoğan’ın açıklamaları ve bizzat isteği üzerine 
gerçekleşmiş, bu durum kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmıştır. 

31 Mart 2019 yerel seçimlerine 12 parti katılmıştır. Seçim çalışmalarında 
AKP ve cumhur ittifakı iktidar olmanın avantajlarını ve medya üzerindeki 
gücünün etkisini sonuna kadar kullanmış, muhalefet partileri ve millet ittifakı 
bu anlamda dezavantajlı olarak seçime girmişlerdir. İktidar bloğu, hemen 
tüm yerel seçimlerde kullanılan, yerel yönetimlerin muhalefete geçmesi 
durumunda merkez-yerel uyumunun bozulacağı, belediyelerin kaynak sorunu 
yaşayacağı ve bunun da hizmet kalitesini düşüreceği propagandasını da sıklıkla 
ve önceki seçimlerde görülmedik düzeyde açıktan yapmıştır. Cumhur ittifakı 
ortakları AKP ve MHP’nin seçim propagandaları, ağırlıklı olarak millet 
ittifakının terör örgütleri FETÖ ve PKK ile işbirliği halinde olduğu yönünde 
dışlayıcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı yönü ağır basan bir söylem üzerinden 
geliştirilmiştir. İktidar bloğunun seçim propagandasında, 17 yıldır merkezi 
iktidarı, büyükşehirler ve diğer illerin çoğunda 25 yıldır da yerel iktidarı elinde 
tutuyor olmasının yarattığı ‘güç zehirlenmesi’nin etkilerini görmek mümkündür. 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte yasama, yürütme ve yargı 
arasındaki güçler dengesi ve denetim sisteminin bozularak bir nevi ‘tek adam 
yönetimi’ne dönüşen yeni sistemin ‘otoriter’ bir eğilime girmesinin, muhalefetin 
seçim çalışmalarını olumsuz etkilemek anlamında iktidar lehine sonuçları olmuş 
olsa da muhalefete olan yönelimi artırıcı yönde iktidar aleyhine bir etki yarattığı 
da seçim sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. İktidarın otoriter eğiliminin de etkisiyle 
iptal edilen İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenmesi sonucu, CHP adayı 
Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen seçime göre farkı 800 bin civarında artırması 
da bunun en bariz göstergelerinden biri olmuştur. 

Ekonomi cephesinde ise; enflasyonun 2002 yılından sonra 2018 yılında ilk 
kez % 20 seviyesini aşması (% 20.30), 24 Haziran seçimlerinden sonraki, özellikle 
de faiz ile enflasyon arasındaki ilişkisi konusunda, iktidar açıklamalarının döviz 
kurlarını artırması, işsizlik oranındaki artış, büyüme oranlarında 2018 ve 2019 
11 https://www.cnnturk.com/turkiye/ak-partili-belediye-baskanlarinin-istifa-surecleri?-
page=1 (17.06.2022)
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yıllarındaki ciddi düşüşler ile kişi başına düşen gelirde 2015 yılında başlayan 
gerilemenin 2019 yılında da devam etmesi, bunlara cari açık ve dış borçlardaki 
artışın da eşlik etmesi (Eğilmez, 2020), 2019 yerel seçimlerinden önce 
ekonomide bir kriz olduğunun kanıtı niteliğindeki gelişmelerdir. Muhalefet, 
seçim propagandasını yerelden daha çok, ülke genelinde yaşanan ekonomik 
durum üzerinden şekillendirmiştir. Muhalefetin İstanbul ve Ankara adayları ise 
propagandalarını, AKP’li belediyelerden iktidar yandaşı olarak nitelendirdikleri 
vakıf, dernek ve kişilere aktarılan kaynakların kesilerek, bu kaynakların tüm 
kent halkının hizmetine sunulacağı üzerinden yürütmüşlerdir. 

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun ile 15 olan büyükşehir belediye 
sayısı 29’a çıkarılmış (sonrasında Ordu ilinin de dahil edilmesi ile bu sayı 
30 olmuştur), büyükşehir olan illerdeki il özel idareleri ve belde belediyeleri 
de kaldırılmış, köyler mahalle statüsüne dönüştürülmüş ve bu illerdeki ilçe 
belediyeleri de büyükşehir ilçe belediyesi hâline dönüştürülmüştür. 2014’teki 
yerel seçimlerde yürürlüğe giren bu değişiklik ile artık sadece büyükşehir 
olmayan 51 ilde il genel meclisi seçimi yapılmakta, böylece yerel seçimlerdeki 
il genel meclisi seçimlerinin, genel seçimleri yansıtma özelliği de anlamını 
yitirmiş olmaktadır. Bu nedenle, 2019 yerel seçim sonuçlarının verildiği tabloda 
(Tablo.4), genel durumu yansıtması açısından, ‘İl Genel Meclisi’ sütununda, 30 
büyükşehirdeki ilçe belediye meclisi ile diğer 51 ildeki il genel meclisi oylarının 
toplamı verilmiştir.

24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde, yeni sisteme uyum 
sağlanması açısından Siyasi Partiler ve Milletvekili Seçimi Kanunlarında 
yapılan değişiklikler ile partilerin ittifak yapma olanağı getirilmiştir. Ancak 
yerel seçimlere ilişkin yasaların bu tarz ittifaklara olanak vermemesi nedeniyle 
2019 yerel seçimleri öncesinde cumhur ve millet ittifaklarında yer alan partiler, 
seçimlerde kendi aralarında ‘işbirliği’ yapma yoluna gitmişlerdir. İşbirliği; seçim 
çevrelerinin bazılarında partilerden yalnızca birisinin aday göstermesi, diğer 
partilerin ise bu adayı desteklemesi şeklinde uygulanmıştır. İşbirliği yapılmayan 
seçim çevrelerinde ise partiler kendi adaylarını göstermiştir. Partilerin seçim 
çalışmaları da ittifak sistemi nedeniyle diğer yerel seçimlerden farklı bir şekilde 
gelişmiştir. Büyükşehirlerde, cumhur ittifakı cephesinde büyük oranda AKP 
adayları, millet ittifakı cephesinde ise CHP adayları ön plana çıkmıştır. Cumhur 
ittifakı adına 27 büyükşehirde AKP, 3 büyükşehirde ise MHP aday göstermiştir. 
Diğer illerde, ittifak adına 17 il merkezinde AKP, 4 il merkezinde MHP aday 
göstermiş, 30 ilde ise her iki parti kendi adaylarıyla seçime girmiştir. Millet 
ittifakında ise 16 büyükşehirde CHP, 10 büyükşehirde İYİP aday göstermiş; 3 
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büyükşehirde her iki parti kendi adaylarıyla seçime girmiştir. 1 büyükşehirde 
(Şanlıurfa) ise iki parti de aday göstermemiştir. Diğer illerde, ittifak adına 22 
il merkezinde CHP, 13 il merkezinde İYİP aday göstermiş; 16 ilde ise her iki 
parti kendi adaylarıyla seçime girmiştir (Tuncer, 2020:27-28). HDP ise doğu 
ve güneydoğu ile batıdaki bazı illerde kendi adayını göstermiş, başta İstanbul 
olmak üzere oy oranının görece yüksek olduğu Adana, Mersin ve Antalya’da 
aday göstermeyerek CHP adaylarını desteklemiş ve bu illerde CHP’nin seçim 
kazanmasında büyük katkısı olmuştur. Bu dört il kadar olmasa da HDP’nin 
Ankara’da da CHP adayını desteklemesi sonuçları etkilemiştir. 

5.2.	 2019	Yerel	Seçim	Sonuçları

Tablo 4. 2019 Yerel Seçim Sonuçları*

Kaynak: YSK (https://www.ysk.gov.tr); Tuncer, 2020.

(*): 23 Haziran 2019’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yenileme seçim sonuçları dahil edilmiştir.

(**): 30 büyükşehirdeki ilçe belediye meclisi ile diğer 51 ildeki il genel meclisi 
oylarının toplamı.
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Seçimlere katılım tüm düzeylerde birbirine çok yakın olmuş ve % 85 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. AKP tüm düzeylerde birinci, CHP’de ikinci parti olarak 
çıkmıştır. MHP ve İYİP’in sıralama ve oranları, ittifak adaylarına verdikleri 
destek nedeniyle gerçek oylarını yansıtmamaktadır. Gerçi bu durum, ittifak 
içerisindeki partilerin de oylarını almaları nedeniyle AKP ve CHP için de 
kısmen geçerlidir. 2019 seçimlerinin bu özelliği nedeniyle seçim sonuçlarını tek 
tek partilerden ziyade, iktidar kanadında yer alan AKP liderliğindeki cumhur 
ittifakı ve muhalefette ise CHP liderliğindeki millet ittifakı üzerinden ikili bir 
karşılaştırma üzerinden değerlendirmek daha anlamlı bir sonuç verecektir. 

AKP oylarında 2014 yerel seçimlerine göre ciddi bir düşüş görülmemekle 
birlikte ittifak ortağı MHP’nin oylarının katkısını da unutmamak gerekmektedir. 
İl genel meclisi oyları dikkate alındığında 2014’e göre MHP oylarındaki düşüş 
(% 17.62’den % 8.12’ye), bu durumu ortaya koymaktadır. MHP oylarının bir 
kısmının da İYİP ve millet ittifakına gittiğini de ayrıca belirtmek gerekir. AKP 
ve MHP oylarının 2014 ve 2019 toplamları üzerinden yapılan karşılaştırmada 
durum daha net şekilde ortaya çıkmaktadır. 2014’te iki partinin toplam oyu % 
61 civarındayken, 2019’da bu oran 10 puanlık bir düşüşle % 51’e gerilemiştir. 
Diğer taraftan millet ittifakı lideri CHP’nin oy oranı 2014’e göre 3 puanlık 
bir artış göstermiştir. İYİP’in 2017’de kurulmuş olmasından dolayı millet 
ittifakını oluşturan iki büyük partinin (CHP ve İYİP’in) toplam oylarını 2014-
2019 seçimleri üzerinden karşılaştırılmasını olanaksız kılmaktadır. Bu türden 
bir karşılaştırma 2018 genel seçimleri ile yapıldığında ise 2018’de iki partinin 
toplam oy oranı % 32 düzeyinden, 2019 yerel seçimlerinde 4 puanlık bir artışla 
% 36 düzeyine yükselmiştir. AKP ve MHP oy toplamı ise 2018 genel seçimlerine 
(% 54) göre 3 puanlık bir düşüş göstermiştir.

Oy oranındaki yükseliş ve düşüşlerden ziyade 2019 seçimlerinin Türkiye 
siyasetindeki asıl önemli sonucu, büyükşehirlerdeki CHP ve millet ittifakının 
başarısı ile özellikle de İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenen seçimlerde 
iktidar aleyhine oluşan farkın yarattığı etki olmuştur. 30 büyükşehirin 15’ini 
AKP, 11’ini CHP, 1’ini MHP ve 3’ünü ise HDP kazanmıştır. 1994’ten beri 
25 yıldır AKP ve öncülü partilerinin (RP, FP) elinde olan İstanbul ve Ankara 
başta olmak üzere CHP, Adana ve Mersin’i MHP’den, Antalya’yı da AKP’den 
almıştır. 

Seçim sonrasına ise seçimlerin genel sonucundan çok İstanbul seçimlerine 
AKP’nin itiraz süreci ve devamında yaşanan gelişmeler damgasını vurmuştur. 
31 Mart İstanbul seçimleri, cumhur ittifakı adayı eski başbakan Binali 
Yıldırım ile millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişmeye sahne 
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olmuştur. 1 Nisan’da YSK başkanı tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, 
Ekrem İmamoğlu’nun 4.159.650, Binali Yıldırım’ın ise 4.131.761 oy aldığı 
belirtilmiştir.12 AKP tarafından yapılan itiraz üzerine oyların yeniden sayımı 
sonucu, 17 Nisan’da açıklanan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu 4.169.765 oy 
(% 48.70), Binali Yıldırım’ın ise 4.156.036 oy (% 48.60) aldığı ve seçimi çok 
az bir farkla (13.729 oy) CHP adayının kazandığı anlaşılmış ve aynı gün Ekrem 
İmamoğlu mazbatasını alarak göreve başlamasına rağmen, AKP’nin yaptığı 
itiraz sonucu, 6 Mayıs’ta YSK dörde karşı yedi oyla, sonrasında çok tartışılacak 
olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı seçimlerinin iptal edilmesine ve 
yenilenmesine karar vermiştir. Karar kamuoyunda yoğun tartışmalara neden 
olmuş ve 23 Haziran 2019’da yeniden yapılan seçimlerde, Ekrem İmamoğlu 
4.742.082 oyla (% 54,20), rakibi Binali Yıldırım’a (3.936.068 oy, % 45,00) 
806.014 fark atarak başkanlığı kazanmıştır. İptal öncesi 13.729 olan oy farkı, 
iptal ve yenileme sonrası 806.014’e çıkmıştır. AKP’nin bir türlü yenilgiyi 
kabullenmeyip, seçimin iptali için her yola başvurması kamuoyunda büyük 
tepki yaratmış bu tepki de sonuçlara belirgin bir şekilde yansımıştır.

CHP ve millet ittifakının başta İstanbul olmak üzere Adana, Mersin, 
Antalya ve kısmen de olsa Ankara’daki başarısında, HDP’nin ittifak dışından 
verdiği desteğin etkisi de gözden kaçırılmaması gereken hususlardan birisidir.

5.3.	 2019	Seçimlerinin	Sonraki	Siyasal	Hayata	Etkisi

2019 seçimlerinin en önemli sonucu, kuşkusuz ki 25 yıldır AKP ve onun 
çizgisindeki öncüllerinin elinde olan İstanbul ve Ankara büyükşehir 
belediyelerinin millet ittifakı lideri CHP’nin eline geçmiş olmasıdır. Bunun 
yanında CHP’nin diğer illerde de kısmen bir başarı göstermesi de AKP iktidarının 
hegemonyasını sarsmak anlamında etkili olmuştur. AKP ve MHP oylarının 
toplamda düşüş göstermesi de iktidar bloğundaki kırılmanın diğer bir nedeni 
olmuştur. Ancak 2019 seçimlerine dair ileride hatırlanacak en önemli olay ise 
İstanbul seçimlerinde yaşanan itiraz süreci, seçimlerin iptali ve yenilenmesi 
üzerine alınan sonuçlar olacaktır. 

Seçimlerin genel siyasete etkisi açısından değerlendirildiğinde; 2019 
seçimleri ve özellikle de İstanbul ve Ankara’da 25 yıllık oldukça uzun bir 
süreden sonra AKP’nin kaybetmesi, iktidarda ciddi bir kırılmaya neden olmuş, 
buna koşut muhalefet cephesinde de ölü toprağını atma, bir silkinme ve 
hareketlilik yaratmıştır. 2002’den bu yana neredeyse her seçimde bir öncekinden 

12 Habertürk, 1 Nisan 2019, (https://www.haberturk.com/ysk-baskani-acikladi-imamog-
lu-onde-2420335 10.05.2022).
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daha başarılı olarak çıkan ve yoğun muhalefete rağmen Türkiye’nin rejimini 
parlamenter sistemden başkanlık sistemine dönüştürme başarısını gösteren, 
17 yıldır tek başına iktidar olan AKP’nin, kamuoyunun büyük kesiminde 
yer etmiş olan ‘yenilmezlik’ algısı 2019 seçimleri ile birlikte yıkılmaya 
başlamıştır. İstanbul ve Ankara’da gösterilen seçim başarısı, bu illerin belediye 
başkanlarının, kamuoyunda, biraz da kendiliğinden ve doğal olarak gelişen 
bir süreçle, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine şimdiden aday adayı 
olarak görülmesine yol açmıştır. Seçimlerin üzerinden geçen üç yıl içerisinde 
bu konuda yapılan anket ve kamuoyu yoklamalarında, Ekrem İmamoğlu ve 
Mansur Yavaş’ın ismi sürekli olarak ön planda yer almaktadır. 

6. Sonuç

Türkiye’de yerel seçimler, batıdaki örneklerinin aksine çoğunlukla genel 
siyasetin ve genel seçimlerin etkisi altında gerçekleşmiştir. Yerel seçimlerde 
daha çok partilerin ve adayların yerel politikaları, yerelin ihtiyaçları ve bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda sunulacak hizmetler ile yerel unsurların bu süreçlere 
katılımı ve temsili gibi konular tartışılması gerekirken, Türkiye’de daha çok 
genel siyasetin tartışma konuları yerel seçimlerin de belirleyeni olmuştur. Bu 
bağlamda, Türkiye’deki yerel seçimler; yerel yöneticileri ve yerel politikaları 
belirlemekten çok, genellikle iktidar partisi ile muhalefetin genel siyaset 
üzerinden tartışma yürüttüğü, sonuçları itibarı ile muhalefet açısından merkezi 
iktidarın zayıflayıp zayıflamayacağı, erken bir genel seçimin kaldıracı işlevi 
taşıyıp taşımayacağı, iktidar açısından ise kendi yönetimlerinin bir güvenoyu 
tazelemesi işlevi görüp görmeyeceği üzerinden değerlendirilmiştir. Bu bakış 
açısı, yerel seçimlerin genel siyaseti ve genel seçimleri belirleme özelliğini ön 
plana çıkarmaktadır.

Yerelin geneli belirleme kapasitesi açısından bakıldığında 1989, 1994 
ve 2019 yerel seçimleri Türkiye siyasal tarihinde önemli kırılmalar yaratan 
seçimler olarak tarihe geçmişlerdir. 1989 yerel seçimleri, 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinden sonra 1983 yılında yapılan ilk seçimlerde tek başına iktidar olan 
ve 1987 yılında kısmi oy kaybına rağmen bu durumunu sürdüren ve tek parti 
iktidarının gücü bakımından kendisinden önceki 1950-1960 dönemi DP ve 
2002’den günümüze devam eden AKP iktidarı ile kıyaslanabilecek düzeyde 
güçlü konumda olan ANAP iktidarında ciddi bir kırılma yaratmış ve sonrasındaki 
1991 genel seçimlerinde ANAP iktidarının sonunu getiren yolu açmıştır. Yerel 
seçimlerin galibi olan SHP, ANAP iktidarının sonunu hazırlayan yolu açmış 
olmakla birlikte kendi gücünü aynı düzeyde pekiştirememiş, sonrasındaki 1991 
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genel seçimlerinde ve özellikle de 1994 yerel seçimlerinde oy oranında ciddi 
düşüşler yaşamıştır.

1994 seçimleri ile birlikte yükselişini perçinleyen RP, belediye 
başkanlıklarının yarattığı etki ve kent yoksullarına yönelik sosyal belediyecilik 
anlayışının da katkısıyla yükselişini sürdürerek bir yıl sonraki 1995 genel 
seçimlerinde birinci parti olmuş ve 1996 yılında DYP ile koalisyon hükümeti 
kurarak iktidar olmuştur. Çeşitli gelişmelerle çalkantılı bir dönem olan 1998-
2002 arasında RP, merkezi iktidarı kaybetmiş olsa dahi yerel yönetimlerdeki gücü 
bu dönemde yapılan 1999 seçimlerinde de sürmüş, parti kapatmalar sonucu yeni 
partilerle yoluna devam etmiş ve son olarak da bu gelenek, 2001’de kurulan ve 
2002’den bu yana 20 yıldır iktidar olan AKP içerisinde siyaset yapmaya devam 
etmiştir. RP’nin 1994 yerel seçimlerinde gösterdiği başarının en önemli siyasal 
etkisi, onun devamı olan AKP’nin 2002’den bu yana tek başına iktidar olmasına 
giden yolun başlangıcını oluşturmasıdır. AKP ile devam eden RP geleneği 
sadece merkezi iktidarda değil, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok 
şehirde de 1994’ten 2019’a değin 25 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde iktidarını 
sürdürmüştür. 1994 yerel seçimleri, bu sürecin başlangıcı olarak günümüzü ve 
Türk siyasal tarihinin son 25-30 yılını belirleyici bir özelliğe ve öneme sahiptir. 

2019 seçimleri ise oy oranı anlamında olmamakla birlikte başta 25 yıldır 
iktidar partisinin ve onun öncüllerinin yönettiği İstanbul ve Ankara olmak üzere 
bazı büyükşehirlerde muhalefet adaylarının kazanması ile merkez ve yerelin 
büyük kısmında oldukça uzun süredir iktidar olan AKP’nin hegemonik gücünü 
kırması açısından şimdiden Türk siyasal tarihindeki yerini almış görünmektedir. 
Henüz içinde yaşadığımız bir süreç olması nedeniyle etkilerinin varacağı yer 
konusunda, bugünden kestirmelerde bulunmanın zorluğu ile birlikte özellikle 
İstanbul seçimlerinde yaşanan iptal ve yenileme süreçleri ile 2019 seçimleri, 
bugünden bakıldığında, Türkiye siyasetinin genelini ve geleceğini belirleme 
gücünü ortaya koymuş görünmektedir. Seçimler sonrasında İstanbul ve 
Ankara’yı kazanan başkanların, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en 
önemli iki adayı olarak kamuoyunda ön plana çıkmaları da bunun göstergesidir.

1989 ve 1994 seçimleri merkezi iktidarı değiştiren yolu açmaları 
bakımından ortak özelliklere sahip olsalar da sonrasına etkileri bakımından 
farklılaşmaktadırlar. 1989’un galibi SHP, bu galibiyetini ne genele ne de yerele 
tahvil edememiş, 1994’ün galibi RP ise tam tersine galibiyetini hem genele, hem 
de yerele tahvil etmeyi başarmış, bunun da ötesinde -kısa süreli bir dönem (1999-
2002) ayrık tutulursa- bu başarı, günümüze dek devam eden oldukça da uzun 
süreli olmuştur. 2019 seçimleri, bu uzun sürede artık her alanda hegemonik bir 
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yapıya bürünmüş olan iktidarda kısmi bir kırılma yaratarak onun değişebileceği/
yenilebileceği yönünde muhalif kesimlerde bir umut yaratmış olsa da, 2019’un, 
1989 ve 1994’te olduğu gibi merkezi iktidarı değiştiren yolu açıp açmadığı, 
açtığı taktirde ise bu başarısını genele ve yerele tahvil edip edemeyeceğini ise 
önümüzdeki süreç gösterecektir.
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1. Giriş

Kent mekânları çok sayıda zorlukla karşı karşıya bulunmakta ve bu 
zorluklardan bazıları küresel CO2 emisyonlarının %70’inin kentler 
tarafından üretilmesi, tüm kent sakinlerinin %25’inin gayri resmi 

yerleşim yerlerinde ikamet etmesi, son 20 yıllık süre kapsamında 4 milyon hektar 
ağaç örtüsünün kentleşme kaynaklı olarak kaybolması ve dünya nüfusunun 2050 
yılı itibariyle üçte ikisinin kentlerde yaşayacağı konuları ile belirtilmektedir 
(UrbanShift Brochure, 2021: 2). Dünyamız küresel bir değişim yaşamakta ve 
bu değişimden de kentler, kasabalar ve bölgeler etkilenmektedir. Bu kapsamda, 
yerel ve bölge yönetimlerin kentsel ölçekteki değişimlere hızlı bir şekilde yanıt 
vermeleri gerekmektedir. Yerel yönetimlerin çoğunlukla kentsel ölçeklerde 
görülebilir düzeyde olan COVID-19 küresel halk sağlığı krizleri, arazi bozulumu 
ve demografik değişimin artış eğilimindeki etkileri, iklim değişikliği, biyolojik 
çeşitlilik kaybı, sistemik eşitsizlik ve yoksulluğu sonlandırma ve teknolojik 
ilerlemeyi daya iyi kavrama ve uygulama gereksinimi, kentsel sistem, yaklaşım 
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ve süreçlerdeki dayanıklılık eksikliği gibi konular acil eylemlerini gerekli 
kılmaktadır (ICLEI, 2021a: 4). 

Bu kapsamda, ICLEI-Local Governments for Sustainability 
(Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler), bir grup ileri görüşlü kent tarafından 
1990 yılında kurulmuş ve sürdürülebilirlik için harekete geçmiştir ve 
kuruluşundaki öncelikli amaç çevreyi korumak şeklinde açıklanmaktadır 
(ICLEI, 2021a: 22). ICLEI neredeyse 2500’den daha çok sayıda bölgesel ve 
yerel yönetimden oluşan ve sürdürülebilir kentsel kalkınmaya kendini adamış 
durumda yerel alan küresel bir ağ olarak nitelenmektedir. İlgili küresel ağ yerel 
eylemlere adil, doğa temelli, dayanıklı ve döngüsel kalkınma için yön vermekte 
ve sürdürülebilirlik politikası üzerinde etkiye sahip bulunmaktadır (ICLEI, 
2022a). Buna ek olarak, ICLEI (2016: 3)’nin on adet kent gündemi Sürdürülebilir 
Kent, Dayanıklı Kent, Ekomobil Kent, Biyoçeşitliliğe sahip Kent, Sürdürülebilir 
Kent-Bölge İşbirliği, Kaynak Verimli ve Üretken Kent, Düşük Karbonlu Kent, 
Akıllı Kent, Sürdürülebilir Yerel Ekonomi ve Satın Alma, Sağlıklı, Mutlu ve 
Kapsayıcı Kent şeklinde belirtilmekte ve ICLEI küresel ağının önerdiklerinin 
de katılımcı yönetişim, ağ, sürdürülebilir finansman, yöntemler ve amaçlar 
olduğunu vurgulanmaktadır.

ICLEI’nin kentten-kente, kentten-bölgeye, yerelden-ulusala ve yerelden-
küresele bağlantılar oluşturarak hükümet, sektör ve paydaş grupları seviyeleri 
arasında iletişim kurulmasına imkân yarattığı ifade edilmektedir. İlgili 
küresel ağ, sürdürülebilir kentsel kalkınmaya destek olmak hedefi ile her 
ölçekteki eylemi güçlü hale getirmekte ve bunu da ulus-altı, ulusal ve küresel 
aktörleri, taahhütleri, politikaları ve girişimleri birbirlerine entegre ederek 
gerçekleştirmektedir (ICLEI, 2022b). ICLEI’nin sürdürülebilir kalkınmayı 21. 
yüzyılda kentsel kalkınma için tek model yapma taahhüdünün ICLEI Malmö 
Taahhüdü ve Stratejik Vizyonu olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, ICLEI’nin 
beş kritik, stratejik ve aynı zamanda birbirleriyle bağlantılı durumda yer alan 
yolu; düşük emisyonlu kalkınma, dayanıklı kalkınma, adil ve insan merkezli 
kalkınma, döngüsel kalkınma, doğaya dayalı kalkınma şeklinde belirtilmekte 
ve sıralanan beş yolun sürdürülebilir kentsel kalkınmanın temeli şeklinde 
hizmet sağladıkları ifade edilmektedir (ICLEI, 2022c). Bu çerçevede, ICLEI 
küresel ağı küresel, ulusal, bölgesel ve yerel politikalar ve aktörler arasında 
bağlantılar kurmak aracılığıyla farklı ölçeklerde çalışmalarını gerçekleştirmekte 
ve birbirleriyle bağlantılı durumda yer alan ve kentsel alanları dönüştüren beş 
gelişim yolu ile bütünleşik çözümler oluşturmak suretiyle sistem değişikliği 
sağlamaktadır (ICLEI, 2022d). 
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Çalışma kapsamında ICLEI’nin kent çalışmalarını analiz edebilmek 
adına ICLEI’nin beş tematik yolu kapsamındaki beş proje Ecologistics (Düşük 
Emisyonlu Kalkınma), Interact Bio (Doğaya Dayalı Kalkınma), Global Platform 
For Cities (Döngüsel Kalkınma), ARCH (Dayanıklı Kalkınma), Ambitious City 
Promise (Adil ve İnsan Merkezli Kalkınma) ayrıntılı bir şekilde incelenecek ve 
bunlara ek olarak, ICLEI’nin destek verdiği ve ortak konumunda yer aldığı geniş 
kapsamlı UrbanShift Programı üzerinde durulacaktır. Çalışmada incelenecek 
olan projeler ve UrbanShift Programı ile ICLEI’nin kentsel alanlara yönelik 
çalışmaları ve sağladığı katkılar analiz edilmeye çalışılacaktır.

2. ICLEI 5 Tematik Yolu Kapsamındaki Projeleri Ve Urbanshift 
Programı

2.1.	 ICLEI	5	Tematik	Yolu	Kapsamındaki	Projeleri

ICLEI’nin beş tematik yolunun uluslararası çerçevelerde oluşturulan 
sürdürülebilir kalkınma gibi hedeflerin hayata geçirilmesindeki yerel katkıları 
ve sürdürülebilir bir kente ulaşma yaklaşımını ortaya koyduğu belirtilmektedir 
(ICLEI, 2021b: 5). ICLEI’nin beş tematik yolundan ilki olan Düşük Emisyonlu 
Kalkınmaya (Low Emission Development) geçişin, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ekonomilerde uluslararası bir zorunluluk şeklinde kabul edilmiş olduğu ve 
buradaki amacın da sera gazı (GHG) konsantrasyonlarının 2 derecelik bir sıcaklık 
artışı senaryosu ile uyumlu duruma getirilmesi şeklinde olduğu açıklanmaktadır 
(UNDP, 2010: 5). Düşük Emisyonlu Kalkınmanın ana hedefinin net sıfır 
emisyonlu (iklim nötr) bir geleceği, entegre yerel iklim ve enerji eylemini hızlı 
hale getiren ve yönlendirebilen eyleme geçirilmesi mümkün ve somut nitelikte 
çözümler ve tutarlı bir yatırım portföyü ile sağlamak şeklinde açıklanmaktadır  
(ICLEI, 2021a: 25). Düşük Emisyonlu Kalkınmanın sağladıkları; emisyonları 
ve kirleticileri azaltması, fosil yakıtlarından vazgeçmek suretiyle doğaya dayalı 
çözümler kullanarak yenilenebilir enerjiyi desteklemesi ve iklim nötrlüğünü 
sağlamayı hedeflemesi şeklinde açıklanmaktadır. Başarılı Düşük Emisyonlu 
Kalkınmanın insan merkezli çözümlerin bir parçası niteliğinde toplu taşıma, 
bisiklete binme, yürüme ve ortak hareketliliğe öncelik tanıyarak sürdürülebilir 
yük ve yolcu hareketliliğini desteklemekte olduğu vurgulanmaktadır (ICLEI, 
2022b). Düşük Emisyonlu Kalkınma yolunun, yeni ekonomik fırsatlar 
oluşturduğu, iklim değişikliğine engel olduğu ve insan ve doğal sistemlerin 
sağlığını daha iyi duruma getirdiği belirtilmektedir. Bu yol aracılığıyla bölgesel 
ve yerel yönetimlerin aydınlatma, soğutma, ısıtma ve gıda sistemlerinden sera 
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gazı emisyonlarını ve çevreye zararlı kirleticileri azalttığı belirtilmektedir 
(ICLEI-Africa, 2022a). 

ICLEI’nin ikinci tematik yolu Doğaya Dayalı Kalkınmada (Nature Based 
Development) yetki alanlarının ekosistem ve doğa hizmetlerine dayalı bir biçimde 
ekonomik fırsatları izlemekte olduğu ve planlamada ve politikada sağlıklı 
yerel ortamların öncelikli olarak yer aldığı belirtilmektedir. İlgili kalkınma 
yeşil bölgeleri teşvik etmektedir ve buradaki amaç kentsel dünyamızda doğa 
ile tekrardan bağlantı kurmak ve yeşil ve mavi altyapı seçeneklerini araştırmak 
şeklinde açıklanmaktadır (ICLEI, 2022b). Doğaya Dayalı Kalkınma Yolunun, 
biyolojik çeşitliliği ve kentsel ekosistemleri geliştirdiği ve muhafaza ettiği 
belirtilmekle birlikte biyolojik çeşitlilik ve kentsel ekosistemlerin toplulukların 
dayanıklılığını ve refahını, yerel ekonomilerin temel yönlerini desteklediği 
ifade edilmektedir (ICLEI-Africa, 2022b). İkinci tematik yolun hedeflerinden 
biri sosyal bütünlük adına bağlı durumda olduğumuz ve yerel ekonomilerimizin 
temeli durumunda yer alan kent ve kent çevresinde ekosistem ve biyoçeşitliliğe 
değer vermek, saygı duymak ve daha iyi duruma getirmek şeklinde yer 
almaktadır (ICLEI, 2021a: 26). 

Bu kapsamda, ICLEI’nin üçüncü tematik yolu Döngüsel Kalkınmanın 
(Circular Development), kapalı döngü kentsel sistemler, kaynaklara adil erişim 
ve sürdürülebilir atık yönetimi seçenekleri vasıtasıyla sosyal ve çevresel 
maliyetleri mal ve hizmetlerin fiyatına dönüştürdüğü ve kentsel ekonomik 
kalkınmayı çevresel bozulma ve kaynak tüketiminden ayırdığı ifade edilmektedir 
(ICLEI, 2022b). Döngüsel kent sistemleri kaynak girdilerinin, atıkların ve 
dışsallıkların en aza düşürüldüğü rejeneratif sistemlerdir, bunu da malzeme 
döngülerini yavaşlatarak ya da kapatarak gerçekleştirirler. Döngüsel kalkınma 
projelerinin iyi tasarlandıkları zaman yerel ekonomileri güçlendirebileceği, 
istihdam yaratılmasını destekleyebileceği ve kaynaklara sürdürülebilir ve adil 
erişimi teşvik etmek suretiyle sosyo-ekonomik gelişmeyi gerçekleştirebileceği 
ifade edilmektedir. ICLEI’nin döngüsel kalkınma girişimleri ve projeleri 
tüketim, üretim, atık önleme konularını çok sayıda perspektif çerçevesinde 
değerlendirmekte ve farklı kaynak akışlarını kapsam dahiline almaktadır (ICLEI, 
2019: 1-2). ICLEI’nin ilgili tematik yol kapsamında destek olacağı konunun 
işletmeler, vatandaşlar ve araştırma topluluğu ile işbirliği kapsamında doğrusal 
bir ekonomiden döngüsel bir ekonomiye geçişi şeklinde belirtilmektedir (ICLEI, 
2021a: 27). Döngüsel Kalkınma Yolu ve yeni tüketim ve üretim modellerinin geri 
dönüştürülebilir, yenilenebilir, paylaşılabilir kaynakları kullanan sürdürülebilir 
toplumlar inşa ettiği belirtilmektedir. Bunu da doğrusal tüketme, üretme ve 



ICLEI-LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY KÜRESEL AĞI’NIN KENT . . .    127

atma modelini sona erdirmek adına gerçekleştirdiği ifade edilmektedir (ICLEI- 
Africa, 2022c). ICLEI’nin çalışmaları kapsamında, Döngüsel Kalkınma Yolu 
(Circular Development Pathway) sürdürülebilir kalkınmanın en iyi sektörü 
şeklinde açıklanmaktadır (University of Turku ve Finland Futures Research 
Centre, 2019: 7).

ICLEI’nin dördüncü tematik yolu olan Dayanıklı Kalkınma (Resilient 
Development) tematik yolu hızlı sosyal, çevresel, teknolojik, demografik 
değişimin sebep olduğu stresleri ve şokları önceden tespit etmek, engel olmak, 
absorbe etmek ve bu stres ve şoklardan kurtulmak amacını taşımaktadır 
(ICLEI, 2021a: 28). Dayanıklı kalkınmanın toplumun savunmasız kesimlerinin 
ihtiyaçlarını ve haklarını göz önünde bulundurarak yeni risk ve etkilere 
hazırlandığı ve dayanıklılığı tüm belediye stratejilerinin temel bir parçası 
durumuna dönüştürdüğü belirtilmektedir (ICLEI, 2022b). Dayanıklı Kalkınma 
Yolu temel sistemlerin güçlü duruma gelmesini çevre ve insanlar üzerindeki yükü 
daha hafif duruma getirerek sağladığı vurgulanmaktadır. İlgili yolun kapsayıcı 
ve şeffaf bir yaklaşımı takip ettiği ve bu yaklaşımın da kurumlara ve kurumları 
desteklemekte olan süreçlere olan güvende artış yaratacağı belirtilmektedir 
(ICLEI-Africa, 2022d).

ICLEI’nin beşinci ve son tematik yolu olan Adil ve İnsan Merkezli 
Kalkınma (Equitable and People-Centered Development) daha mutlu, 
yaşanabilir, adil ve kapsayıcı kentsel topluluklar oluşturmak, insan yaşamı 
adına doğal destek sistemlerini muhafaza ederken mevcut çevresel ve toplumsal 
eşitsizlikleri etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlamak, adaletsizlik ve 
yoksulluğun sistemik nedenlerini değerlendirmek şeklinde ifade edilmektedir 
(ICLEI, 2021a: 29). İlgili tematik yol vasıtasıyla bölgesel ve yerel yönetimlerin 
tüm bireyler adına insan yaşamı için doğal destek sistemlerini muhafaza eden ve 
kapsayıcı kalkınmaya destek olan kalıpları ve süreçleri izlediği belirtilmektedir 
(ICLEI-Africa, 2022e). Adil ve İnsan Merkezli Kalkınmanın, şehirlerin 
içindeki ve çevresindeki doğal ve yapılı çevrelerin insan sağlığını daha iyi 
duruma getirmesini, güvenliği ve yaşanabilirliği iyileştirmesini ve hastalıkların 
bulaşmasını azaltılmasını sağladığı belirtilmektedir ( ICLEI, 2022b).
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Tablo 1: Çalışmada ICLEI Tematik Yolları Kapsamında İncelenen Projeler

ICLEI Tematik Yolları Projeler1

Düşük Emisyonlu Kalkınma (Low 
Emission Development)

Ekolojistik (ECOLOGISTICS)

Doğaya Dayalı Kalkınma (Nature 
Based Development)

Biyoçeşitlilik Üzerine Entegre Eylem 
(INTERACT BIO)

Döngüsel Kalkınma (Circular 
Development)

Sürdürülebilir Kentler İçin Küresel Platform 
(GLOBAL PLATFORM FOR CITIES)

Dayanıklı Kalkınma (Resilient 
Development)

Tarihi Alanların İklimle İlgili ve Diğer 
Tehlikelere Karşı Dayanıklılığının Artırılması 
(ARCH)

Adil ve İnsan Merkezli Kalkınma 
(Equitable And People-Centered 
Development)

Hırslı Kent Vaatleri (AMBITIOUS CITY 
PROMISE)

Kaynak: (ICLEI, 2022b, 2022e)1

Çalışma kapsamında, ICLEI’nin beş tematik yolu kapsamında yer alan 
Ekolojistik, Biyoçeşitlilik Üzerine Entegre Eylem, Sürdürülebilir Kentler İçin 
Küresel Platform, Tarihi Alanların İklimle İlgili ve Diğer Tehlikelere Karşı 
Dayanıklılığının Artırılması, Hırslı Kent Vaatleri Projeleri kentlere sağladıkları 
katkılar bağlamında ayrıntılı olarak incelenecektir.

2.1.1.	Düşük	Emisyonlu	Kalkınma	(Low	Emission	Development):	Ekolojistik:	
Sürdürülebilir	Şehirler	İçin	Düşük	Karbonlu	Taşımacılık	(EcoLogistics:	
Low	Carbon	Freight	For	Sustainable	Cities)

Kentsel taşıma ve lojistiğin ağır ve hafif araçlar ile gerçekleştirilmekte olan 
malların hareketi ve çekçekler ve kargo bisikletleri gibi motorsuz ulaşım 
modlarını kapsamakta olduğu belirtilmektedir. Kentsel taşımanın atık, yol 
hizmetleri, inşaat, perakende, catering endüstrisi, restoran, otel gibi farklı pazar 
sektörlerine ve ekspres posta ve kuryeye bağlanabileceği de ifade edilmektedir. 
Küresel şekilde değerlendirildiğinde ulaşımın toplam GHG emisyonlarının 
yüzde %23’lük bir dilimini oluşturduğu ve bu oranın da %40’ının yük 
taşımacılığından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, kent 
taşımacılığının etkileri şu şekilde açıklanmaktadır: hava kirliliği, GHG 

1 Çalışma kapsamında, ICLEI Projeleri; https://iclei.org/activity/  websitesinde IC-
LEI’nin beş tematik yolu kapsamında yer alan projeler incelenerek seçilmiştir.
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emisyonları, trafik güvenliği, gürültü kirliliği, atık üretimi, tıkanıklık, toprak 
bozulması ve kentsel yaşam kalitesi (Ecologistics, 2019a: 2). Bu doğrultuda, 
ICLEI’nin ‘EkoLojistik: Sürdürülebilir Şehirler İçin Düşük Karbonlu Taşıma 
Projesi’nin, ulusal destek ve yerel eylem aracılığı ile daha sürdürülebilir ve 
düşük karbonlu kentsel taşımaya destek olmak adına politikalar ve stratejiler 
geliştirebilmek amacıyla sivil toplum ve hükümet aktörlerini yetkilendirme 
üzerinde durduğu ifade edilmektedir (ICLEI Sustainable Mobility, 2022). 
EkoLojistik Projesinin desteğini Uluslararası İklim Girişimi aracılığı ile Alman 
Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı sağlamaktadır 
(Zhang, 2021: 2). Ekolojistik ICLEI tarafından yürütülmekte olan bir projedir 
ve kritik olarak öneme sahip bulunduğu konu sürdürülebilir kentler için 
verimli ve sürdürülebilir yük taşımacılığı ve düşük karbonlu taşıma adına yol 
haritalarının geliştirilmesine yardımcı olması şeklinde belirtilmektedir (ICLEI, 
2021c: 4). ICLEI EkoLojistik Projesi dönem olarak 2017 ve 2021 yıllarını 
içermektedir. Projenin dokuz kent ve bölgeyi kapsam dahiline alan Kolombiya, 
Arjantin ve Hindistan’da sürdürülebilir ve düşük karbonlu kentsel taşımacılığı 
desteklemek amacıyla politikalar ve stratejiler oluşturmak adına hedefinin 
hükümet ve sivil toplum aktörlerinin kapasitesini daha yüksek seviyeye 
çıkarmak şeklinde olduğu ifade edilmekte ve Proje kapsamındaki 9 kent ve 
bölge şu şekilde sıralanmaktadır: Arjantin: Rosario, Córdoba, Santa Fe de la 
Vera Cruz (Santa Fe), Kolombiya: Manizales, Bogota’nın Başkent Bölgesi, 
Aburrá Vadisi Metropolitan Bölgesi (AMVA), Hindistan: Shimla, Kochi ve 
Panaji (Zhang, 2021:2).

EkoLojistik Projesi Ulusal Belirlenmiş Katkı (Nationally Determined 
Contribution)2 amaçlarına erişmek adına kentsel taşımayı öncelikli bir tema 
olarak seçen Kolombiya, Arjantin ve Hindistan’da bulunan dokuz şehirde 
gerçekleştirilmektedir (Ecologistics, 2019a:3). Bu kapsamda, Projenin amaçları 
üç başlıkta açıklanmaktadır (Ecologistics, 2019b: 2):

·	 Projeyi yönlendirmek amaçlı yerel çok paydaşlı çalışma grupları,
·	 İklim değişikliği azaltımına yarar sağlayan düşük karbonlu kentsel taşıma 

uygulamaları ve politikaları oluşturmak,
·	 Sera gazı emisyonlarını düşük seviyeye indirmek adına kentsel taşıma için 

Düşük Karbonlu Eylem Planları.

2 Ulusal Belirlenmiş Katkıların (Nationally Determined Contributions) her ülkenin sera 
gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlama taahhütlerini ortaya 
koyduğu belirtilmektedir (UNEP, 2022:1).
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Buna ek olarak, Projenin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: Mal taşımacılığını; 
güvenlik, sağlık, insan merkezli kentsel kalkınma ve düşük emisyona öncelik 
sağlamak suretiyle desteklemek, döngüsel ve bölgesel ekonomileri yük 
taşımacılığının büyümesini sınırlamak amacı ile desteklemek, taşıma mesafesini 
ve yük hacmini önlemek ve düşük seviyeye indirmek, daha sürdürülebilir yük 
taşımacılığı formlarına geçiş yapmak, teknolojileri ve daha iyi operasyonları 
kullanmak suretiyle lojistik operasyonlarını daha iyi hale getirme stratejisini 
izlemek (ICLEI Sustainable Mobility, 2022). Bu açıklamalara ek olarak, Projenin 
çıktıları bilgi ürünleri (knowledge products), araçlar, planlar ve politikalar 
(tools, plans, policies), gösteri politikaları (demonstration projects) başlıkları ile 
ifade edilmektedir (ICLEI Sustainable Mobility, 2022). Sonuç olarak projenin 
düşük emisyonlu kalkınma tematik yolu kapsamında sağladığı faydalar politika 
önerilerini bir araya getirmek ve gelişmesini sağlamak, öncü durumda yer alan 
kentleri örnek eylemlere yönlendirmek, farkındalık sağlamak, kentlerde tanıtım 
projelerinin uygulanmasını sağlamak, çok seviyeli paydaş katılımı ile kurumsal 
kapasitenin daha güçlü duruma gelmesini mümkün kılmak, ulusal politika 
önerileri geliştirmek, yerel yönetimleri çözüm sağlayanlara ulaştırmak ve en 
iyi uygulamalar hakkında bilgi paylaşmak şeklinde açıklanmaktadır (ICLEI, 
2021a: 45).

2.1.2.		Doğaya	 Dayalı	 Kalkınma:	 Biyoçeşitlilik	 Üzerine	 Entegre	 Eylem	
(Interact-Bio	/	Integrated	Action	on	Biodiversity)

Doğa, kentlerde yaşayan ve çevre bölgelerde ikamet eden bireylere yaşamı daha 
iyi hale getiren ve destekleyen yararlar sağlamaktadır. Geleceğin kentlerinde 
doğanın kentsel yaşamın bütün alanlarına entegre edilmesi gerekliliği 
çeşitli yararlar sağlamak adına vurgulanmaktadır. ICLEI liderliğinde yer 
alan Interact-Bio’nun tasarlanmasındaki amaç hızlı bir şekilde büyümekte 
olan kentlerde ve kentleri çevreleyen bölgelerde doğanın yönetimini ve 
kullanımının geliştirilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca bu Proje’nin 
amacı Küresel Güney’de genişlemekte olan kentsel topluluklara doğayla 
ilgili yararlar ve doğa temelli çözümler sunmak şeklinde açıklanmaktadır 
(Interact-Bio, 2022a). INTERACT-Bio’nun dönem olarak 2017-2020 
yıllarını kapsamakta olduğu ve dört yıllık bir proje şeklinde gerçekleştiği 
belirtilmektedir. Projenin uygulandığı ülkeler Hindistan, Brezilya ve Tanzanya 
şeklinde açıklanmaktadır. İlgili Proje’nin sağlayacağı fayda yerel ölçekten 
ulusal ölçeğe her düzeyde yer alan hükümetlerin ekosistem hizmetlerini ve 
biyoçeşitliliği yerel ekonomik kalkınma, arazi kullanım yönetimi, mekânsal 
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planlama ve altyapı tasarımı gibi ana ulus altı hükümet işlevlerine entegre 
edebilme imkanı yaratmak şeklinde belirtilmektedir. Bu kapsamda, farklı 
proje müdahalelerinin, kentin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Aichi 
Biyoçeşitlilik Hedefleri gibi küresel hedeflere erişebilmesine ve Ulusal ve 
Yerel Biyoçeşitlilik Stratejileri ve Eylem Planları ile eşgüdümlü nitelikte 
raporlama yapabilmesine destek olabileceği belirtilmektedir (Interact-Bio, 
2018a: 1). Bu kapsamda, Hindistan, Tanzanya ve Brezilya ülkelerinin her 
biri küresel ölçekte biyolojik çeşitliliği bulunmakta ancak hızlı büyüme 
eğilimi gösteren kentlerinde ve çevre bölgelerinde kalkınma zorlukları yer 
almaktadır. İlgili Projenin fırsat yarattığı konunun üç ülkede biyoçeşitlilikle 
ilgili ulusal mevcut strateji ve eylem planlarını uygulamada ve gelecekteki 
Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planlarını oluşturmada alt ulusal 
hükümetlerinin katılımlarını arttırmak ve katkısını sağlamak olduğu ifade 
edilmektedir (Interact Bio, 2022a). Bu doğrultuda, Interact- Bio Projesinin 
amaçları şu şekilde sıralanmaktadır (Interact-Bio, 2018b: 3):

·	 Ulusal ve yerel hükümet karar vericilerini biyoçeşitlilik konularını şehir-
bölge kararlarına ve planlamasına entegre etmek amacı ile ortak bir şekilde 
çalışmak için birbirlerine bağlanmasını sağlamak,

·	 Alt ulusal ve ulusal düzeyde sektörler arasında ana akım biyoçeşitlilik 
hususlarının kapsama alınmasını sağlamak,

·	 Kent bölgelerinin kapasitesini biyoçeşitlilik ve doğaya dayalı çözümleri 
kalkınma ve altyapı planlaması ve arazi kullanımı ile bütünleştirmek 
ve destekleyici politika araçlarını geliştirmek amacıyla güçlü hale 
getirmek.

Bu sıralanan amaçları gerçekleştirirken, Projenin ekonomik açıdan 
sürdürülebilir ve sağlam yatırım seçenekleri niteliğinde doğa temelli çözümleri 
destekleyeceği, doğa temelli yaklaşımları doğanın kentsel bağlamda önemli 
bir değer sunduğuna dair farkındalık oluşturarak, kapasite geliştirerek ve kent-
bölgeleri birbirine bağlayarak çoğaltacağı ve pilot projeler vasıtasıyla doğa 
temelli kent-bölge gelişiminin etkinliğini ortaya koyacağı vurgulanmaktadır 
(Interact-Bio, 2018b: 3). Proje şehir bölgelerine kendi özel yerel bağlamlarında 
doğanın hizmetleri ve gelişmiş ve yeni ekonomik fırsatları sunma potansiyelini 
kavramak amacıyla destek olmakta ve ilgili fırsat ve hizmetlerin ilgili durumda 
bulunduğu ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği geliştirmekte ve muhafaza 
etmektedir (Interact-Bio, 2022b).
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Bunlara ek olarak, INTERACT-Bio Projesinin, proje şehir bölgelerine ve 
ilgili ülkelerine sağlayacağı sürdürülebilir yararlar şu şekilde ifade edilmektedir 
(Interact-Bio, 2018b: 7):

a) İlgili Projenin devletin tüm ölçeklerinde ve katılımcı kent bölgelerinde 
biyoçeşitliliğin nasıl kapsamlı hale getirebileceği, kapasite geliştirme 
ve doğaya dayalı çözümlerin nasıl bütünleştirilebileceği konusunda 
kalıcı kurumsal beceri ve bilgi geliştireceği vurgulanmaktadır. İlgili 
yararın, kent-bölgelere çeşitli araç ve kaynak erişimi sağlamayı içerdiği 
belirtilmektedir.

b) Doğaya dayılı çözümleri ve biyoçeşitlilik konularını arazi kullanım 
planlamasına ve yerel sosyo-ekonomik kalkınma stratejilerine dahil 
etmek suretiyle kent bölgelerinin sürdürülebilir ve ekonomik olarak 
güçlü yatırım seçeneklerinden yararlanma kapasitesine sahip olacağı ve 
konumlandırılacağı belirtilmektedir.

c) Şehir bölgelerinin (City regions) geleceği konum; doğaya dayalı çözümleri, 
biyolojik çeşitlilik eylemlerini ve yeşil ve mavi altyapıyı desteklemek 
için kendi iç planlama süreçlerini ve bütçelerini yeniden değerlendirme 
kapasitesine sahip bir konum şeklinde açıklanmaktadır.

d) Proje ilerlemesinin ve alınan derslerin küresel paylaşımının sağlanacağı ve 
bu paylaşımın da ICLEI ağları, uluslararası forumlar ve medya aracılığı ile 
gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

e) Yeni çok sektörlü ve çok disiplinli forumların, ekosistemlerin ve doğal 
kaynakların etkin yönetilmesi adına gereklilik niteliğinde olan entegrasyon 
ve uyumu güçlü hale getireceği ifade edilmektedir.

2.1.3.		Döngüsel	 Kalkınma	 (Circular	 Development):	 Sürdürülebilir	 Şehirler	
İçin	Küresel	Platform	(Global	Platform	For	Sustainable	Cities/	GPSC):

Sürdürülebilir Şehirler için Küresel Platform (GPSC), kentsel 
sürdürülebilirliklerini daha iyi duruma getirmek isteyen kentler için son 
teknolojiyi ve entegre çözümleri teşvik eden bir bilgi ve ortaklık platformu 
şeklinde açıklanmaktadır. Platformun ‘Global Environment Facility’ (GEF) 
tarafından finansmanı sağlanmaktadır ve Platform bir dizi bilgi ortağı ve 30 
kentten oluşmaktadır. GPSC dünyadaki çok sayıda düşünce lideri ve uygulayıcı 
ile ortaklaşa çalışmakta ve amacının da sürdürülebilir kentsel büyüme adına 
çözümler oluşturmak olduğu belirtilmektedir (GPSC, 2022). 
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GPSC 2017 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. Her kent 
kişi başına düşen gelir ve nüfus büyüklüğü gibi kendine özgü bağlamları 
temelinde sürdürülebilirlik hedeflerine erişebilmek adına bazı zorluklarla 
karşılaşmaktadır. Bu doğrultuda, kentlerin bir araya gelmek suretiyle ve 
çabalarını bir araya getirerek avantaj sağlayabilecekleri ifade edilmektedir. 
GPSC’in kentlere verdiği destekteki amaçlar: “Kentlerin kentsel planlama, 
yönetim ve finansman için bütünsel bir yaklaşım benimsemesine yardımcı 
olun, en son bilgi ve kentsel uzmanlık sağlayın, kapsayıcı, güvenli, dayanıklı 
ve sürdürülebilir şehirleri teşvik edin” şeklinde açıklanmaktadır (World Bank, 
2018: 3). Platformun girişimleri olan planlama, finans ve ölçme ayaklarının 
kentsel sürdürülebilirliğe destek olduğu ve bu ayakların da üç ana aktivite 
olarak belirtilen bilgi üretimi, kapasite geliştirme ve kent ağı ile kesiştiği ifade 
edilmektedir (GPSC, 2022).

Bu kapsamda, platforma Dünya Bankası liderlik etmektedir. Platformun 
sağladıkları projeleri finansmana ulaştırmak, sürdürülebilir kentleşme adına 
bütünsel bir yaklaşımı takip etmek, bilginin yatırıma dönüşmesini daha kolay 
hale getirmek, BM ajansları, bilgi ortakları, kalkınma bankaları, kaynak ortakları, 
yatırım ortakları ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar ile işbirliği 
yapmak ve bağlantı kurmak şeklinde belirtilmektedir (World Bank, 2018: 3). 
Bu doğrultuda, GPSC’ nin desteklediği aktiviteler şu şekilde sıralanmaktadır 
(World Bank, 2016a):

a) Kentsel sürdürülebilirlik göstergelerinin BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi 11 ile yakın uyum içinde geliştirilmesi ve oluşturulması, 

b) Coğrafi veri ve araçları entegre kentsel planlamaya destek olmak adına 
kullanmak,

c) Sürdürülebilir kentsel büyüme için planlamayı kolay hale getirecek eylem 
planları hazırlamak ve bu eylem planlarını uygulamak,

d) GPSC ulusal plan formlarını doğru ve güvenilir konum tabanlı bilgilere 
halkın ulaşabilmesi amacıyla geliştirmek,

e) Bir teşhis sürecini kentlerin sürdürülebilirlik durumunun analiz edilmesi 
amacıyla uygulamak,

f) Bölgesel ve ulusal düzeylerde çalıştaylar ve eğitimleri üye kentler arasında 
bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlemek,

g) Kapasite geliştirme fırsatlarını; şehrin kredibilitesini ve belediye 
finansmanını daha iyi hale getirmek ve kentsel yatırım için öncelikleri 
tespit etmek amacıyla sağlamak.
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Bu çerçevede, GPSC bir bilgi paylaşımı ve yönetim programı olarak, 
Sürdürülebilir Şehirler Entegre Yaklaşım Pilotunun (SC-IAP/ Sustainable Cities 
Integrated Approach Pilot) bir parçası olarak tasarlanmıştır ve Sürdürülebilir 
Şehirler Entegre Yaklaşım Pilotu Küresel Çevre Tesisi (Global Environment 
Facility/ GEF) tarafından finansmanı sağlanan 150 milyon dolarlık bir programdır 
(World Bank, 2016b). Platformun hedefleri kapsamında sağlamaya çalıştıkları 
en son bilginin sunulması, kentsel sürdürülebilirlik adına ortak bir yaklaşım ve 
vizyon oluşturulması ve işbirliği temelli ortaklık ve katılım yaratılması şeklinde 
açıklanmaktadır (Wang, 2019: 3).

2.1.4.		Dayanıklı	Kalkınma	(Resilient	Development):		Tarihi	Alanların	İklimle	
İlgili	 ve	Diğer	Tehlikelere	Karşı	Dayanıklılığının	Artırılması	 (ARCH-	
Advancing	 Resilience	 of	 Historic	 Areas	 against	 Climate-related	 and	
other	Hazards)

Günümüzde dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli zorluklardan biri 
iklim değişikliği olarak ifade edilmektedir. İklim değişikliğinin etkileri küresel 
kapsama sahip olmakla birlikte bu etkilerin benzeri görülmeyen bir ölçekte 
olduğu vurgulanmaktadır. Kentlerin gelecek dönemde yoğun bir şekilde 
ekstrem durumlarla yüz yüze kalacağı ve iklim değişikliğinden kaynaklı 
tarihi kent merkezlerine ve kültürel mirasa yönelik riskin de yükseleceği 
üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda, AB tarafından finansmanı sağlanan 
‘Tarihi Alanların İklimle İlgili ve Diğer Tehlikelere Karşı Dayanıklılığının 
Arttırılması (ARCH) Projesi’nin bir afet risk yönetim çerçevesini geliştireceği 
bunu da tarihi alanların doğal tehlikelere ve iklim değişikliğine yönelik 
direncini geliştirmek ve analiz etmek adına yapacağı belirtilmektedir (Cordis, 
2022). 

Proje kapsamında, Birlikte Yaratma Yaklaşımı (Co-creation Approach) 
çerçevesinde kent uygulayıcıları, araştırmacılar, yerel politika yapıcılar, 
topluluk üyeleri ve diğer paydaşlarla yerel ortaklıklar oluşturmak aracılığıyla 
işbirliği yapılacağı belirtilmektedir. Buradaki işbirliğinin amacı projenin 
hedeflerine erişmek, sonuçların kabulü, uygulanabilirliği ve tekrarlanmasının 
sağlanması şeklinde açıklanmaktadır (ARCH, 2022a). ARCH yeni politikalara 
ek olarak iklim değişikliğine uyum, miras yönetimi, tarihi alanların afet 
riskinin düşük seviyeye indirilmesi için mevcut düzenlemelerde ihtiyaç 
duyulan gerekli değişiklikleri teşvik edeceği belirtilmektedir (ARCH, 
2022b). Proje kapsamında, kentsel nüfus, ulusal ve uluslararası uzman 
toplulukları, yerel yetkililer ve uygulayıcılar için metodolojiler ve araçlar 
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tasarlanacağı açıklanmaktadır. Projenin farklı yöntemler, modeller, araçlar 
ve veri kümelerini karar vermeye destek olmak adına ortaya koyacağı 
ifade edilmektedir. Tüm bunların da Hamburg ve València, Bratislava, 
Camerino Avrupa belediyeleri ile ortaklaşa bir biçimde hayata geçirileceği 
belirtilmektedir (Cordis, 2022). Karar vermeyi desteklemek adına yönetim 
ve planlama döngüsünün uygun aşamalarında tasarlanacak ve geliştirilecek 
farklı yöntem, araç, veri kümeleri ve modellerden bazıları şu şekilde 
açıklanmaktadır (ARCH, 2020a: 6):

·	 Kültürel mirasın fiziksel durumunu tespit eden teknolojiler,
·	 İlgili risklerle ve tehlikeler ilgili bilgi yönetimi,
·	 Kültürel mirasın coğrafi referanslı özelliklerinin bilgi yönetimi,
·	 Dayanıklılıkta artış sağlamak ve yeniden yapılanmaya destek olmak için 

önerilen önlemlerin envanteri,
·	 Karar destek sistemine dahil edilen simülasyonlar ve modeller,
·	 Fırsatların ve finansman kaynaklarının envanteri.

ARCH Projesi’nin çıktıları Tehlike ve Nesne Bilgi Yönetim Sistemi, Etki ve 
Risk Değerlendirmesi, Dayanıklılık Değerlendirme Çerçevesi ve Platformu, 
Esneklik Seçenekleri Envanteri ve Esneklik Yolu Tasarımı şeklinde 
açıklanmaktadır (ICLEI-Europe, 2022). Proje kapsamında ortaya çıkan 
çözümlerin rehberli dayanıklılık yönetimi için işbirlikçi bir afet risk yönetimi 
platformunda bir araya getirileceği ve tarihi alanların ilgili coğrafi referanslı 
özellikleri için bir bilgi yönetim sistemini; tarihi alanların risk ve etki analizi 
için bir Karar Destek Sistemini, tarihi alanlarla ilgili risklerle ve tehlikeler ilgili 
coğrafi referanslı veriler için bir bilgi yönetim sistemini; dayanıklılık yolları 
için görsel bir planlama aracını;  uygun finansman kaynaklarının ve dayanıklılık 
oluşturma önlemlerinin bir envanterini; dayanıklılık eylem planlarını formüle 
etmek ve dayanıklılığın zayıf noktalarını tespit etmek için bir dayanıklılık 
değerlendirme yöntemini kapsayacağı belirtilmektedir (ARCH, 2020b: 7). 
Son olarak, Projenin sağlayacağı fayda projenin proje uygulayıcıları, topluluk 
üyeleri ve yerel politika yapıcıların işbirliği içerisinde birlikte oluşturma 
sürecini hayata geçirerek proje çıktı ve sonuçlarının ilgili ve uygulanabilir 
olmasını sağlayacağı, birlikte oluşturma süreçlerinin sonuçlarının pilot şehirler 
ile birlikte Avrupa belediyeleri ve uygulayıcılardan oluşmakta olan daha 
kapsamlı bir çerçeveye yayılacağı şeklinde ifade edilmektedir (ICLEI, 2021a: 
105).
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2.1.5.		Adil	 ve	 İnsan	 Merkezli	 Kalkınma	 (Equitable	 and	 people-centered	
development):	Hırslı	Kent	Vaatleri	(Ambitious	City	Promises):

Hırslı Kent Vaatleri (Ambitious City Promises) Projesi ICLEI tarafından 
yönetilmektedir ve Projenin tasarlanmasındaki amaç vatandaşların sürece 
katılımını mümkün kılarak, yerel yönetimlerin kapasitesinde artış sağlayarak 
ve Düşük Emisyon Geliştirme Stratejileri aracılığıyla iklim eyleminin 
yönlendirerek ilgili çalışmayı ilerletmek şeklinde ifade edilmektedir (ICLEI, 
2022f). Projenin temel prensipleri; aşağıdan yukarıya iklim eylem planlaması 
modellerini geliştirmek ve dağıtmak; bilgi paylaşımı için kalıcı mekanizmalar 
oluşturmak; yerel, ulusal ve küresel iklim hedeflerine katkıda bulunmak 
şeklinde açıklanmaktadır. Aşağıdan yukarıya iklim eylem planlaması 
modellerini geliştirmek ve dağıtmak prensibi kapsamında; Projenin aşağıdan 
yukarıya iklim eyleminin etkisini, paydaş taahhütlerini şehir vaatlerine 
entegre ederek ve şehir sakinlerini dahil ederek göstermek şeklinde 
açıklanmaktadır. İkinci olarak, bilgi paylaşımı için kalıcı mekanizmalar 
oluşturun prensibi kapsamında Projenin kentten kente destek ve değişim 
yoluyla iklim eylemini iyi uygulama örneklerini yaymak vasıtasıyla güçlü 
hale getirdiği vurgulanmaktadır. Yerel, ulusal ve küresel iklim hedeflerine 
katkıda bulunmak şeklindeki üçüncü prensipte, Projenin katılımcı ve 
kapsayıcı süreçlerle şekillendirildiği belirtilmekte ve ilgili projenin yerel 
düzeyde iddialı iklim eylemini hızlı hale getireceği ve bunu da kentleri düşük 
emisyonlu kalkınma stratejilerini uygulayacak ve tanımlayacak şekilde 
donatmak suretiyle yapacağı ifade edilmektedir (Ambitious City Promises, 
2021: 14).

ICLEI-Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler tarafından uygulanan 
proje, Filipinler, Endonezya ve Vietnam’daki proje şehirlerine destek 
imkânı sunacağı belirtilmektedir. Projenin desteği sera gazı emisyonlarını 
azaltma stratejileri oluşturmak ve bu stratejileri hayata geçirmek ve bunu da 
vatandaş katılımının önemi üzerinde durarak, kentlerin kalkınma baskılarını 
ve yerel bağlamı dikkate alarak, ilgili ulusal bakanlıklarla ortaklaşa çalışarak 
gerçekleştirmekte olduğu belirtilmektedir. Projenin Endonezya, Filipinler 
ve Vietnam’daki seçilmiş büyük şehirlere desteğindeki hedef gelişmiş çok 
paydaşlı katılım ve entegre stratejiler, güçlü sera gazı emisyonu azaltma 
taahhütleri, somut hedefler tarafından yönlendirilen yerel iklim eylem 
planları oluşturabilmek şeklinde açıklanmaktadır (FASPS, 2020: 1). Buna 
ek olarak, Projenin aktiviteleri şehir sakinlerini ve önemli yerel iklim 
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paydaşlarını aktif olarak katılımını sağlamak için halka açık erişim; yeni 
veya geliştirilmiş kapsamlı sera gazı emisyon envanterleri; ICLEI, Seul 
Büyükşehir Hükümeti ve proje danışma grubu tarafından sağlanan politika 
tavsiyesi, kapasite geliştirme ve teknoloji transferini kolaylaştırmak için ülke 
içi istişareler; iddialı hedefler tespit eden ve topluluk taahhütlerini bir araya 
getiren Şehir Vaatleri adı verilen somut iklim eylem planları; haneler ve 
işletmeleri içermek üzere önemli paydaşlardan taahhüt toplama platformları; 
Seul Büyükşehir Hükümeti ve diğer akran şehirlerle işbirliği ve öğrenme 
fırsatları; Carbonn Climate Registry (cCR) aracılığıyla toplu şehir planlarını, 
başarıları ve eylemleri uluslararası raporlama; kent vaatlerinin pilot projeler 
aracılığıyla ilk uygulaması şeklinde belirtilmektedir (Ambitious City 
Promises, 2017: 6).

Projenin sağladığı yararlar çerçevesinde Hırslı Şehir Vaatleri projesi 
aracılığıyla Filipinler, Endonezya ve Vietnam’daki kentler, yerel iklim 
eylem planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi ve iddialı sera 
gazı emisyonlarını azaltma taahhütleri konularında yardım aldıkları 
vurgulanmaktadır. ICLEI, Hırslı Şehir Vaatleri Projesi ile amaçlarının yerel, 
ulusal ve küresel iklim hedeflerine yarar sağlamak, aşağıdan yukarıya iklim 
eylem planlaması modelleri geliştirmek ve dağıtmak, bilgi paylaşımı için 
kalıcı mekanizmalar oluşturmak şeklinde açıklanmaktadır (ICLEI, 2021a: 
70). İlgili Proje aracılığıyla kent yönetimlerinin yerel akran yönetimlerine, 
kendi topluluk paydaşlarına ve küresel düşünce liderlerine sürekli kapı 
açarak kendi yerel bağlamlarına uygun nitelikte olan çözümleri işbirliği 
çerçevesinde oluşturabilecekleri belirtilmektedir (Ambitious City Promises, 
2021: 6).

2.2.	 ICLEI	VE	Urbanshift	programı

2.2.1.		Küresel	Çevre	Tesisi	(Global	Environment	Facility/	GEF)	ve	UrbanShift	
Programı:

GEF kentlerin temel iklim aktörleri olduklarını kabul etmektedir ve 2017 
yılı itibariyle GEF-6 aşaması çerçevesinde ‘Sürdürülebilir Kentler Entegre 
Yaklaşım Pilot (Sustainable Cities Integrated Approach Pilot)’ uygulamasını 
hayata geçirmiştir. Programın yardımcı olmayı amaçladığı konu Brezilya, 
Çin, Peru, Güney Afrika, Hindistan, Senegal, Meksika, Fildişi Sahili, 
Paraguay, Vietnam ve Malezya ülkelerinde 28 kentin temiz enerji, kentsel 
hareketlilik, iklim uyumu ve katı atık yönetimi konularında kentsel çözümleri 
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tasarlayabilmelerine ve bu çözümleri uygulamalarına yardımcı olmak şeklinde 
açıklanmaktadır (Sustainable Cities Program, 2021: 2). GEF Programlama 
Yaklaşımında etki programları gıda, arazi kullanımı ve restorasyon (FOLUR), 
sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir orman yönetimi şeklinde açıklanmakta 
ve temel alanlar da biyoçeşitlilik, iklim değişikliği azaltma, arazi bozulması, 
uluslararası sular ve kimyasallar ve atıklar şeklinde sıralanmaktadır (Barnwal, 
2022: 3). Bu kapsamda, GEF tarafından sağlanmakta olan ikili destek şu şekilde 
ifade edilmektedir: “Entegre kentsel gelişim için seçilen şehirlere özel hibe 
desteği; Karar araçları, bilgi, politika, finans ve kapasite geliştirme konularında 
küresel destek” (Barnwal, 2022: 5).

Buna ek olarak, GEF-7 ‘Sürdürülebilir Kentler Etki Programı (Sustainable 
Cities Impact Program) UrbanShift olarak adlandırılmakta ve pilot aşamada yer 
alan tecrübelerden ve ağların gücünden yararlanarak Arjantin, Çin, Brezilya, 
Hindistan, Kosta Rika, Ruanda, Endonezya, Sierra Leone ve Fas ülkelerindeki 
23 kente destek olmaktadır (Sustainable Cities Program, 2021: 2). GEF-7 
Sürdürülebilir Kentler Etki Programı, GEF 6’da yer alan benzer finansman 
ölçeğine sahip durumda olan daha çok ülke ve kente genişlemekte, entegre kentsel 
planlama üzerinde duran benzer yatırım kategorilerini barındırmakta, finans, 
yerel yönetimler ve siyasal liderliğe dönüşümsel değişim amacıyla odaklanmakta 
ve son olarak GHG emisyonları, kentsel dayanıklılık, biyoçeşitlilik, döngüsel 
ekonomi gibi çok sayıda fayda üzerinde odaklanmaktadır (Barnwal, 2022: 12). 

Ayrıca, GEF-7 Sürdürülebilir Kentler Etki Programı kentleşmenin 
fırsat ve zorluklarını kabul etmektedir ve programın amacı kentlere küresel 
çevresel yararlarla etkili kalkınma sonuçları sunan entegre kentsel uygulama 
ve planlama arayışlarında destek olmak şeklinde açıklanmaktadır. Programın 
dört ana bileşeniyse Sürdürülebilir ve entegre kentsel planlama ve politika 
reformu; Sürdürülebilir, entegre, düşük karbonlu, dayanıklı, koruma ve arazi 
restorasyonu yatırımları; Yenilikçi finansman ve ölçek büyütme; Savunuculuk, 
bilgi alışverişi, kapasite geliştirme ve ortaklıklar şeklinde açıklanmaktadır 
(Sustainable Cities Program, 2021: 3-4). Bu kapsamda, Sürdürülebilir Kentler 
Etki Programının kapsamı şu şekilde ifade edilmektedir (GEF Sustainable 
Cities Impact Program, 2022: 4):

·	 Şehirleri, entegre ve sürdürülebilir bir yaklaşımla küresel çevresel 
zorluklarla mücadele etmek adına desteklemek üzerine odaklanmaktadır,

·	 GPSC ve ülkeye özel şehir projeleri aracılığıyla GEF 6 ikili küresel destek 
yaklaşımı üzerine kurulmaktadır,
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·	 Küresel bir kolektif eylem için çeşitli paydaşlarla etkileşim kurma amacını 
taşımaktadır,

·	 Düşük karbonlu ve sürdürülebilir kentsel büyüme yolunu benimsemek için 
küresel ivmeyi katalize etmeye çalışmaktadır,

·	 Cinsiyet, dayanıklılık ve kapsayıcılık gibi ana akım kesişen konuları 
barındırmaktadır,

·	 Yeniliğin gücünden ve kaynaklardan küresel çevre faydalarını yüksek 
seviyeye çıkarmak için yararlanmaya çalışmaktadır.

UrbanShift kapsamında Latin Amerika, Asya ve Afrika’da 23 den daha 
fazla sayıda kentle adil ve sürdürülebilir büyümeyi desteklerken, karbon 
emisyonlarını düşük seviyeye indirme ve biyolojik çeşitliliği muhafaza etme 
konularında çeşitli sektörler arası stratejilere ilişkin işbirliği yapılmaktadır. 
Bu kapsamda, dünyadaki kentlere ilgili stratejileri hayata geçirmek adına 
gereksinim duydukları eğitim, savunuculuk ve araçlarla birbirine bağlayan bir 
öğrenme ve bilgi platformunun oluşturulduğu belirtilmektedir (UrbanShift, 
2022a). UrbanShift işbirliği, ağ oluşturma ve diyaloğun gücünden fayda 
sağlarken entegre planlama stratejilerinde kentin kapasitesini daha yüksek 
seviyeye çıkarma üzerinde duran çok sayıda etkinlik hazırladığı ifade 
edilmektedir (UrbanShift, 2022b). Urban Shift’in (UrbanShift, 2021: 1-8) 
eylem konu başlıklarını şu şekilde sıralamak mümkündür: İklim Eylemi 
(Climate Action), Coğrafi Mekansal Analiz (Geospatial Anaysis), UrbanShift 
Laboratuvarları (UrbanShift Labs), Kent Akademisi (City Academy), Finans 
Akademileri (Finance Academies), UrbanShift Forumları (UrbanShift 
Forums), Şehir-İş Merkezi (City-Business Hub), Ulusal Diyaloglar (National 
Dialogues). 
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Tablo 2: UrbanShift Kapsamındaki Aktiviteler

Kent 
Değerlendirmeleri 
(City Assessments)

Kent Değerlendirmeleri her kent adına bir temel oluşturan, 
ilgili yatırım politika ve projelerini tespit eden, entegre 
planlamayla alakalı kapasite ihtiyaçlarını belirleyen bir 
çerçeve olarak tanımlanmaktadır.

İklim Eylemi 
(Climate Action)

İklim Eylemi kentlerin iklim eylemini taahhüt etmeleri 
amacıyla bölgesel çalıştaylar, çevrimiçi eğitimler, karar 
vericilerle tartışmalar şeklindeki özel destek olarak 
belirtilmektedir.

UrbanShift 
Laboratuvarları 
(UrbanShift Labs)

UrbanShift Laboratuvarları bir kentin stratejik bir kentsel 
planlama çabasında yetki alanları, ajanslar ve sektörler 
arasında faaliyet gösterme kapasitesini daha iyi duruma 
getirmek amacıyla uygulamalı atölye çalışmaları olarak 
ifade edilmektedir.

Coğrafi Mekansal 
Analiz (Geospatial 
Anaysis)

Coğrafi Mekansal Analiz kanıta dayalı karar vermeyi daha 
kolay hale getirmek adına açık kaynaklı ve küresel verileri 
kullanan önemli mekansal veri katmanları ve analitik 
şeklinde ifade edilmektedir.

Kent Akademileri 
(City Academies)

Kent akademileri sekiz ana tema üzerinde duran katılımcı ve 
çevrim içi eğitimler şeklinde açıklanmakta ve bu eğitimlerin 
teknik sunumları pratik gösteriler, web alıştırmaları ve 
seminerleri ile bir araya getirdiği belirtilmektedir. Sekiz ana 
tema veri yönetişimi, stratejik şehir planlama, doğa temelli 
çözümler, finans, sürdürülebilir ve entegre mahalle tasarımı, 
döngüsel ekonomi, entegre iklim eylemi, kentsel biyoçeşitlilik, 
kentsel büyümeyi yönetmek olarak sıralanmaktadır.

Finans Akademileri 
(Finance Academies)

Finans akademileri dayanıklılık ve iklim azaltmayla ilgili 
güvenilir nitelikte projeler tasarlamak amacıyla kentleri 
teknik ve finansal uzmanlarla bir araya getiren yoğun 
çalıştaylar şeklinde açıklanmaktadır.

Yatırımcı Yuvarlak 
Masa Toplantıları 
(Investor 
Roundtables)

Yatırımcı yuvarlak masa toplantıları kentlerin belediye 
altyapı projelerinin farklı safhalarında dış paydaşlarla 
iletişim kurabilmesi amacıyla bir toplanma alanı şeklinde 
tanımlanmaktadır.

UrbanShift Forumları 
(UrbanShift Forums)

UrbanShift forumları kentlerin iyi uygulamaları tespit 
edebilmesi, içgörüleri paylaşması, ağ oluşturması, özel 
sektör işbirliği fırsatlarını değerlendirmesi amacıyla bölgesel 
etkinlikler şeklinde tanımlanmaktadır.
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Eşdeğerler Arası 
Değişimler (Peer to 
Peer Exchanges)

Eşdeğerler arası değişimler kentsel sürdürülebilirlik 
konusunda kentlerin birbirlerinin başarılarından ve 
deneyimlerinden ilk elden öğrenme fırsatları olduğu ifade 
edilmektedir.

Ulusal Diyaloglar 
(National Dialogues)

Ulusal Diyaloglar belirli kentsel zorluklar ve fırsatlar 
üzerinde durmak ve çok düzeyli yönetişimi daha iyi 
seviyeye getirmek amacıyla diyaloğu teşvik etmek için üst 
düzey ulusal etkinlikler şeklinde tanımlanmaktadır.

Savunuculuk 
(Advocacy)

Savunuculuk sürdürülebilir kentsel kalkınma için ülke 
ve kent hedeflerini daha yüksek seviyeye çıkarmak ve 
siyasi taahhütler ve kararlar için ivme oluşturmak adına 
ağ oluşturma fırsatlarını kolay hale getirmek ve strateji 
etkinlikleri birlikte oluşturmak şeklinde belirtilmektedir.

Ortaklık Katılım 
Grubu (Partnership 
Engagement Group)

Ortaklık Katılım Grubu yenilikçi kentsel çözümlerin ve 
anlamlı ortaklıkların benimsenmesi amacıyla fırsatları 
tespit etmeye çalışan dünyanın dört bir yanından önemli 
kentsel girişimler için ortak bir çalışma alanı şeklinde 
tanımlanmaktadır.

Kaynak: (UrbanShift Brochure, 2021: 3-4)

UrbanShift, BM Çevre Programı (UNEP) tarafından yönetimi sağlanmakta 
ve Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilmektedir. UrbanShift küresel 
kapasite geliştirme girişiminin ICLEI - Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler, 
UNEP, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), C40 Cities ile işbirliği çerçevesinde 
yönetimi sağlanmaktadır. Uygulayıcı kuruluşlar çerçevesinde, UrbanShift’in 
dokuz uygulama ülkesinde yer alan yerel projelerin hayata geçirilmesine BM 
Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası, BM Çevre 
Programı liderlik etmektedir (UrbanShift, 2022c). Bu kapsamda, UrbanShift 
yerel müdahaleler kapsamında; katılımcı kentlerdeki saha projeleri vasıtasıyla 
kentsel uygulayıcılar, yerel yetkililer ve ulusal hükümetlerle ortaklaşa çalışmakta 
ve işbirliğinin amacı da doğaya pozitif ve sıfır karbonlu kalkınmaya geçişi 
mümkün kılan çözümlerin uygulanması şeklinde ifade edilmektedir. Buna 
ek olarak, UrbanShift kapsamında; katılımcı kentleri entegre kentsel gelişim 
alanında en son araştırmalar ve küresel uzmanlıkla bir araya getirmek ve yerel 
müdahalelerin tamamlanmasını sağlamak adına çeşitli kapasite güçlendirme 
faaliyetleri oluşturulmuştur. Bu faaliyetlerin yeni finansman kaynaklarını 
harekete geçirme, özel sektörle diyalog kurma, kentlerin kentsel planlama 
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becerilerini geliştirme gibi çok sayıda fayda sağladığı vurgulanmaktadır 
(UrbanShift Brochure, 2021: 3).

3. Sonuç

Kentler küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %70’inden sorumlu 
bulunmakta ve dünya enerjisinin üçte ikisini tüketmektedir. Bu bağlamda, 
geleneksel kentsel gelişim yaklaşımlarının iklim krizi ve hızlı kentleşmenin 
neden olduğu zorluklarla mücadele etmede yetersiz kaldığı belirtilmektedir. 
Tüm kent vatandaşları için yaşanabilir ve adil bir gelecek imkânı sunmak ve 
sürdürülebilir kalkınma ve ortak iklim hedeflerine erişmek adına bir değişim 
gereksinimi bulunduğu belirtilmektedir. ICLEI’nin ortak olarak yer aldığı 
UrbanShift programında bu değişim ya da dönüşümü yerel projeler ve küresel 
eylemler ile hayata geçirmeyi hedeflediği ifade edilmektedir (UrbanShift, 
2022d). Ayrıca, ICLEI’nin sürdürülebilir kentsel kalkınmanın temeli olduğu 
ifade edilen beş tematik yolu düşük emisyonlu kalkınma, dayanıklı kalkınma, 
adil ve insan merkezli kalkınma, doğaya dayalı kalkınma, döngüsel kalkınma 
şeklinde açıklanmaktadır (ICLEI, 2022c). Bu kapsamda, ICLEI kentsel alanları 
dönüştüren beş gelişim yolu ile bütünleşik çözümler geliştirmek suretiyle sistem 
değişikliğini mümkün kılmaktadır (ICLEI, 2022d). Çalışmada ICLEI’nin 
kent çalışmalarını analiz edebilmek amacıyla  ICLEI’nin beş tematik yolu 
kapsamındaki beş proje Ekolojistik (Düşük Emisyonlu Kalkınma),  Biyoçeşitlilik 
Üzerine Entegre Eylem (Doğaya Dayalı Kalkınma), Sürdürülebilir Kentler 
İçin Küresel Platform (Döngüsel Kalkınma), Tarihi Alanların İklimle İlgili ve 
Diğer Tehlikelere Karşı Dayanıklılığının Artırılması (Dayanıklı Kalkınma), 
Hırslı Kent Vaatleri (Adil ve İnsan Merkezli Kalkınma) ve ICLEI’nin ortak 
konumunda yer aldığı ve desteklediği UrbanShift Projesi detaylı bir şekilde 
incelenmiştir.

Düşük Emisyonlu Kalkınma teması kapsamındaki Ekolojistik Projesinin 
kapsamında hava kirliliği, gürültü kirliliği, toprak bozulması gibi çok sayıda 
olumsuz etkiyi barındıran kentsel taşıma yer almakta ve Proje Arjantin, 
Kolombiya ve Hindistan’da yer alan dokuz kentte uygulanmaktadır (Ecologistics, 
2019a). Projenin amaçlarıysa sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla 
kentsel taşıma için Düşük Karbonlu Eylem Planları; iklim değişikliğinin düşük 
seviyeye indirilmesine yarar sağlayan düşük karbonlu kentsel taşıma politika 
ve uygulamaların oluşturulması ve yerel çok paydaşlı çalışma gruplarının 
kurulması şeklinde açıklanmaktadır (Ecologistics, 2019b). Projenin yararları, 
politika önerilerinin bir araya getirilmesi ve geliştirilmesi, farkındalık yaratmak, 
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kentlerde tanıtım projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak, çok seviyeli paydaş 
katılımı vasıtasıyla kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, en iyi uygulamaların 
paylaşılması şeklinde açıklanmaktadır (ICLEI, 2021a: 45). İlgili Proje kentsel 
taşımadan kaynaklı oluşan olumsuz iklim ve çevresel etkilerin katılımcılık 
çerçevesinde düşük seviyeye indirilmesi ve taşımayla ilgili iyi politikaların 
geliştirilmesi üzerinde durmaktadır.

İkinci olarak Doğaya Dayalı Kalkınma Teması kapsamında Biyoçeşitlilik 
Üzerine Entegre Eylem Projesinin amacı doğanın yönetimi ve kullanımının 
daha iyi duruma getirilmesinin sağlanması şeklinde açıklanmaktadır (Interact-
Bio, 2022a). Proje Brezilya, Tanzanya ve Hindistan’da uygulanmıştır (Interact-
Bio, 2018a). İlgili Projenin sağlayacağı faydalar kapsamında, Projenin üç ülkede 
biyo çeşitlilik konusundaki strateji ve planlarını oluşturma ve uygulamada alt-
hükümetlerin katılımında artış imkânı sağlayacağı belirtilmektedir (Interact-
Bio, 2022a). Ayrıca, projedeki ilerlemenin ve çıktıların küresel paylaşımının 
gerçekleşeceği, kent bölgelerinin kapasitenin güçleneceği, yeni çok disiplinli 
ve sektörlü forumların uyum ve işbirliğini güçlendireceği, kent bölgelerinde 
ve devletin tüm ölçeklerinde biyo-çeşitliliğin kapsamlı gelmesi ve doğaya 
dayalı çözümlerin bütünleştirilmesi ve kapasite geliştirme konularında kalıcı 
kurumsal beceri ve bilgi geliştireceği belirtilmektedir (Interact-Bio, 2018b). 
Projenin, doğa temelli yol çerçevesinde katılımcı bir perspektifle biyo-çeşitlilik 
konusunda plan ve strateji oluşturulabilmesi ve paydaşların kurumsal kapasite 
ve bilgi düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılabilmesi konularında katkılar 
sunmaya çalıştığı görülmektedir.

Üçüncü olarak Döngüsel Kalkınma teması çerçevesinde Sürdürülebilir 
Şehirler İçin Küresel Platform kentsel sürdürülebilirliklerini iyileştirmek 
amacı taşıyan kentleri son teknolojiye ve entegre çözümlere yönlendiren bir 
platform olduğu belirtilmektedir (GPSC, 2022). Burada, platformun amacı 
kentlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada yaşadıkları problemleri bir 
araya gelerek ve ortak çabalarıyla çözüme ulaştırmalarını sağlamak şeklinde 
ifade edilmektedir. Platformun sağladığı faydalarsa çeşitli paydaşlarla ortaklaşa 
çalışmak ve iletişim kurmak, projeleri finansmana ulaştırmak, bilginin yatırıma 
dönüşmesini sağlamak, sürdürülebilir kentleşme adına bütünsel bir yaklaşımı 
takip etmek şeklinde açıklanmaktadır (World Bank, 2018). Buna ek olarak 
GPSC, ulusal ve bölgesel düzeyde eğitim ve çalıştay düzenlemekte, kapasite 
geliştirme fırsatları sunmakta, sürdürülebilir kentsel büyüme adına eylem 
planları hazırlamakta, coğrafi veri ve araçların kullanmaktadır (World Bank, 
2016a). Platformların, kentlere sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma açısından 
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katkı sağlamaya çalıştığı, bilgi ve deneyim paylaşımına destek olduğu ve 
kapasite geliştirme olanakları sunduğu gözlemlenmektedir.

Dördüncü olarak Dayanıklı Kalkınma kapsamındaki ARCH Projesinin 
finansmanı AB tarafından karşılanmaktadır. Projede bir afet risk yönetim 
çerçevesi geliştirilmesi amaçlanmakta ve bu çerçevenin de tarihi alanların 
iklim değişikliği ve doğal tehlikelere karşı direncini arttırmak ve incelemek 
için yapılacağı belirtilmektedir (Cordis, 2022). Proje kapsamında birlikte 
yaratma yaklaşımı çerçevesinde çok sayıda paydaşın işbirliği yapacağı 
belirtilmektedir (ARCH, 2022a). Projeden beklenen fayda birlikte oluşturma 
sürecinin gerçekleştirilmesiyle proje çıktılarının uygulanabilir olması ve birlikte 
oluşturma süreçlerinin sonuçlarının yayılması şeklinde açıklanmaktadır (ICLEI, 
2021a). ARCH yeni politikalar ile beraber miras yönetimi, tarihi alanların afet 
riskinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum adına halihazır düzenlemelerdeki 
gereksinim duyulan değişiklikleri destekleyeceği belirtilmektedir (ARCH, 
2022b). Proje paydaşların işbirliği çerçevesinde tarihi alanların dayanıklılığını 
arttırmaya çalışmakta ve proje çıktılarının yayılması yönünde çaba sarf 
etmektedir.

Beşinci olarak Adil ve İnsan Merkezi Kalkınma çerçevesinde Hırslı Kent 
Vaatleri Projesi çerçevesinde Vietnam, Endonezya ve Filipinler proje kentlerinde 
sera gazı emisyonlarını azaltma stratejileri oluşturarak hayata geçirmekte ve bunu 
yaparken de ulusal bakanlıklarla ortaklaşa çalışılmakta ve vatandaş katılımı, yerel 
bağlam ve kentlerin kalkınma baskıları dikkate alınmaktadır (FASPS, 2020). 
Projenin amacının küresel, ulusal, yerel iklim hedeflerine katkıda bulunmak, 
bilginin paylaşımı adına mekanizmalar oluşturmak ve aşağıdan yukarıya iklim 
eylem planlaması modelleri oluşturmak ve dağıtmak şeklinde belirtilmektedir. 
Projenin faydalarıysa sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütleri ve yerel iklim 
eylem planlarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde proje kentlerinin 
yardım almaları şeklinde açıklanmaktadır (ICLEI, 2021a). Proje bilgi paylaşımı, 
iklim eylem planlaması ve farklı ölçeklerdeki iklim hedeflerine katkı konusunda 
proje kentlerine olanaklar sağlamaktadır.

Son olarak, UrbanShift çerçevesinde karbon emisyonlarını düşük seviyeye 
indirme ve biyolojik çeşitliliği koruma ve adil ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik 
konularında farklı sektörler arası stratejilere dair işbirliği hayata geçirilmektedir 
(UrbanShift, 2022a). UrbanShift yerel müdahaleler ile doğaya pozitif ve sıfır 
karbonlu kalkınmaya geçiş adına katılımcı kentlerdeki saha projeleri aracılığıyla 
ulusal hükümetler, yerel yetkililer, kentsel uygulayıcılar ile işbirliği çerçevesinde 
çalışmaktadır.  Ayrıca, UrbanShift kapasite geliştirme faaliyetlerini hayata 
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geçirmekte ve bu faaliyetler de özel sektörle iletişim kurma, yeni finansman 
kaynaklarını harekete geçirme ve kentlerin kentsel planlama kapasitelerini 
arttırma gibi çok sayıda katkı sağladığı belirtilmektedir (UrbanShift Brochure, 
2021). Bunlara ek olarak, UrbanShift kapsamında kent değerlendirmeleri, iklim 
eylemi, UrbanShift laboratuvarları, coğrafi mekansal analiz, kent akademileri, 
yatırımcı yuvarlak masa toplantıları, finans akademileri, eşdeğerler arası 
değişimler, ulusal diyaloglar, UrbanShift forumları, savunuculuk, ortaklık 
katılım grubu şeklinde çok sayıda aktivite yer almaktadır (UrbanShift Brochure, 
2021). Bu çerçevede, UrbanShift geniş kapsamlı bir Program olarak programa 
dahil olan kentlerde biyoçeşitliliği koruma, adil ve sürdürülebilir kalkınma, 
karbon emisyonlarını düşük seviyeye indirme konularında işbirliğini sağlamakta, 
kapasite geliştirme faaliyetleri sunmakta, yeni finansman kaynaklarını hareket 
geçirmekte ve kapsamında çok sayıda aktivite barındırmak şeklinde çok sayıda 
yarar sağladığı görülmektedir. 

ICLEI’nin kentlere katkılarına bakıldığında proje kentlerinde düşük 
emisyonlu kalkınma adına düşük karbonlu taşımacılığı desteklediği, doğaya 
dayalı kalkınma bağlamında biyoçeşitlilik üzerine strateji ve planların 
oluşturulması ve uygulanmasına katkı sağladığı, döngüsel kalkınma kapsamında 
GPSC ile kentlerin kentsel sürdürebilirliklerini sağlamada işbirliği fırsatı 
sunduğu, dayanıklı kalkınma kapsamında tarihi alanların iklim ve diğer risklere 
yönelik dayanıklılığının artırılması adına çaba gösterdiği ve adil ve insan merkezi 
kalkınma kapsamında iklim eylem planlaması modellerinin geliştirilmesine ve 
yerel, ulusal, küresel iklim hedeflerine katkı sağlamaya çalıştığı görülmektedir. 
Son olarak, ortağı durumunda yer aldığı UrbanShift Programı çerçevesinde 
program kentlerine karbon emisyonlarını düşük seviyeye indirme ve biyolojik 
çeşitliliği koruma konularında destekte bulunmaktadır. ICLEI kentlerin kentsel 
sorunlarının çözümüne beş tematik yolu ve ortak olarak yer aldığı Projelerle 
önemli katkılar sunduğu görülmektedir. ICLE’nin kentlere sunduğu destekler 
kentsel zorlukların giderek artmakta olduğu günümüzde kritik bir öneme sahip 
bulunmaktadır. ICLEI’nin küresel ölçekte kentsel alanlara yönelik proje ve 
aktiviteleri kentlerin kentsel problemlerle mücadelelerinde katkı sağlayacaktır.
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1. Giriş

Turizm, küresel ve yerel bağlantıların yoğun bir şekilde iç içe geçtiği; 
ticari, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlantılarıyla günümüzde 
giderek artan etkilere ve öneme sahip bir endüstridir. Turizm, iletişim 

ve ulaşım teknolojilerindeki yenilik ve gelişmelere paralel olarak günümüzde 
dünya ölçeğinde en hızlı büyüme ve gelişme gösteren sektörlerin başında 
gelmektedir. Başlangıçta az sayıda meraklı, koleksiyoncu, tüccar, misyoner 
vb. küçük gruplar ya da kişilerin katıldığı uzun mesafeli seyahatler ve gezilerin 
ayrıcalığı, günümüzde yeni anlamlar kazanarak bir ihtiyaca dönüşmüş 
ve küresel ölçekte bir endüstri meydana getirmiştir.  Çok sayıda etken bu 
değişikliğe katkıda bulunmuştur. Kentleşme ve sanayileşme, ulaşım ve iletişim 
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, toplumların eğlence ve tatil anlayışında 
meydana gelen değişimler, turizmin tanıtım ve pazarlama hizmetlerinde 



152    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLER ARAŞTIRMA, METODOLOJI VE DEĞERLENDIRME

yaygınlaşan gelişmeler gibi birçok olgu dünyanın her yerinde toplumların 
yaşam tarzlarını ve hareketliliklerini etkileyen dinamikler olmuştur. Dünyanın 
birçok yerinde toplumsal ve kültürel dönüşüm süreçleri turizmi destekleyici 
olmuştur. Sanayi Devrimi ise sadece çalışan insanların kısa zamanda daha çok 
şey üretme yeteneklerini geliştirmemiş, aynı zamanda serbest zaman artışları 
ile yeni bir toplumsal düzen ortaya çıkarmıştır (Hudman ve Jackson, 1990: 
27-28). Nihayet, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmelerin 
ulaşım maliyetlerinde önemli düşüşler sağlamasıyla, turizm küresel bir olguya 
dönüşmüş, turizm hareketine katılanların sayısı her geçen gün hızla artmıştır. 
Çağımızın değişen yaşam koşulları, teknolojik yenilikler, bilinç kazanma, moda 
değerler, yeni akımlar ve gelişen rekabet koşulları da turizmi oldukça dinamik bir 
olgu haline getirmiştir. Dolayısıyla, günümüzde turizmde mevcut kaynaklardan 
en iyi şekilde yararlanmanın yanı sıra turizm potansiyelinin en doğru şekilde 
belirlenmesi, turizmde planlama ve yönetim konuları giderek daha fazla önem 
kazanmış; çeşitli disiplinlerin turizm alanına katkıları ve iş birlikleri de gelişme 
göstermiştir.

Dünyada turizmin büyüme hızını küresel ölçekte frenleyen en önemli 
olaylar savaşların yanı sıra pandemiler ve epidemiler olmuştur. İkinci Dünya 
Savaşından sonra büyük hamlelerle ivmelenen ve karakterini kazanan dünya 
turizmini dramatik şekilde en derinden sarsan olay kuşkusuz 2022 yazında 
sönümlenmesi beklenen COVID-19 pandemisi olmuştur. İlk resmi vakaların 
duyurulmasıyla başlayan 2020 yılı aynı zamanda vaka ve kayıpların da en yüksek 
olduğu yıl olarak kayıtlara geçti. Sokağa çıkma yasakları ve karantina dönemleri 
dışında da birçok ülkede ulaşım hareketliliği sınırlandırıldı; insanların bir araya 
geldiği çeşitli ortamlar ve etkinlikler hizmet dışı kaldı. Pandemi döneminin 
arefesindeki 2019 yılında, 1,5 milyar kişiye ulaşan uluslararası turist (geceleyen 
ziyaretçi) sayısı ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılmıştı. Bu sayı 1990 
yılında 500 milyon, 1995 yılında 530 milyon, 2005 yılında 810 milyon, 2016 
yılında ise 1,2 milyar kişiydi. COVID-19 pandemisinin etkisi ile 2020 yılında 
400 milyon seviyesine gerileyen turist sayısı, 2021›de yaklaşık yüzde 4 artış 
gösterse de dünya turizmi COVID-19 dönemi öncesindeki pozisyona ulaşması 
biraz zaman alacaktır. 2021 yılında turist sayısı 1980’lerin sonunda seviyeye 
gerilerken (415 milyon kişiye); uluslararası turizm gelirleri de 700 milyar dolar 
seviyesine inmişti. 2019 yılında ise uluslararası turizm gelirleri 1 trilyon 700 
milyar dolar seviyesini aşmıştı (WTO, Dünya Turizm Örgütü, 2021a:2). Dünya 
turizmi COVID-19 pandemisi ile İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasında görülen 
en büyük daralmayı yaşamıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (WTO) 
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tarafından yapılan değerlendirmeye göre; COVID-19’un turizm sektörüne 
verdiği zarar, 2009 yılındaki küresel ekonomik krizin etkisinden 8 kat daha fazla 
olmuştur (WTO, 2020b:1). Dünya turizminin en büyük ticari sembollerinden 
olan, 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un pandeminin ilk yılı içinde 
(Eylül, 2019) iflas etmesiyle sadece İngiltere›de 9 bin, tüm dünyada ise 20 bin 
kişi işini kaybetti.

2019 yılına kadar turizm endüstrisi yıllık cirosu ile askeri silahlanma 
harcamalarıyla yarışabilen tek sektör durumundaydı. 2009 ve 2019 arasında, 
uluslararası turizm gelirlerindeki reel büyüme (%54), dünya GSYİH’sındaki 
(%44) büyümeyi aşmıştı. Uluslararası turizmden (seyahat ve yolcu taşımacılığı) 
elde edilen ihracat kazançları, dünya çapında birçok destinasyon için önemli 
bir dış gelir kaynağı olarak iş yaratmaya, girişimciliği teşvik etmeye ve yerel 
ekonomileri geliştirmeye yardımcı olmayı sürdürmektedir. Turizm, çeşitli 
vergilerin yanı sıra istihdama ve dış ticaret dengesini sağlamaya yardımcı olarak, 
hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomiler için ihracat çeşitlendirmesinin 
önemli bir bileşeni durumundadır. Bir ihracat kategorisi olarak turizm, yakıtlar 
ve kimyasallardan sonra dünyanın en büyük üçüncü ihracat kategorisidir ve 
otomotiv ürünleri ile gıda sektörünün de önündedir (WTO, 2020a:4). Kuşkusuz 
pandemi dönemi ile birlikte azalan turist hareketliliği turizm gelirlerine de 
yansımıştır. WTO 2020 yılı raporu bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 2020 
yılı temmuz ayında uluslararası turist hareketlerinde 2019 yılının aynı dönemine 
göre %81, ağustos ayında ise %79 düşüş yaşanmıştır. Buna göre 8 aylık dönemde 
uluslararası turizm hareketlerinde yaşanan kayıp oranı %70 seviyesine ulaşmıştır. 
Bu veriler sonucunda ilk 8 aylık periyotta uluslararası seyahat sayısında 2019 
yılının aynı dönemine göre 700 milyon azalma kaydedilmiştir. Bu dönemde 
uluslararası turizm geliri kaybı da 730 milyar doları bulmuştur (WTO, 2020b:1).

Kuşkusuz turizme bağlı gelirler, büyüme oranları, gelen ve giden turist 
miktarları, turizmin ekonomi içindeki önemi, turizmin istihdam özellikleri, 
turizmin çeşitli etkileri ve derecesi yerden yere bölgeden bölgeye değişmektedir. 
Bu dağılış özelliklerinin de karmaşık mekânsal ve zamansal bağlantıları bulunur. 
2019 yılında gelişmiş ülkelerin turizmden kazançları 776 milyar $ olurken, tek 
başına ABD 62 milyar $ kazanç ile turizmden dünyanın en çok gelirini elde 
eden ülke olmuştur. İspanya ise 52 milyar $ ile turizmden en fazla gelir elde 
eden ikinci ülke olmuştur (WTO, 2020a:5). Bununla birlikte dünyanın en az 
gelişmiş ülkeleri arasında bulunan Burkina Faso, Gambia, Haiti, Madagaskar, 
Nepal, Ruanda ve Tanzanya gibi en az gelişmiş ülkeler kategorisindeki birçok 
ekonomi için turizm, toplam ihracatın %90’ını temsil edebilen önemli bir döviz 
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geliri kaynağıdır. Nitekim gelişmekte olan ülkelerin 2019 yılında turizmden 
elde ettikleri gelir 684 milyar Amerikan dolarıdır (WTO, 2020a:17). Pandemi 
döneminde turizm gelirlerindeki dramatik düşüşler gelişmekte olan ülkelerin 
ulusal ekonomilerini derinden etkilemiştir. WTO 2020 yılı raporuna göre, 
gelişmekte olan ülkelerin turizm gelirleri 2020 yılında bir önceki yıla oranla 
%73 azalarak 186 milyar $ seviyesine düşmüştür (WTO, 2021b:3).  2020 ve 
2021 yıllarında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları, insanların 
rekreasyonel ihtiyaçlarına bu tür zor koşullar altında çeşitli önlemlerle çözüm 
aranmasını da gerekli kılmıştır.

Turizm, temel çekicilikleri doğanın sunduğu olanaklara ve toplumların 
miraslarına bağlı olan bir kaynak endüstrisidir. Dünyanın engin zenginliği 
içinde ortaya çıkan çeşitli çekiciliklerin keşfi ve bunlara erişim olanaklarının 
kolaylaşması, günümüzde en izole alanlara varıncaya kadar tüm dünyayı saran 
bir turizm sistemi ortaya çıkarmıştır. Ancak, sektörel bileşenlerinin çeşitliliği 
ile günümüzde kapsamlı bir endüstri niteliği kazanan turizm, sadece ekonomik 
bir olgu değildir. Turizm, negatiften değerli katkılara uzanan mekânsal, sosyal, 
kültürel, çevresel bağlamıyla dinamik bir sistemdir. 

Turizm (odağı seyahat etmek olan, zamanda ve mekân içinde insanların, 
malların ve hizmetlerin transferi olmak üzere), esasen coğrafî bir olgudur. 
Turizmle ilgili olay ve olguların bağıntıları birçok yerde coğrafi neden ve 
açıklamalarla kesişmektedir. Bu nedenle coğrafî perspektifin ve coğrafyacıların 
turizm ile ilişkili olay ve olguları aydınlatabileceği, katkı sağlayabileceği konular 
oldukça geniş bir yelpazede dağılış göstermiştir. Diğer yandan kartografik 
araçların da desteklediği çalışmalar turizmde karmaşık olay ve olguların 
anlaşılmasına, dağılış kalıplarının analizine ve modeller geliştirilmesine önemli 
katkılar sağlamıştır.

2. Boş Zaman, Rekreasyon ve Turizm

Turizm, rekreasyon ve boş zaman (leisure), genellikle birbiri ile ilişkili ve 
örtüşen bir dizi kavram olarak anlaşılır. ‘Boş zaman’, daha çok, bir bireyin 
serbest ve gönüllü bir şekilde seçim yaptığı ve faaliyetler gerçekleştirdiği 
zaman olarak benimsenir (Hall ve Page, 2006:5). Doğal ortamlar ve açık 
alanlardaki rekreasyon fırsatları, öteden beri turizmin büyük bir bileşenidir. 
Bu belki de doğaya dayalı faaliyetlere ve ekoturizme ilginin gelişmesinden bu 
yana özellikle böyledir. Aslında, açık alan rekreasyonu ve turist kaynakları, 
boş zaman deneyimleri için tamamlayıcı bağlamlar ve kaynaklar olarak 
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görülmelidir. Nitekim Pigram (1985) gibi yazarlar ‘turizm esasen bir rekreasyon 
çerçevesinde sürdürülür’ şeklindeki görüşü kabul ederken; Murphy (1985) gibi 
diğerleri karşıt bir görüşü ifade ederek, rekreasyonu turizmin bir bileşeni olarak 
kavramsallaştırmıştır. Gerçek şudur ki, turizm ve rekreasyon çalışmalarının 
artmasıyla karşılıklı olarak ödünç alınan bu kavramlar, rekreasyon ile turizm 
arasındaki sınır çizgisini ‘belirsiz’ hale getirmiştir. Özellikle rekreasyonun 
giderek artan bir şekilde ticarileştirilmesi, rekreasyon ile boş zaman bakımından 
kamusal ve özel sorumluluklar arasındaki sınırların büyük ölçüde değişmesi 
nedeniyle iki kavramın arasında kuram, faaliyetler ve etkiler açısından giderek 
artan yakınlaşma söz konusudur (Hall ve Page, 2006:6). Rekreasyon kısaca, 
insanların “varoluş (uyuma, yeme-içme vb.) ve geçim (çalışma, işe gidiş geliş, 
çocuklar için okul, kadınlar için ev işleri vb.) için gerekli olanın dışındaki tüm 
zamanlar” olarak tanımlanan boş zamanlarında yaptıkları faaliyetleri ifade 
eden bir kavramdır (Clawson, 1972’den aktaran Özgüç, 2013:8). Turizm bu 
nedenle ya seyahat ya da geçici bir kısa vadeli ikametgâh değişikliği yoluyla 
ifade edilen, bir dizi rekreasyon seçiminden ya da tarzından yalnızca biri olarak 
yorumlanabilir (Hall ve Page, 2006:6).

‘Boş zamanı’ serbest zamanla ilişkili olarak, ‘rekreasyonu’ da boş zaman 
bağlamında belirlenmiş faaliyet ya da deneyim olarak görürsek, turizm (bugüne 
kadar tanımlandığı üzere) ‘büyük’ bir rekreasyon ve boş zaman alanına karşılık 
gelmektedir. Fakat, turizm faaliyetinin önemli bir bölümü sadece boş zaman/
mekân çerçevesinde gerçekleşmez, aynı zamanda turizm çerçevesinin dışında 
var olan boş zaman bağlamlarında aynı derecede kolaylıkla ortaya çıkabilecek 
rekreasyon faaliyetleri ve deneyimleri (örneğin, gezip görme, zevk için seyahat 
etme, boş zaman alışverişi) üzerine de yoğunlaşır. Boş zaman, rekreasyon ve 
turizm deneyimindeki yakınlaşma, turizmin günlük boş zaman yaşam biçimlerine 
giderek artan bir şekilde nüfuz etme şekliyle de güçlenmiştir. Örneğin, 
gazetelerde, dergilerde veya sıklıkla internet ortamında turizm hakkında bir 
şeyler okuruz ya da televizyonda ve internette seyahat programlarını izleriz; boş 
zamanı önceki yolculukların video kayıtlarını ya da fotoğraf albümlerini yeniden 
gözden geçirerek ve gelecek yolculukları aktif bir şekilde planlayarak geçiririz. 
Örneğin gitmeyi planladığımız destinasyonlar hakkında TV programları 
araştırıp izleriz; internette ve sosyal medyada, blog sayfalarında bilgilere ve 
yorumlara göz atarak notlar alırız; basılı ya da elektronik kitaplar satın alarak ya 
da gardırobumuza katılacağımız turizm türüne ve gideceğimiz yere uygun giyim 
malzemelerini dahil ederek ev yaşantılarımızın içine seyahat deneyimleri ithal 
ederiz (şekil 1).
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Şekil 1. Boş zaman, rekreasyon ve turizm (Boniface ve Cooper, 1987)

Akademik dünya açısından bakıldığında bir çalışma alanı olarak turizm, 
oldukça yeni bir konu sayılır. Dolayısıyla turizm ile ilgili konuların öğretiminde, 
araştırılmasında çok sayıda problemle karşılaşılmaktadır. Bu konuda, daha 
ilk adımda, turizmin tanımıyla ilgili olarak ya da turizm endüstrisini nelerin 
oluşturduğuna dair tam anlamıyla bir anlaşma yoktur. Örneğin, “turizm dünyadaki 
en büyük endüstridir”; fakat bu cümle bile sorulara açık bir ifadedir. Çünkü 
turizm sektörünü nelerin oluşturduğuna dair genellikle bir fikir birliği yoktur 
(Cooper vd, 1998:3). Yaygın olarak kabul edilmesine ve tanınmasına rağmen 
‘turizm’ sözcüğü, üzerinde anlam ve yorum çeşitliliği bulunan bir terimdir. 
Tanımsal sorunlar kısmen ‘turizm’ sözcüğünün tipik olarak çeşitli kavramları 
göstermek amacıyla tek bir terim olarak kullanılması nedeniyle, kısmen de bir dizi 
disiplinde (coğrafya, iktisat, işletme ve pazarlama, sosyoloji, antropoloji, tarih 
ve psikoloji) belirli bir çalışma alanı olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu 
disiplinlerin farklılaşan kavramsal yapıları, bakış açısı ve vurguları kaçınılmaz 
olarak bazı zıtlıklara yol açmaktadır. Ayrıca ‘resmî’ tanımlarda (turizm örgütleri 
ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası forumlar tarafından kullanılanlar) biraz 
yakınlaşma olurken, bir turisti neyin oluşturduğuna ve turizm faaliyetine ilişkin 
resmi tanımlamalar hâlâ belirgin bir şekilde farklıdır (Williams, 2005:2).  

1991 yılında Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi, ‘kendi olağan çevresinin 
dışındaki bir yere, belirlenmiş bir zaman periyodundan daha az kalmak üzere 
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seyahat eden ve ana seyahat amacı, ziyaret edilen yerin içinde para kazanılan 
bir faaliyetin icra edilmesinden başka bir şey olan bir kişinin faaliyetleri’ olarak 
tanımlamıştır. Çok sayıda yazar, bu tanımın zaman çerçevesinin normal olarak 
bir günden fazla (böylece gecelik bir durağı içerir—bu da turizmi tanımlamaya 
yönelik birçok teşebbüsün merkezinde olan ayırt edici bir özelliktir) ancak 
en fazla bir yıl olması gerektiğini kabul ederek daha fazla detaylandırma 
ihtiyacı olduğunu ileri sürmüştür. Ancak ne WTO’nün tanımı ne de turistleri 
‘kendi olağan ikamet yerinin bulunduğundan başka bir ülkeyi, bölgeyi ya da 
yeri ziyaret eden herhangi bir kişi’ olarak gören Uluslararası Turizm Örgütleri 
Birliği (IUOTO)’nin daha önceki tanımı, gecelik duraklara turizmin tanımlayıcı 
bir özelliği olarak muhakkak vurgu yapar. Nitekim günlük ziyaretçilerin ve 
günübirlikçilerin eylemlerinin konaklayan ziyaretçilerinkilerden neden ve 
sonuç bakımından sıklıkla ayırt edilemez oluşu ve bu kısa vadeli ziyaretçilerin 
de turist olarak kabul edilmesi gerektiği çok sayıdaki yazar tarafından ifade 
edilmektedir (Williams, 2005:4). WTO’nün tanımı turizmi diğer seyahat ve 
boş zaman pratikleriyle karşılaştıran bir konuma koymaktadır. Dolayısıyla 
konaklama yapılmaksızın gerçekleştirilen keyfi seyahatleri ‘boş zaman 
değerlendirme’ olarak tanımlama eğilimi varken; evde keyif için planlanmış 
etkinlikler ‘rekreasyon’ olarak adlandırılabilmektedir. Kalıcı seyahatler ‘göç’e 
girerken, iş için yapılan ve bir yılı aşkın konaklama gerektiren seyahatler de 
‘misafirlik’ olarak kabul edilmektedir (Crang, 2009:763).

Şekil 2. Boş zaman, rekreasyon ve turizm arasında ilişkiler (Murphy, P.E. 1985).

Bu nedenle, bir turizm çalışmasına yaklaşırken; boş zaman, rekreasyon ve 
turizm arasındaki ilişkilerin birbirine çok daha yakın olduğunu anlamamız 
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gerekir.  Şekil 2, bu ilişkiyi diyagram halinde ifade ederken, hem boş zaman ve 
rekreasyon alanlarına denk düşen turizm alanlarına hem de dışarıda bulunanlara 
ya da bağlantıların daha az derecede net olduğu yerlerde bulunanlara dikkat 
çekmektedir. Ancak, burada bile dikkatli olmak gerekir; Çünkü, örneğin bir 
iş turisti, yolculuğu esnasında zamanının birazını kesinlikle rekreasyon ya da 
boş zaman işleriyle uğraşmaya harcayacaktır. Bu nedenle, Şekil 2, ziyaretçi 
kategorilerinden ziyade deneyim biçimlerini ayırt ediyor ve tek bir yolculuk 
bağlamında bile, örtüşen alanlar arasında hareket eden bazı bireyleri hayal 
ediyor şeklinde görselleştirmek daha yardımcı olabilir (Williams, 2005:5).

Tarihsel açıdan bakıldığında, açık alan rekreasyonundaki araştırmaların 
turizm araştırmalarından bağımsız olarak geliştiği görülür. Crompton ve 
Richardson’un (1986:38) bahsettiği üzere: “Geleneksel olarak turizm, özel alandan 
kaynaklanan ticari bir ekonomik olgu olarak görülmüştür. Aksine, rekreasyon 
ve parklar ise kamusal alandan kaynaklanan toplumsal bir konu ve bir kaynak 
konusu olarak görülmüştür.” Açık alan rekreasyon çalışmaları; yaban hayatının 
yönetimi, toplumsal taşıma kapasitesi ve rekreasyon deneyimlerinin pazar dışı 
değerlendirilmesi gibi kamu sektörü (yani, topluluk ve arazi yönetimi kurumları) 
konularına odaklanmıştır. Turizm ise bunun aksine, seyahat harcamalarının, 
seyahat kalıplarının ve turist taleplerinin ekonomik etkileri ile reklâm ve pazarlama 
gibi geleneksel özel sektör (yani, turizm endüstrisi) konularına yoğunlaşan, daha 
‘uygulamalı bir yönelim’ göstermiştir (Harris vd., 1987). Coğrafyacıların boş 
zaman çalışmalarına yönelik geleneksel yaklaşımları ise boş zaman konusuna daha 
çok, faaliyetler açısından odaklanmak şeklinde olmuştur (Hall ve Page, 2006:5).

3. Turizm Sistemi

Turizm, çeşitli özellikteki çevreleri birlikte kapsayan, hareketliliğe dayalı 
mekânsal bir sistemdir. Bu mekânsal sistemi oluşturan bileşenler arasındaki 
ilişki ve etkileşimlerin anlaşılması aslında turizm coğrafyasının esas konusunu 
oluşturmaktadır. Bir turizm etkinliğinin lokasyonu, turizm sisteminin başlıca 
bileşeni durumundadır. Leiper tarafından ilk olarak 1979’da ileri sürülen ve 
1990’da güncellenen bir yaklaşım turizm sistemini açıklamanın ilk basamağını 
oluşturmaktadır. Leiper modelinde esasen üç temel unsur yer alır:

3.1.	 Turistler	

Turist, bu sistemdeki en önemli aktördür. Turizm, nihayetinde insanların zevk 
aldığı ve hatırladığı, yaşamlarındaki en önemli anların bazılarını kapsayan 
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bir deneyimdir. Örneğin, sözlükler ‘turist’i genellikle iş, zevk ya da eğitim 
amacıyla yapılan ve sonunda başlangıç noktası olan eve dönülen bir ring turunu 
gerçekleştiren kimse olarak açıklar. ‘Turizm’ âdet olduğu üzere, sadece insanların 
normal ikamet yerinden ayrılarak ulaştığı destinasyonlara geçici hareketini değil, 
aynı zamanda buna ek olarak, onların faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak 
için gerekli tesislerin ve hizmetlerin organizasyonunu ve idaresini de içeren 
karma bir kavram olarak görülür (Williams, 2005:3).   

Turistler değişik karakterler, demografik özellikler ve deneyimler ile 
homojen değil, heterojen gruplarla temsil edilirler. Bu bakımdan turistleri, 
seyahatlerinin yapısına göre iki gruba ayırabiliriz:

a) Dünyanın birçok yerinde değişiklik göstermesine rağmen (örneğin Avrupa 
Birliği’nde) yine de ulusal ve uluslararası turistler arasında basit bir ayrım 
yapılabilir. Yerel turizmde insanlar kendi ülkelerinde, bölgelerinde seyahat 
ederler. Para değişimi, vize işlemleri ve dil farklılığı konusu çok nadiren 
ortaya çıkar. Esasen yerel turizmin ölçülüp değerlendirilmesi uluslararası 
turizmin ölçülüp değerlendirilmesinden daha zordur. Sonuç olarak yerel 
turizm her zaman daha az dikkat çeker. Buna karşılık uluslararası turizm 
ise yurt dışındaki yerlere yapılır; döviz, vize ve dil farklılığı konuları önem 
taşır (Cooper vd., 1998:11).

b) Turistler ziyaret amaçlarına göre de gruplara ayrılır. Geleneksel olarak üç 
kategori belirlenmektedir:

	 ·	 	boş zaman değerlendirme ve rekreasyon amaçları-(tatilleri, sporları,  
kültürel turizmi, arkadaş ve akraba ziyaretlerini kapsar),

	 ·	 	diğer turizm amaçları- (eğitim ve sağlık turizmini kapsar),
	 ·	 	iş ve mesleki amaçlar- (toplantıları, konferansları, görevleri ve iş 

turizmini kapsar).

3.2.	 Coğrafi	faktörler	

Leiper (1990), oluşturduğu temel turizm sistemi modelinde üç coğrafi 
faktöre dikkat çeker. Bunlar, seyahat edenleri çıkaran (kaynak) bölgeler, 
turist destinasyon bölgeleri ve transit (geçiş) güzergâh bölgeleridir. ‘Seyahat 
edenleri çıkaran bölgeler’ turizm için bir kaynak pazar durumundadır. 
Burası bir anlamda seyahatleri canlandırır ve motive eder. Seyahat edecekler 
yolculukları için araştırmalarını, rezervasyonlarını, yola çıkışlarını buradan 
yaparlar.  Birçok bakımdan ‘turist destinasyon bölgeleri’ turizmin keskin ucunu 
temsil eder. Burası turizmin tüm etkilerinin hissedildiği; planlama ve yönetim 
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stratejilerinin yerine getirildiği bir çevredir. Destinasyonlar, gündelik yaşamın 
sürdürüldüğü alanlardan kültürel, tarihi ve doğal bakımdan önemleriyle ayrılan 
yerlerdir. Destinasyonlar ziyaret için tüm turizm sisteminin enerjisini çeker ve 
turist çıkaran bölgelerde talep oluşturur. Bu nedenle destinasyonlarda turizm 
sisteminin en dikkat çekici sonuçları ortaya çıkar (Leiper, 1990’ten aktaran 
Cooper vd., 1998:5). Transit güzergâh bölgesi ise sadece seyahat için gerekli 
kısa periyodu temsil etmez, aynı zamanda güzergâh üzerinde bulunan yerleri 
de kapsar. Yerleşik olduğu çevreden ayrılan fakat henüz oraya varmadığını 
düşünenler için bu süreçte her zaman bir gezi aralığı mevcuttur.

Bir destinasyonun belirli pazarlar açısından bağlantılarının saptanmasında 
coğrafî yaklaşımlar önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bir destinasyonu etkili 
bir şekilde tanıtmak için bir ülkenin başlı başına bir ana destinasyon mu yoksa 
bir döngü üzerindeki bir mola yeri mi olduğunu ve bir döngünün parçası ise, o 
döngünün tabiatının ve bileşiminin ne olduğunu bilmek önemlidir. O devreden 
daha fazla nasıl istifade edilebilir? ve yeni pazarlar nasıl geliştirilebilir? 
(Pearce, 1987:201). Böylece yanıtları coğrafi açıdan önem taşıyan yeni sorular 
üretilebilir ve bunların belirlenmesi turizm coğrafyası bakımından oldukça 
önemlidir. Turizmde planlama, pazarlama, kalkınma, etki değerlendirmesi, 
turist akışları vb. birçok konuda mekânsal etkileşim kalıplarının açıklanmasında 
coğrafyacıların sahip olduğu mekânsal bakış açısının katkıları bugüne değin 
kendini kanıtlamış görünmektedir.

3.3.	 Turizm	Endüstrisi

Leiper modelinin üçüncü unsuru olan turizm endüstrisini, turizm ürününün 
dağıtımı ile ilgili iş ve organizasyon yelpazesi içinde düşünebiliriz. Bu model 
çeşitli endüstriyel sektörlerin lokasyonunun belirlenmesini sağlar. Örneğin 
seyahat acentaları ve tur operatörleri çoğunlukla ‘seyahat edenleri çıkaran 
bölgeler’ kısmında yer alır. Konaklama ve ağırlama endüstrisi ise ‘destinasyon 
bölgeleri’nde bulunur. Ulaşım sektörü de ‘transit güzergâh bölgeleri’nde temsil 
edilmektedir (Cooper vd., 1998:5).

Leiper (1990), turizmde destinasyonların turistik potansiyeli olan bölgelerle 
ilişkili olduğunu düşünmektedir (şekil 3). Leiper’in modelinde turizm, birbiriyle 
etkileşen bileşenlerden oluşan bir sistem şeklinde düşünülme eğilimindedir. Bu 
modelde üç tane etkileşimli bileşen bulunmaktadır: (i) turistik potansiyeli olan 
bölge, (ii) gidilecek bölge ve (iii) bu iki bölgeyi bağlayan geçiş rotaları. Prosser 
(1993) ise turizm sistemini tasvir için turizm çevresinin iç karmaşıklıklarını 
etkili bir şekilde temsil eden daha ayrıntılı bir model önermiştir (şekil 4).
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Şekil 3. Temel Turizm Sistemi (Leiper, 1990).

Şekil 4. Turizm Çevresi (Prosser, 1993’den uyarlayan Mason, 2008)
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4. Rekreasyon ve Turizm Coğrafyası/Coğrafyacıları
Otuz yıl önce, beşerî coğrafyanın farklı yönlerini kapsayan bir dizi giriş metnine 
turizm hakkındaki bir kitabın dahil edilmesi olasılık dışı bir olay olurdu. Günümüzde 
ise turizmin coğrafya müfredatının dışında bırakılması da aynı derecede karşılığa 
sahiptir (Williams, 2005:1). Beşerî coğrafyayla ilgilenen coğrafyacılar için, 
disiplinde bulunan ana temalardan birisi de değişen dünyamızı yorumlamak 
ve anlamaktır. Dünyada coğrafi kalıplar sürekli olarak nüfus değişimleri, yeni 
ekonomik üretim ve tüketim modelleri, değişen sosyal ve siyasi yapılar, yeni 
kentleşme şekilleri, küreselleşme ve bilgi teknolojisi ve telekomünikasyonda 
devam eden devrimlerin ürünü olan zaman ve mekân sıkışması gibi kuvvetli 
değişim güçleri tarafından değiştirilmektedir. Turizm, yaşadığımız yerlerin ve bu 
yerlerdeki ekonominin ve toplumların tamamlayıcı ve gerekli bir parçası olarak, 
değişim için nasıl önemli bir güç olabileceği göstermiştir. Dolayısıyla turizm 
dünyanın neredeyse her köşesini etkilemişken, bu durum coğrafyacıların artık 
göz ardı edemeyeceği bir olgu haline gelmiştir (Williams, 2005:195).

Turizm için çekicilik oluşturan kaynakların keşif süreçleri, coğrafi bilgi ile 
içi içe geçmiş özelliği nedeniyle öteden beri coğrafya ve coğrafyacılarla anılır. 
Keşif, dünyanın bilinmeyen alanlarının bilgi toplamak ve bilgiyi sınıflandırmak 
amacıyla keşfedildiği durumu ifade eder. Bu faaliyetlerin birçoğu, tarihsel süreçte 
ün kazanan coğrafya cemiyetleri tarafından finanse edilmiştir. Örneğin, Londra 
Kraliyet Coğrafya Cemiyeti (RGS) bu tür cemiyetlerden biriydi. Bugünlerde 
bile RGS, yayını olan The Geographical Journal dergisinde bildirilen keşif 
gezilerinin büyük bir sponsorudur. Özellikle, kâşifler tarafından aktarılan yerlerin 
görüntüleri, günümüze kadar ulaşan destinasyon imajları yaratmaya hizmet ettiği 
için, ‘keşif teması’ turizm coğrafyasında hep önemli olarak kalmıştır. Örneğin, 
Pasifik’in Avrupalılar tarafından ‘keşfi’, Pasifik’in romantik bir cennet olarak 
görüntülenmesine yönelik can alıcı noktaydı (ve Douglas 1996). Turizm coğrafyası 
çalışmalarının ilk örnekleri arasında bu keşif misyonunu çağrıştıran, bir bölge ya da 
yörenin turizm çekiciliklerini, kaynaklarını tanıtıma odaklanan çalışmaların yaygın 
oluşu gerçekten dikkat çekicidir (Hall ve Page, 2006:17). Turizm ve rekreasyon 
1980’lerin sonlarında ve 1990’larda coğrafyacılar ve diğer sosyal bilimciler 
tarafından ‘keşfedilmiştir’; çünkü turizmden, yönetimler tarafından küresel 
ekonomik yeniden yapılanmanın etkilerine ve çevrenin korunmasına dair giderek 
artan endişelere yanıt vermek için yararlanılmaktadır (Hall ve Page, 2006:30). 

Günümüzde turizm konuları; kökleri, bağlantıları, etkileri ve sonuçları 
nedeniyle çok sayıda disiplinin ortak bir çalışma alanı haline gelmiştir. Hatta 
turizmin dinamik yapısının doğru kavranabilmesi; etkili çözüm ve öneriler 
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oluşturulması için çok disiplinli ya da disiplinlerarası bir yaklaşımı kabul etmek iyi 
bir alternatiftir. Şekil 5, çeşitli konuları ve disiplinleri bütünleştirmeye ve turizme 
odaklanmaya yönelik böyle bir girişimi göstermektedir. Geniş bir yelpazeye ve 
karmaşık bir yapıya sahip olmasının bir sonucu olarak, turizm iktisat, psikoloji, 
antropoloji, sosyoloji ve coğrafya gibi çok sayıda farklı disiplinler tarafından 
çalışılmaktadır (Kingsbury, 2006:495). Kuşkusuz çeşitli disiplinler arasında, 
coğrafyanın turizm disiplinine önemli katkıları bulunduğu gümümüzce oldukça 
açık görülebilmektedir. Coğrafyacıların turizme katkılarını ele alan bir araştırmada 
(Güney ve Somuncu, 2017) elde edilen sonuçlar bu durumu çarpıcı bir biçimde 
ortaya koymaktadır. Annals of Tourism Research dergisinin yayın sayısı ve atıf 
sayıları dikkate alındığında coğrafyacıların turizm disiplininde kimi zaman ilk, kimi 
zaman ise ikinci sırada olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, turizm dergilerinin bilgi 
eğilimleri bakımından ikinci disiplinin coğrafya olduğu; yazarların ürettiği toplam 
makale sayısında ise 82 makale ile coğrafyacıların en üretken grubu oluşturdukları 
görülmektedir. Turizmciler, yayınlanan 65 makale ile ikinci sırada yer almışlardır. 
Dolayısıyla coğrafyanın ve coğrafyacıların turizm disiplinine katkılarının yüksek 
düzeyde olduğu belirlenebilmektedir (Güney ve Somuncu, 2017).

Şekil 5. Turizm çalışmalarında yöntem ve disiplin 
seçimi (Jafari ve Ritchie, 1981; McIntosh ve Goeldner, 1990)
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Turizm coğrafyasının çalışılması coğrafya içerisinde bir dizi alanı kapsar. 
Matley’in (1976:5) “Turizmin coğrafi çıkarımları olmayan bir yönü hemen hemen 
hiç yoktur ve coğrafyanın turizm olgusunun çalışılmasına katkı yapamayacak 
çok az branşı vardır” gözlemiyle hemfikir olmak çok kolaydır (Hall ve Lew, 
1998:4). Dolayısıyla gerek fiziki coğrafyanın gerekse beşerî coğrafyanın çok 
çeşitli alt alanlarının turizm coğrafyası konularına potansiyel katkısı geniş bir 
yelpaze içinde dağılış göstermektedir. Turizm ve rekreasyon coğrafyasındaki 
çalışma alanlarının, disiplinin diğer bileşenleri ile bağlantılı olma derecesi 
dikkat çekici bir noktadır. Nitekim turizm ve rekreasyon coğrafyacıları diğer 
coğrafi alt disiplinlerle ve aslında diğer disiplinlerle ilişkilerin önemini görürken 
bu tür ilişkilerin karşılıklı oluşundan pek söz edilemez (Hall ve Page, 2006:21). 
Örneğin turizm, ekonomik coğrafya hakkındaki ders kitaplarında dikkat çekici 
bir şekilde yer almaz (Debbage ve Ioannides 1998).

Turizm coğrafyacıları, turizm coğrafyası içeriğinin tanımlandığı akademik/
bilimsel bir alt kültürü içeren kültüre sahiptir.  Eylem, toplumun yapısına ve 
onun bilgi tabanına dayalıdır; araştırma praksisi, o eylem programının parçasıdır 
ve turizm araştırmasını içerir. Alt disiplinlerin içeriğinin onun sosyal çevresi ile 
bağlantılı olması gerekir; ‘böylece, disipliner değişiklikler (devrim niteliğinde 
olsun ya da olmasın) sosyal çevredeki önemli olaylarla ilişkili olmaktadır’ 
(Johnston 1991:277).  Johnston’un tanımladığı gibi, akademik yaşam kapalı 
bir sistemden ziyade, kendisini kuşatan daha geniş toplumun yönlendirme ve 
etkilerine açık bir sistemdir. Dolayısıyla coğrafyanın ve turizm coğrafyasının 
düşünce ve yapısı karmaşık sosyal, ekonomik, ideolojik ve entelektüel uyarıcılara 
bir tepki olarak gelişme göstermiştir (Stoddart 1981:1).

1990’larda İngiliz Coğrafyacılar Enstitüsü gibi kuruluşlar rekreasyonun 
ve turizmin ciddi bir akademik çalışma alanı olarak önemini kabul etmiştir. 
Amerikan Coğrafyacılar Derneği ve Kanada Coğrafyacılar Derneği’nin turizm 
uzmanlık grupları ise zaten 1970’lerden bu yana çalışmaktadır. Uluslararası 
Coğrafya Birliği (IGU) bünyesinde kurulan Turizm Coğrafyası, Boş Zaman 
ve Küresel Değişim komisyonları gibi uzmanlık grupları da benzer araştırma 
ilgilerine sahip coğrafyacıların ve coğrafyacı olmayanların etkileşimi için bir 
forum işlevi görmektedir (Hall ve Page, 2006:29).

Rekreasyon coğrafyası bilgi ve uzmanlığının, akademik çevrenin 
dışındaki problem çözme bağlamlarına uygulanmasının alt disipline çok değerli 
potansiyel ödüller sunduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bu süreç rekreasyon 
coğrafyacıları için daha fazla iş, problem çözmeye yönelik fırsatlarla birlikte 
akademik araştırma için bir uyaran, daha net bir şekilde tanımlanmış amaç ya 
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da toplumsal değer anlamı ve akademik çevrelerin hem içinde hem de dışında 
daha fazla görünürlük vadetmektedir (Janiskee ve Mitchell 1989, s.159’den 
aktaran Hale ve Page, 2006:29). Turizm ve rekreasyon araştırması alanında 
bilgi ve beceri sahibi coğrafyacıların, kamu ve özel sektörün sorunlarını 
ele almak üzere temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmeleri; mekânsal, 
sentezleyici ve bütüncül bir coğrafi yaklaşımın yararlarını gösterecektir. Ancak 
yine de eklemek gerekir ki coğrafyanın turizmin küresel önemine, turizmin 
analizine ve anlaşılmasına yapabileceği potansiyel katkıya rağmen, turizm ve 
rekreasyon çalışmalarının coğrafya içindeki konumu yine de günümüzde güçlü 
değildir. Her şeye rağmen coğrafyacılar, genel akademik coğrafyanın dışındaki 
turizm ve rekreasyon çalışmaları alanlarında, turizm ve rekreasyon olgularının 
anlaşılmasına muazzam katkılarda bulunmuştur (Butler, 2004; Hall ve Page, 
2006). 

4.1.	 Rekreasyon	ve	Turizm	Coğrafyasının	Doğuşu	ve	Gelişimi

Turizm ve rekreasyon, 20. yüzyılın başlarından bu yana Anglo-Amerikan 
coğrafyasında çeşitli araştırmaların ve akademik çalışmaların konusu olmuştur. 
Çalışmaların ilk zamanlarda daha çok demografik ve ekonomik konulara 
(Cornish 1930,1934; Selke 1936; Carlson 1938) ve rekreasyonun Amerika 
Birleşik Devletleri’nin ulusal parklarındaki ve ulusal orman alanlarındaki 
rolüne (Graves 1920; Atwood 1931 gibi) odaklandığı görülmektedir (Hall 
ve Page, 2006:12). Esasen coğrafyacıların uzun süre doğal kaynakların 
korunması ve kullanımı konularına ilgi duymuş olmasına rağmen, turizm ve 
rekreasyona olan ilgi 1930’lara kadar (örneğin McMurray 1930; Jones 1933) ve 
coğrafyanın bir alt-alanı olarak ise 1960’ların sonu ve 1970’lerin başına kadar 
(örneğin Murphy 1963; Mitchell 1969a, 1969b; Stansfield, 1969; Mercer 1970; 
Lavery 1971; Cosgrove ve Jackson 1972) ortaya çıkmamıştır (Hall ve Lew, 
1998:4). Rekreasyon coğrafyası konusunda ilk makalenin McMurray’ın The 
Use of Land for Recreation makalesi olduğu kabul edilir. McMurray, burada, 
turizmi ayrı ve önemli bir arazi kullanılış şekli olarak gördüğünü belirtiyor 
ve kuzey Michigan’da rekreasyonel arazi kullanılışını analiz ettikten sonra 
“coğrafyacıların bu bakir çalışma alanına yapması gereken katkılar üzerinde 
duruyordu” (Özgüç, 2013:25). Alanın önemi Progress in Human Geography 
dergisinde düzenli yayınlanan turizm, dinlence ve rekreasyon makalelerine 
ve Annals of the Association of American Geographers, Applied Geography, 
Area, Geoforum, Geojournal ve Professional Geographers gibi uluslararası 
coğrafya dergileri ile Annals of Tourism Research, Tourism Management ve 
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Journal of Sustainable Tourism gibi çeşitli turizm dergilerindeki katkılara 
da yansımıştır. Bununla birlikte, coğrafyacıların turizm alanındaki yayın 
sayılarında önemli bir artış olmasına ve Uluslararası Coğrafya Cemiyeti (IGU), 
Amerikan Coğrafyacılar Cemiyeti (AAG) ve Kanada Coğrafyacılar Cemiyeti 
(CAG) gibi akademik organlarda turizm çalışma grupları kurulmasına rağmen 
turizm coğrafyası çalışmaları çok parçalı bir görünüm sergilemiştir (Mitchell ve 
Murphy, 1991; Hall ve Lew, 1998:4).

ABD’de oldukça erken sayılan bir dönemde, coğrafyanın turizme yapacağı 
katkıları öngören ve bunu dile getiren çağrılar olmuştur. Örneğin, Brown (1935) 
aşağıdaki sözlerde kendisinin ‘coğrafyacılara bir davet’ olarak adlandırdığı 
çağrıyı yapmıştır (Hall ve Page, 2006:12):

“Coğrafi bakış açısıyla turizm çalışması, hemen hemen bakir bir alanda 
kendi sosyal imaları bakımından değerli olan gerçeklerin tespit edilmesi 
amacıyla, yeni ve usta işi araştırma tekniklerinin geliştirilmesi için davetkâr 
olanaklar sunar” (Brown 1935:471). 

Ancak, Campbell’in (1966:85) alaycı bir şekilde fikrini beyan ettiği 
üzere, “görünüşe bakılırsa bu davet reddedilmiştir!” Deasy’nin (1949:240) 
gözlemlediği gibi: “coğrafyacılar tarafından turizm endüstrisine gösterilen 
yetersiz ilgi nedeniyle, konunun coğrafi verilerinin toplanmasına, analizine, 
yorumlanmasına ve kartografik temsiline uyarlanabilir tekniklere dair aynı 
zamanda bir kıtlık da söz konusudur”.  Yine de 1945’ten 1960’ların sonlarına 
kadarki dönem, belki de Campbell’in bizi ikna edebileceği kadar verimsiz 
değildir (Hall ve Page, 2006:12). ABD’de İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde 
turizmin hem bölgesel destinasyonlarında (Crisler ve Hunt, 1952; Ullman 1954; 
Deasy ve Griess, 1966 gibi) hem de seyahat rotaları üzerindeki (Eiselen, 1945) 
ekonomik etkileri konularında çeşitli araştırmalar yürütüldüğü belirlenmektedir. 
Cooper’in (1947) mevsimsellik ve seyahat motivasyonları konularına dair 
tartışması, 1980’lerin ve 1990’ların coğrafi araştırmalarının bazılarının habercisi 
olmasına rağmen, bu çalışma alanına olan ilgi uzun yıllar boyunca etkin olmadan 
kalmıştır. Ancak, rekreasyon ve turizm coğrafyası, bir alt alan olarak en azından 
1950’lerde ABD’de coğrafyanın durumuna genel bir bakış metninde bir bölümü 
garanti etmeye yetecek kadar profile sahipti (McMurray 1954’den aktaran Hall 
ve Page, 2006:12). Britanya coğrafyacılarının da erken dönemlerde rekreasyon 
ve turizm coğrafyası araştırmaları dikkat çekici olmuştur.  E. W. Gilbert (1939, 
1949) tarafından Britanya’da sayfiyelerin gelişimi üzerine önemli bir araştırma 
yürütülürken, coğrafyacılar da daha o tarihlerde kıyı turizminin gelişimi 
hakkındaki hükümet çalışmalarına katkıda bulunmaktaydı. 
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1930’lardan 1950’lere kadar turizm ve rekreasyon hakkında önemli 
çalışmalar yürütülürken, araştırmalar gerçekten ancak 1960’lardan itibaren 
hızlanmaya başlamış; turizm ve rekreasyon üzerine yayınlar 1970’lerde gelişip 
yaygınlaşmıştır. 1960’lı yıllarda turizm ve rekreasyon coğrafyasına dair etkili 
bazı incelemeler gerçekleştirilirken, alanın gelişmesine büyük bir katkı da 
bölgesel bilimlerden gelmişti (Christaller 1963; Piperoglou 1966 gibi). Wolfe 
(1964), rekreasyonun anahtar elemanları olan nüfus, refah-varlık, şehirleşme, 
hareketlilik, boş zaman faaliyetlerinin demokratikleşmesi, araştırma ve planlama 
arasındaki ilişkileri araştırmıştı. Yalnızca hareketliliği merkeze koyarak hazırladığı 
diyagramda, Wolfe, rekreasyonla ilgili olaylar, değişkenler, ilişkiler, fikirler ve 
faaliyetler karmaşasını bir düzene sokmuştu. Yine bu devrede, günümüzdeki 
çalışmalara temel taş oluşturabilecek birkaç makalenin daha yayınlandığını 
görüyoruz. Merkezi yer teorisinin babası Christaller’in üç çalışması (1955, 1963 
ve 1964), turizm ve rekreasyon coğrafyasına ilk katkılardan olması bakımından 
çok önemlidir. 1955’te “Turizm Coğrafyasına Giriş” ile konunun temel ilkelerini 
ortaya koyan Christaller, 1964’te yayınlanan çalışmasında turizmde yer seçimi 
konusunda kendi merkezi yer teorisine dayanmamış; daha çok davranışsal ve 
deneysel olguların analizine girişmiş ve gidilecek yerlerin meydana getirdiği 
kalıplara, turistlerin geceledikleri yerlere dayanan incelemeler yapmıştır. Vardığı 
sonuç ilginçtir: turizm, merkezi yerlerden kaçmaktadır!  (Özgüç, 2013:26-27). 
O günlerde kaynak ve arazi yönetimi bağlamında taşıma kapasitesine ilişkin 
ortaya konan kavramsal gelişmeler ve araştırmalar da (Lucas 1964; Wagar 1964) 
sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi hakkındaki günümüz tartışmalarında hâlâ 
yankı bulmaktadır. Ancak, 1970 yılı kadar geç bir tarihte bile Williams ve Zelinsky 
(1970), turizm alanındaki hemen hemen tüm bilgilerin ulusal ölçekteki tarif ve 
analiz ile sınırlanmış olduğu yorumunu yapmışlardı. Bu, turizm araştırmalarına 
bir bütün olarak dikkat çeken kayda değer bir yorumdur: 

“Üçüncü nesil jet ulaşımının ve seyahatteki diğer yeniliklerin getirilmesi 
ile birlikte onun büyük ve giderek artmakta olan ekonomik önemi, turizmin 
bilgiyi ve tutumları yaymadaki olası önemi ve onun göç kalıplarını, ödemeler 
dengesini, arazi kullanımını ve genel sosyoekonomik yapıyı değiştirmeye yönelik 
daha da büyük olan gelecek potansiyeli dikkate alındığında, coğrafyacılar, nüfus 
bilimciler ve diğer sosyal bilimciler tarafından turistlerin dolaşımına ne kadar 
az ilgi gösterilmiş olduğunu tespit etmek ürkütücüdür” (Williams ve Zelinsky 
1970:549).

Aynı tarihte Mercer (1970:261) de benzer şu yorumu yapıyordu: “Son 
zamanlara kadar, coğrafyacıların dünyanın zengin ülkelerinde artmakta olan 
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boş zaman ve bu olguyla bağlantılı konular hakkında söyleyecek şaşırtıcı 
surette az şeyi olmuştur. Bugün bile boş zaman, coğrafyada ne yazık ki hâlâ 
ihmal edilmiş bir çalışma alanı olarak kalmaktadır.” Fakat 1970’lerden itibaren 
ve 1980’lerin başlarında, coğrafya literatüründe çok sayıda etkili metin ve 
monografi ortaya çıkmıştı. Yine bu dönem coğrafyacıların turizm literatürüne 
‘turizm alanı yaşam döngüsü’ (Butler, 1980) ve ‘turizm sistemi nosyonu’ (Board 
vd., 1978) gibi önemli kavramları kazandırdığı bir dönemdir. Butler (2004:146) 
de ilerleyen tarihlerde Kuzey Amerika’da benzer şekilde coğrafyacılar ve 
coğrafyacı olmayanlar tarafından rekreasyon ve boş zaman üzerine çok sayıda 
araştırma yürütüldüğünü ifade etmektedir (Hall ve Page, 2006:12).  

Ancak, coğrafyacıların turizm ve rekreasyon üzerine yayınlarındaki 
artışa rağmen, turizm coğrafyasına dair kaygılar uzun bir dönem hep var 
olmuştur. Bu eleştiriler sıklıkla kavramsal ve metodolojik temelin zayıflığını 
vurguluyor; paradigma eksikliğine bağlı olarak bir referans çerçevesi ihtiyacına 
dikkat çekiyordu. Rekreasyon coğrafyasına dair bir tartışmada, Smith (1982), 
rekreasyon ve boş zaman coğrafyasının gelişimine Kuhn’un (1969) paradigmalar 
nosyonu açısından atıfta bulunuyordu: 

“Rekreasyon coğrafyasının paradigma öncesi bir durumda olduğu da 
iddia edilebilir. Rekreasyon coğrafyasının tarihi, bir dizi birleştirilmiş kurama 
ve yönteme doğru hiçbir yakınlaşma olmadan artan düşünsel çeşitliliğe sahip 
bir tarihtir… Bir düşünsel faaliyet alanı olarak rekreasyon coğrafyasının 
karşı karşıya kaldığı herhangi bir özel zorluk var ise bu, bir paradigmanın 
eksikliği değildir. Geçmiş başarıların ve alanın karmaşıklığının farkında 
olunmasına ve bilinmesine yönelik bir eksiklik söz konusudur” (Smith, 
1982:19’den aktaran Hall ve Page, 2006:.14). Daha yakın tarihlerde ise Pearce 
(1995a:3), “turizm coğrafyasının güçlü bir kavramsal ve kuramsal tabana sahip 
olmamayı sürdürdüğünü” ileri sürmüştür. Butler’in (1980, 2004) ünlü döngüsü 
ve Pearce’de (1987) incelenenler gibi modeller, kavramsal bir anlayışın 
geliştirilmesine sınırlı bir ölçüye kadar yardım ederken; L.S. Mitchell (1991:10) 
de “turizm araştırmalarına rehberlik eden, yaygın bir şekilde kabul görmüş 
hiçbir paradigmanın ya da referans çerçevesinin bulunmadığına” dair kaygısını 
ifade etmiştir (Hall ve Page, 2006:14).

Özetleyecek olursak, coğrafyanın bir alt alanı olarak ortaya çıkan 
rekreasyon ve turizm coğrafyasının ilk araştırma örnekleri 1920’lerden itibaren 
kendini göstermiştir. Burada dikkat çekici bir başka nokta dünya savaşlarının 
hemen ertesinde coğrafyacıların rekreasyon ve turizm coğrafyası çalışmalarının 
nitelik ve niceliğindeki belirgin artışıdır. Bu sonuç da dünya savaşları sonrası 
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turizmde görülen eğilimlere paraleldir. Diğer yandan geçmişte olduğu gibi 
Anglo-Amerikan dünyasındaki coğrafyacıların bu alanda belirgin bir ağırlığı 
söz konusudur. Özellikle Kuzey Amerika’da turizm klimatolojisinin turizm 
coğrafyasına yaptığı katkılar da önemli olmuştur. Fakat alanın potansiyeline 
karşın paradigması, coğrafi metodoloji ve bağlamı konusundaki eksiklikler 
yaygın bir eleştiri konusu olmuştur. Süreç içinde bu yapıcı eleştirilerin alanın 
olgunlaşma dönemlerine yönelmesine yardımcı olduğu düşünülebilir. Örneğin, 
1950’lerde coğrafi araştırmalar üzerine olan literatürde coğrafi bağıntıya 
dair artan bir endişe söz konusuydu. Fakat bu bağıntı çağrısına, coğrafyada 
bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi eşlik etmiştir. Bu geliştirme, coğrafi ilkeleri 
ve kavramları gerçek dünya sorunlarına uygulamaya dair artmakta olan 
sistematik odaklanmaya ve ilgiye dikkat çekmiştir. Coğrafyanın 1950’lerdeki 
ve 1960’lardaki gelişimi ve daha fazla ‘uygulamalı’ bir odağının doğuşu, doğal 
zirvesine 1990’larda ulaşan ‘dar kapsamlı uzmanlaşma’ya doğru giderek artan 
bir hareket ortaya çıkarmıştır (Hall ve Page, 2006:25). 

Alana yönelik sürdürülen paradigma ve metodoloji eksikliği eleştirilerine 
ilerleyen yıllarda yeni eleştiriler eklenmiştir. Bu eleştirilerden biri de uygulamalı 
araştırmalarda kullanılan araçları öne çıkaran yaklaşımları hedef alıyordu. 
Coğrafyada ‘uygulamalı bir odağın’ doğuşunun, disiplinin kökleri ile irtibatını 
engellediğini; böylelikle ‘insanlar, yerler, kültürler ve her birinin küresel/
bölgesel karışımı arasındaki ilişkiyi açıklama’ yeteneğini tehlikeye attığı ileri 
sürülüyordu (Kenzer 1989:2). Eleştirmenlere göre, bunun bir göstergesi, beşerî 
coğrafyacılar arasında tekniklere ve onların coğrafi konulara uygulanmasına 
daha fazla vurgu yapılması ve sonrasında gerçek dünyada arazi çalışması 
odaklı çalışmalarda meydana gelen bir düşüştür. Örneğin, araştırmada Coğrafi 
Bilgi Sistemlerinin (CBS) uygulanması, geleneksel arazi çalışmasından 
uzaklaşma anlamına gelmiştir (Van der Knaap 1999). Esasında, ulusal orman 
alanlarında açık alan rekreasyonuna ait incelemelerinde CBS’nin kullanımı, 
çevresel adaletin ve eşitliğin analizinde son derece değerli bir araç olabilir. 
Bazı eleştirmenler, uygulamalı çalışmaların baskın hale geldiğini, geleneksel 
kavramlar ile disiplinin köklerinin artık öğretilmediği takdirde daha fazla 
tekniklere dayalı coğrafya derslerinin doğal sonucunun beşerî coğrafyada ‘özün’ 
potansiyel kayboluşu olduğunu ileri sürmüştür (Hall ve Page, 2006:28).

4.2.	 Rekreasyon	ve	Turizm	Coğrafyasının	Başlıca	Çalışma	Alanları

1930’larda rekreasyon alanları ve rekreasyonel faaliyetlerin değerlendirilmesiyle 
başlayan alanın ilk araştırmalardan günümüze değin oldukça kapsamlı bir 
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literatür meydana gelmiştir. Bu literatür, turizmin geniş bir kapsam içindeki 
konularını coğrafi boyutlarıyla ele alan; coğrafya bilgisinin turizmin çok çeşitli 
konularına katkısını ortaya koyan araştırmalarla coğrafi bir yön de kazanıştır. 
Literatür içinde coğrafi kapsama sahip konuları sınıflandırmak disiplinin konu ve 
kapsam zenginliği nedeniyle bazı güçlükler içermektedir. Fakat yine de turizm 
coğrafyası araştırmalarında öne çıkan bazı konular ana hatlarıyla belirlenebilir. 
Günümüze değin en fazla ilgi gösterilen, odaklanılan konuları tanıtmak aynı 
zamanda alanın genel eğilimlerini görmeye de yardımcı olmaktadır.

Turizm coğrafyasının günümüze değin oldukça zenginleşen araştırma 
konuları içinde bazıları belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. Turist akımları, 
seyahat kalıpları ve turizm ulaşımı öteden beri turizm coğrafyasında en fazla 
ilgi gösterilen araştırma konularının başında gelir (Eiselen, 1945; Williams ve 
Zelinsky 1970; Forer ve Pearce 1984; Murphy ve Keller 1990; Oppermann, 
1992a; Eaton ve Holding, 1996; Bell ve Ward, 2000; Hall ve Williams, 2002; 
Hall ve Müller, 2004). Turizmin oldukça geniş bir yelpazeye dağılan etkileri 
de (mekânsal, ekonomik, kültürel, toplumsal, çevresel vb etkiler) turizm 
coğrafyası konuları arasında önemli bir yer edinmiştir (Cohen, 1978; c ve Wall, 
1982; Baldwin, 2000). Ev sahibi toplum ile turistler ve turizm endüstrisinin 
ilişkileri de turizmin sosyo kültürel etkilerini ele alan araştırmalarda sıkça 
değerlendirilen bir konu olmuştur (Smith, V.L., 1977; Edwards, 1991; Mercer, 
1994, Butler ve Hinch, 1996). Anlaşılması önem taşıyan turist motivasyonları 
(Gray, 1970; Cohen, 1972; Crompton, 1979; Harrill ve Potts, 2002); turizmin 
dağılışında geleneksel konumu ile dikkat çeken okyanus, deniz ve kıyı turizmine 
dair bağlamlar (Stansfield, 1969; Fabbri, 1990; Hall, 2001, 2009; Collins, 2008) 
uzun zamandır sürekliliği ile dikkat çeken konular arasındadır. Turizm planlama 
çalışmaları, yönetim ve politikalar oluşturulmasına dair çalışmalar da uzun 
bir süredir coğrafyacıların ilgisini çeken konular arasındadır (Linton, 1968; 
Mitchell, 1989; Smith, 1992; Groome, 1993; Lindberg ve Hawkins; Wahab, 
1993; Veal, 1994; Wight, 1998; Hall, 2000; Page ve Hall, 2003; Reid, 2003). 
Turizm planlama çalışmaları üzerine coğrafi perspektifle ele alınan yararlı 
tartışma örnekleri de literatürde yerini almıştır (Inskeep, 1991; Leberman ve 
Mason, 2002). 1987 yılında dünyada sürdürülebilirlik tartışmalarının ortaya 
çıkmasına paralel olarak sürdürülebilir turizm tartışmaları da 1990’larda kendine 
önemli bir yer edinmiştir. Turizm planlaması ve sürdürülebilirlik arasındaki 
ilişkilerin değerlendirilmesine coğrafi perspektifin katkısını sunan çalışmalar 
giderek yaygınlaşmıştır (Pigram, 1990; Butler, 1998; Milne, 1998; Wight, 1998; 
Williams, 2005; Weaver, 2006). Turizmi ekonomik bağlam içinde ele alan 
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araştırmalar içinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde turizmden kalkınma aracı 
olarak yararlanma ve bu tür yaklaşımların ortaya koyduğu sonuçlar hakkında 
yapılan araştırmalar da literatürde önemli bir yer kazanmıştır. Bu konuda başlıca 
eserleri belirtecek olursak; Britton (1982), Oppermann (1992b), Debbage ve 
Ioannides (1998); Lea (1998) örnek olarak verilebilir.

Turizm klimatolojisi araştırmaları, Mieczkowski (1985) ve De Freitas 
(1990)’ın çeşitli yöntemler ve kuramsal tartışmalarla alana önemli katkılarda 
bulunmasıyla birlikte yaygınlaşma göstermiştir. Ancak küresel iklim 
değişikliğinin turizm ile ilişkilerini konu alan araştırmalar 2000’lerde dikkat 
çekici hale gelmeye başlamıştır (Koenig ve Abegg, 1997; Agnew ve Viner, 
2001; Hall ve Higham, 2005; Müller ve Weber, 2008; Gössling vd., 2010). Doğa 
temelli turizm ve özellikle giderek artan bir ilgiyi kendine çeken ekoturizm 
alanındaki araştırmaların geçmişi de ilk olarak 1990’lara tarihlenir (Cater, 1993; 
Fennell, 2001; Page ve Dowling, 2001; Frost, 2002). CBS teknolojisinin coğrafya 
araştırmalarına uygulanmasıyla elde edilen önemli sonuçlar kısa sürede turizm 
coğrafyası alanında da kendini göstermiştir. 1990’ların sonundan itibaren turizm 
coğrafyası araştırmalarında kullanılan CBS yöntemleri giderek yaygınlaşmıştır 
(Tarrant ve Cordell, 1999; Van der Knaap, 1999; Farsari ve Prastacos, 2004; 
Boers ve Cotterell, 2007; Chhetri ve Arrowsmith, 2008; Carver vd., 2012). 

Turizmde sosyokültürel ve miras perspektifleri (Boniface ve Fowler, 
1993; Ashworth, 1999; Graham vd., 2000; Timothy ve Nyaupane, 2009; Crang, 
2014), kırsal ve kentsel çevrelerde turizm konuları da (Halseth ve Rosenberg, 
1995; Butler ve Clarke, 1992; Butler vd. 1998; Sharpley ve Sharpley, 1997; 
Borsay, 2012) 1990’lardan itibaren turizm coğrafyasında büyük ilgi gören 
konular arasında yerlerini almıştır. Diğer yandan turizm türlerini ve turizm 
şekillerini konu alan araştırmalar da hemen her dönemde geniş bir yere sahip 
olmuştur. Geçmişte deniz ve kıyı turizminin belirgin ağırlığı görülen bu tür 
araştırmalar arasında 1990’lardan itibaren çok çeşitli turizm türlerine odaklanan 
araştırmaların yaygınlaştığı görülmektedir. Sağlık turizminden (Connell, 2011), 
özel ilgi turizmine (Weiler ve Hall, 1992); spor, kongre ve festival turizmine 
(Newsome ve Comer, 2000; Brennan-Horley vd., 2007; Higham ve Hinch, 
2008; Waitt, 2008; Cudny, 2014) varıncaya kadar çeşitli turizm tür ve formlarını 
ele alan araştırma örnekleri turizm coğrafyası literatürünü sağlam ve geniş bir 
çerçeveye taşımıştır.

Günümüzde turizm ve rekreasyon coğrafyası mekânsal etkileşim, turistlerin 
sınıflandırılması, turistlerin talep ve güdüleri, çeşitli ölçeklerde (küresel, ulusal, 
bölgesel ve yerel ölçekler) turist hareketlerinin gerçekleştiği mekânsal analizler, 
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turist olgularının mekânsal dağılımı, turizmin etkileri, turizm politikaları ve 
planlama faaliyetleri, turizm kalkınmasının mekânsal modellemeleri gibi 
oldukça çeşitli konularla ilgilenmektedir. Konuların çeşitliliği aslında turizm 
coğrafyasının disiplinler arası niteliği konusunda da ipucu vermektedir. Turizm 
olgusunun çok boyutlu bir faaliyet olması; araştırmaların yaklaşım, yöntem ve 
tekniklerinin de disiplinler arası etkileşim içinde zenginlik kazanmasına yol 
açmıştır. 

Coğrafyacılar, turizmin etkilerine de gerçek bir ilgi gösterirler. Çünkü bu 
etkiler zamansal ve mekânsal olarak da değişiklik gösterir. Etki çalışmaları; 
ekonomik, çevresel, toplumsal ve kültürel etkilere ilişkin nispeten geniş alanları 
geleneksel bir şekilde dikkate almıştır. Bunların her biri, aslında coğrafî bir 
boyuta sahiptir. Esasında, coğrafyacıların bu konuları keşfetmede daha aktif 
olması gerektiği savunulabilir (Williams, 2005:17). Çünkü coğrafyacılar, 
daha dengeli bir yaklaşımı savunmada her zaman ön planda olmuştur; ancak 
bu etkilerin doğası ve derecesi ile onların değerlendirilebilme şekilleri üzerine 
tartışmalar hâlâ sürmektedir (Pearce, 1987:205). Turizmin etkilerine yönelik 
bazı konular, yaklaşımların yaygın ve benzer oluşu nedeniyle sıklıkla ihmal 
edilmiştir. Örneğin, toplumsal etki çalışmaları, tarif etmekte oldukları süreçlerin 
ya da etkilerin coğrafî bağlamını nadiren incelemektedir. Çevresel araştırmalar 
ise tanımlanan etkilerin derece ve düzeyini sıklıkla dikkate almamaktadır. 
Esasen turist gelişiminin tabiatındaki ve derecesindeki mekânsal değişimlerin 
analizi, değerlendirme süreçlerine önemli girdiler sağlayabilir. Daha özel 
ekonomik, toplumsal ve çevresel coğrafî veriler mevcut hale gelinceye kadar, 
turist gecelemelerine ya da konaklama kapasitesine ait haritalar turizmin coğrafî 
dağılımının ve yoğunluğunun faydalı göstergeleri olmaya devam edecektir. 
Durum böyle olunca bunlar, bölgesel kalkınma stratejilerinin başarısına ya da 
başarısızlığına işaret edebilir ya da olası sorun alanları için tetikte olan otoritelere 
ve araştırmacılara ihtiyacı gösterebilir ve benimsenebilecek çözümler önerebilir. 
Ayrıca, diğer faaliyetlerin benzer analizleri ile bütünleştirildiğinde, turizme 
dair coğrafî çalışmalar, söz konusu ülkenin, bölgenin ya da topluluğun genel 
yapısında turizm endüstrisinin rolünün daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir 
(Pearce, 1987:206). 

4.3.	 Turizm	Coğrafyasında	Yöntem	ve	Yaklaşımlar	

Coğrafyadaki sistematik turizm coğrafyası çalışmalarının büyük ölçüde 1930 
yıllarda başladığı belirlenebilir. İlk dönem çalışmaları genellikle rekreasyon 
faaliyetlerinin ekonomik ve arazi kullanımı desenleri üzerindeki etkilerini ortaya 
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koymaya yönelik ampirik çalışmalardır. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile 
birlikte turizmde yaşanan sıçramanın etkisiyle araştırma ve yayın faaliyetleri 
belirgin şekilde artmıştır. Fakat turizm coğrafyasının ortaya çıkışından 1970’li 
yıllara kadar olan dönem, büyük ölçüde teorik derinlikten yoksun, disipliner 
ahengi zayıf ve ampirik vaka yanı eksik çalışmalarla karakterize olmuştur 
(Kingsbury, 2006). Coğrafyada 1960’lı yıllarla ortaya çıkan nicel devrim, 
turizm çalışmalarında mekânsal analiz yaklaşımının da öne çıkmasına neden 
olmuştur. Bu dönem özellikle pozitivist gelenekler içinden doğan davranışçı 
coğrafya etkilerinin turizm coğrafyası çalışmalarında da görülmeye başlandığı 
bir döneme karşılık gelir. Eleştirel yaklaşımlarının turizm coğrafyasındaki 
yansımalarının görülmesi 1980’li yılların başlarına kadar sarkmıştır. Bu dönem, 
esasen beşerî coğrafyanın sosyal teori ile tanıştığı ve yoğun teorik tartışmaların 
yaşandığı bir dönemdir. Çoklu paradigmanın beşerî coğrafya içerisinde egemen 
olması, turizm coğrafyası çalışmalarının da yeni yaklaşımlarla tanışmasını 
beraberinde getirmiştir. Özellikle ‘kültürel dönüş’ ile birçok eleştirel yaklaşım, 
turizm coğrafyası çalışmalarının da teorik ve yöntemsel yenilenmesini 
beraberinde getirmiştir. Bu anlamda, 1990’lı yıllarla birlikte etkin olan feminist, 
postyapısalcı ve postmodernist yaklaşımlar; turizm olgusu ile toplumsal 
eşitsizlikler ve kültürel değişimler arasındaki karmaşık ilişkileri araştırmalarının 
temel gündemi yapmıştır. 

Turizm coğrafyasının çeşitli konularında yönteme dikkat çeken öneriler 
ve tartışma örnekleri, ilk çalışmalardan hayli uzunca bir süre sonra dikkat 
çekici hale gelmiştir. İlk çalışmalar ise tabiatı gereği turizm coğrafyasının 
kapsam ve bağıntılarını açıklamayı amaçlayan tanımlayıcı çalışmalar olmuştur. 
Turizm coğrafyası alanında teori ve metodoloji konularının verimli dönemi 
olarak 1960’lar ve 1970’ler öne çıkmaktadır. Günümüze değin süren çabalar 
ve tartışmalarla turizm coğrafyasının olgunlaşan paradigmasının temeli büyük 
ölçüde bu dönemde oluşturulmuştur (McMurray, 1930, 1954; 1969a, 1969b; 
Smith, R.H.T.,1970; Plog, 1973; MacCannell, 1976; Butler, 1980; Coppock, 
1982; Mitchell ve Murphy, 1991; Jackson, 1994; Ionnides, 1995; Lew, 2001; 
Butler, 2004; Aitchison, 2006; Coles ve Hall, 2006; Hall, 2011; Gill, 2012). 
Özellikle 1980’den sonra turizm coğrafyası kitaplarının yaygınlaşmaya 
başlaması bu olgunluğun verimli bir döneme geçişini temsil etmektedir. Turizm 
ve rekreasyon coğrafyası hakkındaki en etkili kitaplardan ikisinin -turizm 
üzerine Pearce (1987, 1995a) ve rekreasyon üzerine Smith (1982) -her ikisi de 
davranışsal araştırmanın rolünü kabul etmesine rağmen, mekânsal bir yaklaşım 
içerisinde yapılan çalışmalardır. Aksine, Shaw ve Williams’ın (1994) turizme dair 
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coğrafi bakış açıları hakkındaki metni, siyasal ekonominin, üretimin, tüketimin, 
küreselleşmenin ve metalaşmanın turizmin değişen doğasında oynadığı can alıcı 
rolü kabul ederek, turizm çalışmasına çok daha eleştirel bir yaklaşım sunar. Bir 
anlamda, Pearce (1995a) ile Shaw ve Williams (2002, 2004), günümüz turizm 
ve rekreasyon coğrafyasındaki en önemli iki kurucu unsuru temsil eder. İlk 
bahsedilen baskın yaklaşım, mekânsal analizin daha ‘geleneksel’ bir şeklini ve 
‘uygulamalı’ coğrafyayı bazı kamu sektörü çıkarlarına ve ticarî çıkarlara hemen 
faydalı olabilmesi anlamında) temsil eder. İkinci olarak bahsedilen ve ortaya 
çıkmakta olan yaklaşım ise turizm ve rekreasyon çalışması için uygun odağın 
ne olması gerektiği hakkında daha geniş bir bakış açısıyla gerçekleştirilen analiz 
şekillerini temsil etmektedir (Hall ve Page, 2006:20). 

Yöntem oluşturma hedefleri aynı zamanda turizmin mekânsal yapısının 
çeşitli boyutlarıyla ilgilenen bazı modellerin ortaya konulmasına da katkı 
sağlamıştır. Nitekim Butler (1980)’in sayfiye gelişim modeli olarak bilinen; 
turizm coğrafyası çalışmalarında en fazla atıf alan ve tartışılan makalelerden 
biri olan çalışması da bu arayış sürecinde ortaya çıkmıştı. Esasen coğrafyanın 
uygulamaya yönelik sonuçları sınırlı kalsa da bu bakımdan diğer birçok disipline 
göre daha elverişlidir. Özellikle turist akımlarının, mekânsal etkileşimin ve 
kalkınmanın çeşitli modellerinin oluşturulması, coğrafyanın uygulamaya dönük 
yaklaşımlarını göstermesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Modeller bizim 
gerçek hayatın karmaşıklığını anlatabilmek ve kavrayabilmemiz; bilgi edinme 
ve yorumlama, olguları ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklama, anlama ve 
sonunda tahmin etmeyi sağlamak açısından çok önemli bir rol oynamaktadır 
(Pearce, 1987:5). 

Turizm coğrafyasında model oluşturma girişimleri kuşkusuz birbirinin 
üzerine eklenen bir birikim sürecinin ürünü olmuştur. İlk olarak Wolfe (1951) ve 
Defert (1966) gibi bazı yazarlar, turizmin tüm biçimlerinde bulunan mekânsal 
etkileşim yapısına ait örüntülerin ve süreçlerin temel boyutlarını ele aldıkları 
konular kapsamında taslak haline getirmişlerdi. Daha sonraki araştırmacılar ise 
bu ilişkileri daha açık bir şekilde ifade etmeye ve turistik mekâna ait karmaşık 
modelleri daha çok türetmeye girişmişlerdir. Bu modellerin çoğunun temeli, 
kaynak-bağlantı-hedef noktası gibi bir sistemi sürdürmekle birlikte, bazı 
yazarlar bu üç ögeye farklı vurgular yaparak farklı anlamlarda kullanmışlardır. 
Bu bakımdan turizm coğrafyasında dört temel model grubu tanımlanabilir. 
Bunlar, seyahat veya bağlantı bileşenini ön plana çıkaranlar, kaynak-hedef 
noktası modelleri, yapısal modeller ve evrimsel modellerdir (bkz. Pearce, 
1987).
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Mitchell ve Murphy (1991) coğrafyacıların turizm çalışmalarına dört 
önemli katkısını çevresel, bölgesel, alansal ve evrimsel değerlendirmelerle ilgili 
olarak tanımlar. Hiç kuşkusuz, bu dört alan coğrafyacılar için büyük öneme 
sahiptir (Hall ve Lew, 1998:4). Coğrafyanın önemli bir geleneğini oluşturan 
bölgesel yaklaşımlar da turizm araştırmalarında kendini göstermektedir. Kıtasal 
ve bölgesel ölçekte yapılan çeşitli analiz ve değerlendirmeler öteden beri 
literatürde dikkat çekicidir. Alansal değerlendirmeler de özellikle turizmin arz-
talep yönü, hareket ve akışların örüntüsü ve turizm alanı modelleri açısından 
önemli bir odak noktası olmuştur. Turist destinasyonlarının zaman içerisinde 
nasıl değişeceği sorusuna verilen önem, çeşitli yaklaşımları turizm coğrafyası 
çalışmalarıyla bütünleştirme konusunda çok önemli bir fırsat sunmasına rağmen; 
Mitchell ve Murphy (1991) tarafından tanımlanan dört yaklaşımdan en az 
gelişeni, muhtemelen evrimsel gelenektir. Tatil yeri ve destinasyonların evrimi 
konularında gerçekleştirilen çalışmaların çoğu Butler’in (1980) -Christaller’in 
(1963) daha önceki çalışmaları üzerine inşa ettiği- çalışmasında toplanır.

Bölgesel yaklaşımların turizm coğrafyası araştırmalarında kendine her 
zaman geniş bir yer bulduğu literatürde her zaman açık bir şekilde izlenebilir. 
Genelleştirmelerin ve açıklamaların en iyi şekilde alansal bir yaklaşımdan 
türetildiği ilkesine dayanan bölge ve bölgesel coğrafya fikirleri 1950’lere kadar 
İngiliz ve Amerikan coğrafyasına hâkim olmuştur. Turizm araştırmalarında 
bölgesel yaklaşımlar Herbertson (1905) ve Johnston (1991)’un dünyayı doğal 
bölgelere ayırmadaki rolüne ve belirli özellikleri tanımlamak amacıyla alanları 
daha küçük bir ölçekte inceleme teşebbüsüne karşılık gelmektedir. Böylece, 
coğrafi akademik çalışmanın başlıca amacı, 1990’larda dahi birçok okul, kolej ve 
üniversite programının bir özelliği olarak kalan, bir yerin toplam tarifini disiplin 
için güçlü bir odak olarak vermek üzere ilgili özelliklerin bir entegrasyonu olan 
sentezdir. Bölgesel kavramlar, turizm ve rekreasyon coğrafyası üzerinde etkili 
rol oynamayı sürdürmektedir (Hall ve Page, 2006:18).

Bölgesel ekonomik ve siyasi blokların gelişiminden kısmen etkilenerek, 
1980’lerin sonlarından bu yana coğrafyacılar tarafından, çağdaş turizm 
süreçlerine ait dayanak niteliğindeki çalışmaların geliştirilmesine çerçeve 
sağlayan çok sayıda bölgesel materyal derlemesi de geliştirilmiştir. Batı Avrupa, 
Doğu Avrupa, kutup bölgeleri, Çin, Güney Afrika, Pasifik kıyılarındaki ülkeler 
ile Güney ve Güneydoğu Asya’da coğrafyacılar tarafından gerçekleştirilen 
büyük bölgesel turizm incelemelerine ait çeşitli örnekler mevcuttur. Bunun 
yanı sıra turizmde ‘destinasyon bölgesi’ da önemli bir kavramdır. Destinasyon 
bölgelerinin turizmde analitik bir kavram olarak önemini dikkate alan; 
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destinasyon bölgelerinin tanımlanabilme, yönetilebilme ve pazarlanabilme 
şekilleri için öneriler sunan turizm coğrafyacılarının araştırmaları da turizme 
önemli katkılar sunmuştur (bkz. S.L.J. Smith 1987, 1995; Heath ve Wall, 1992).

Yukarıda da ifade edildiği gibi, turizm coğrafyasının eleştirel coğrafya 
gelenekleri ile tanışması 1980’li yılların başlarına rastlar. Bu anlamda, Stephen 
Britton’nın (1982) Marksist analizleri, eleştirel turizm coğrafyası çalışmalarının 
ilklerindendir. Britton (1982 ve 1983) Üçüncü Dünya Ülkelerinde Turizmin 
Siyasal Ekonomisi (The Political Economy of Tourism in the Third World) 
ve Fiji’de Turizm ve Geri Kalmışlık (Tourism and Underdevelopment in Fiji) 
başlıklı çalışmaları, turizm coğrafyasının ilk eleştirel yaklaşım örnekleridir. 
Bu araştırmalar, turizmin kapitalist piyasa ekonomisi içerisindeki yerini 
sorgulamakta ve turizmin faaliyetlerinin ürettiği ekonomik eşitsizliklere ve 
sömürü sistemine odaklanmaktadır. Daha sonra gelen eleştirel araştırmalara da 
ilham kaynağı olan bu tür çalışmalar, yerel toplulukların kaynakları üzerinde 
nasıl söz söyleyemez hale geldiğini, büyük seyahat ve turizm şirketlerinin ucuz 
işgücüne odaklı çalışma biçimlerinin oluşturduğu emek sömürüsünü ortaya 
koyan çalışmalardır. Britton’ın turizm coğrafyası araştırmaları için eleştirel bir 
yaklaşım çağrısı, coğrafya içerisinde kabul bulmuş ve 1990’larla birlikte ampirik 
odaklı araştırmaların egemen olduğu turizm coğrafyası araştırmalarında, siyasal 
ekonomi perspektifi ile yapılan araştırmalarda önemli bir artış gözlenmiştir 
(Kingsbury, 2006). 

1990’lı yıllarla birlikte turizm coğrafyası içerisinde etkisini gösteren diğer 
bir akım ise ‘kültürel dönüş’ akımıdır. Özellikle eleştirel yeni kültürel coğrafya 
ve disiplinler arası yaklaşımlarla ön plana çıkan Dean MaCannall ve John 
Urry’nin çalışmaları, turizm coğrafyası çalışmalarında yeni teorik tartışmaların 
ve yöntemsel bir yenilenmenin yaşanmasına yol açmıştır.  Bu dönem, aynı 
zamanda disiplinlerarası nitelikteki Tourist Studies ve Tourism Geographies gibi 
turizm dergilerinin de ortaya çıktığı bir dönemdir (Kingsbury, 2006). Bu süreçte 
yıllarca turizmin oluşturduğu çevresel sorunları çalışan coğrafyacılar, ilgilerini 
aynı zamanda turizmin neden olduğu sosyoekonomik ve kültürel problemlere 
de kaydırmıştır. 

Eleştirel turizm coğrafyası çalışmaları, turizm faaliyetinin sadece masum 
bir eğlence ve seyahat olgusu olmadığını ortaya koymuştur. Bu anlamda son 
dönem turizm coğrafyası çalışmalarının, aynı zamanda beşerî coğrafyanın 
yaşadığı kültürel dönüş ve mekânsal dönüş süreçlerinin etkisi ile daha fazla 
eleştirel bir nitelik kazandığını eklemek gerekir. Özellikle Marksist, Feminist, 
Postyapısalcı, Fenomenolojist ve Psikanalist yaklaşımlar, turizm coğrafyası 
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içerisinde önemli bir yer bulmaya başlamıştır. Bu yaklaşımlar, turizm olgusu 
ile iktidarın coğrafyası, eşitsizlikler, sosyal hafıza, kimlik ve temsiliyet gibi 
bağlamlar içerisinde analiz edilmektedir (Kingsbury, 2006).   

Bütün bu teorik tartışmalar ışığında, turizm artık coğrafyacılar için sadece 
dünyanın en büyük endüstrisi değildir. Karmaşık sosyal, politik, kültürel ve 
ekonomik ilişkilerin ve eşitsizliklerin odağındaki bir olgudur. Bu anlamda, 
sınıfsal farklılıklar, ırk, etnisite, cinsiyet ve cinsellik gibi kimlik politikaları 
gözetilmeden yapılan turizm çalışmaları yoğun bir şekilde eleştirilmektedir. 
Turizm sektöründe çalışanların yaşadıkları emek sömürüleri, düşük ücretli 
hizmet sektörü ve enformel sektörler, kadın sömürüsü, ırkçı pratikler gibi birçok 
olgu, turizm faaliyetlerinin mekânsal olarak ne kadar karmaşık ve ayrımcı 
pratikler olduğunu ortaya koymaktadır. Birilerinin keyif aldığı bir seyahat veya 
etkinlik, görünmez birileri için de uzun ve yoğun çalışma saatleri, düşük ücret 
politikaları anlamına gelmektedir. Gerçekten de coğrafyacılara göre turizm, 
dünyanın en geniş endüstrisi olmanın yanında sınıf, ırk, toplumsal ve biyolojik 
cinsiyet ve benzeri kavramlar açısından son derece eşitsiz ve normatiftir. Örneğin 
turizm, kadınların düşük ücretli hizmetlerde ya da resmî olmayan sektörlerde 
yoğunlaşmasından dolayı son derece cinsiyetçidir. Turizmin güç ilişkileri, 
mekânsal olarak karmaşık ve kendine özgüdür. Turizm, çok çeşitli yerel ve 
uluslararası bölgelerden, farklı ekonomik kaynakları ve kültürel kimlikleri olan 
insanları (turistler, çalışanlar, yöneticiler ve yerel halk) mekânsal olarak dağıtan 
ve yoğunlaştıran devasa bir uluslararası etkinliktir (Kingsbury, 2006).

5. Türkiye’de Turizm Coğrafyasının Gelişimi ve Bugünü

Türkiye’de coğrafyacıların turizm konularına ilgilerinin belirlenmesinde 
başvurulacak en açık yol kuşkusuz ulusal süreli yayınların gözden geçirilmesi 
olacaktır. Bu yaklaşımla yapılacak bir değerlendirme turizm coğrafyası alanında 
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve değişimleri büyük ölçüde yansıtacaktır. Bu 
amaçla gerçekleştirilen literatür tarama sürecinde bazı seçilmiş dergilerdeki 
makale türünde eserler ve turizm coğrafyası kitapları ele alınmıştır. Seçilmiş 
dergiler ifadesi Türkiye’de basılı ya da elektronik ortamda yayın hayatına devam 
eden ulusal coğrafya dergilerini kapsamaktadır. Bu dergileri temsil eden Türk 
Coğrafya Dergisi (1943), Ege Coğrafya Dergisi (1983), İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi (1985), Doğu Coğrafya Dergisi (1995), 
Marmara Coğrafya Dergisi (1996) ve Coğrafi Bilimler Dergisi (2003) ilk 
sayılarından itibaren gözden geçirilmiştir. 
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Türkiye’de akademik coğrafya çalışmaların yayınlanmasında özellikle 
üniversite yayınlarının her zaman önemli bir yeri olmuştur. Üniversite bünyesi 
içindeki çeşitli birimler ve dergiler uzun bir süre bu tür çalışmaların yayınlandığı 
başlıca yerler olmuştur. Ancak Türkiye’de coğrafya araştırmalarının 
yayınlandığı bu dergilerin bazılarının yayın ömrü geçmişte sona ermiş, bazıları 
da akademik teşkilat düzenlemelerine bağlı olarak yaşanan birim değişikliği vb. 
nedenlerle başka isimlerle yayın hayatına devam etmiştir. Türkiye’de turizm 
coğrafyası araştırmalarının gözden geçirilmesi amacıyla Türkiye’deki başlıca 
coğrafya dergilerinin dışında, coğrafyacı akademisyenlerin internet ortamında 
ulaşılabilen güncel özgeçmişlerine de başvurulmuştur. Böylece Türkiye’de uzun 
bir dönemi temsil eden süreçte turizm coğrafyası alanındaki araştırmaların ve 
konuların seyri belirlenmeye çalışılmıştır.

Bilindiği gibi Türk Coğrafya Kurumu’nun Türk Coğrafya Dergisi dışında, 
en eski süreli yayın İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi’dir. 
1951’de yayın hayatına başlayan derginin 1980 yılındaki 23. sayısına kadar 
yaklaşık 30 yıllık bir ömrü olmuştur. Coğrafya araştırmalarının yabancı dillerde 
yayınlandığı İstanbul University Geography Institute Review dergisi de 1954 
yılındaki ilk sayısından 1978 yılına değin 16 sayı çıkarmıştır. Yayın hayatı sona 
eren diğer coğrafya dergileri ve yayın ömürleri şöyle sıralanabilir:

  Coğrafya Araştırmaları (Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi), 1966-1996
  İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni 1984-

1994.
  Review of the Department of Geography, University of İstanbul 1987-

1999.
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları 

Dergisi, 1989-1996
  Ankara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafyası 

Dergisi, 1982-2002.

Belirtmiş olduğumuz bu dergilerde yayınlanan araştırmalar arasında turizm 
coğrafyası alanını temsil eden araştırmalar oldukça sınırlı olmuştur. Kuşkusuz 
bu durum ülkemizde coğrafyacıların turizm coğrafyası alanına geç ilgi 
göstermesini yansıtmaktadır. Örneğin, Coğrafya Araştırmaları Dergisi (A.Ü. 
DTCF, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayını)’nde bu kapsamdaki yayın 
sayısı sadece ikidir. Ancak hemen eklemek gerekir ki, 1972 yılında yayınlanan 
bu iki araştırma örneği de Türkiye’de turizm coğrafyası alanındaki ilk örnekler 
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arasında yer almaktadır (Köksal, 1972a, 1972b).  Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları Dergisi’nde turizmi konu alan 
yayın sayısı sadece beştir ve bu araştırmalar çoğunlukla 1980’lerin sonunda 
yayınlanabilmiştir.  

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü kitap/kitapçık formatında çok 
sayıda yayın faaliyeti de gerçekleştirmiştir. Enstitü’nün ilk basılı yayını 1930 
yılına aittir (Chaput E. ve Akyol İ.H, 1930a; Chaput E. ve Akyol İ.H, 1930b).  
Bu tarihten 1979 yılı sonuna değin toplam 115 kitap basılmış olmasına karşın, 
bunlar arasında turizm coğrafyasını konu alan herhangi bir yayının bulunmayışı 
dikkat çekicidir.

Türkiye’de turizmi konu alan ilk coğrafya makalesi esasen oldukça 
erken bir tarihte yayınlanmıştır. İzbırak (1947)’ın “Cilo Dağlarının Turizm 
Bakımından Değeri” ve Emiroğlu (1962)’nun “Turizm ve Şehirlerimiz” adlı 
makaleleri bir bakıma Türkiye’de turizm coğrafyası araştırmalarının ilk örnekleri 
durumundadır. Bu erken dönemi izleyen diğer araştırmaların yayınlandığı 
1970’lere (Köksal, 1972a, 1972b; Emiroğlu, 1975; Özgüç, 1977a; Özgüç, 
1977b) değin belirgin bir suskun dönem vardır. Dünyada turizm coğrafyasının 
kuramsal olgunluk kazandığı ve sıçrama yaptığı dönemin etkilerinin Türkiye’de 
coğrafya dünyasına oldukça geç ulaştığını düşünebiliriz. Oysa o dönemde 
Türkiye’de turizm henüz uluslararası bir karaktere sahip olmasa da çeşitli doğal 
turizm kaynaklarının (deniz, kıyı, dağlık alanlar vb.) yoğun kullanımı hızlanmış; 
kentsel rekreasyonel alanlar ve faaliyetler yaygınlaşmaya başlamıştı.

Burada belirtmek gerekir ki, coğrafya biliminin yeni bir çalışma alanını 
vurgulayan “Turizm Coğrafyası” ifadesi ilk olarak Köksal’ın (1972 a, 1972 
b) ve Emiroğlu (1975)’nun makaleleri ile yine Köksal’ın (1976) kitap olarak 
yayınlanan eserinde dikkati çeker. Turizm alanına coğrafyacıların ilgisi 
Türkiye’de ekonomik ve siyasal perspektifin önemli ölçüde değiştiği 1980’lerde 
giderek artmıştır. Bu dönem, turizmle ilgili beklentilerin yükseldiği, kapalı 
bir ekonomiden çıkışı ve uluslararası dünyaya entegrasyonu temsil eden bir 
dönemdir. 24 ocak 1980 ekonomik kararlarını izleyen dönemde Türkiye’ye 
döviz girişinde artışı öncelikle hedefleyen politikalar belirginleşmiş; ülkenin 
uluslararası turizme daha fazla açılması için yoğun çalışmalar başlatılmıştır. 
Turizmin ülkenin ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşamında kendine önemli 
bir yer edinmesine koşut olarak turizm alanında coğrafyacıların çalışmaları da 
görünür hale gelmeye başlamıştır.

1980’ler turizm coğrafyası alanında makale sayısında sıçramalara 
tanıklık etmenin yanı sıra Türkiye’de ilk turizm coğrafyası kitabının da 
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yayınlandığı dönemdir. Bu sonucun en önemli nedenleri, turizm coğrafyası 
konularına giderek daha fazla odaklanan coğrafyacıların bu alanı temsil etmeye 
başlamaları; araştırmaların görünürlüğüne bağlı olarak ilham verici etkilerin 
yaygınlaşmasıdır. Özgüç’ün (1982) “Rekreasyon ve Turizm Coğrafyası” başlıklı 
makalesi; Köksal (1982) ve Özgüç’ün (1984) Turizm Coğrafyası kitapları bir 
bakıma ulusal coğrafya dünyasına turizm coğrafyasının kavramsal ve teorik 
konularının tanıtımını sağlayarak, bu alandaki çalışmalar için ön açıcı olmuştur. 
1980’lerde bu yeni çalışma alanına ait ilk çalışmalar yabancı dildeki yayınlarla 
da daha geniş çevrelere duyurulmaya çalışılmıştır (Özgüç, 1987; Doğaner, 
1985, 1987). Ege Coğrafya Dergisi (1983) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Coğrafya Dergisi (1985)’nin yayın hayatına başladığı bir dönemdir bu 
aynı zamanda.

İlerleyen yıllarda, beşerî coğrafyanın diğer alt alanlarında izlendiği gibi, 
turizm coğrafyası araştırmalarının da ulusal coğrafya dergilerinin dışında 
özellikle Türkiye’deki üniversitelerin bünyelerinde yer alan çeşitli sosyal 
bilimler dergilerinde geniş yer bulmaya başladığı görülür. Diğer yandan Türkiye 
merkezli, çeşitli indekslerce taranan çok disiplinli dergilerde de turizm coğrafyası 
yayın örnekleri de son yıllarda belirgin şekilde artmıştır (Uluslararası İnsan 
Bilimleri Dergisi (IJHS), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Anatolia, 
Bilig, Turkish Studies vb.).

2000’li yılların başından itibaren turizm coğrafyası literatürü de alana 
ilişkin yayınlanan kitaplarla zenginleşmeye başlamıştır. Bu dönemde yayınlanan 
kitap çalışmalarının ulusal ölçekte turizm coğrafyası konularını ele alması dikkat 
çekicidir. Ders kitabı olmalarının da etkisiyle “Türkiye Turizm Coğrafyası” 
adını taşıyan bu kitapların bir bölümü coğrafyacılar tarafından kaleme alınırken 
(Doğaner, 2001; Doğanay, 2001; Güngördü, 2003, Doğan ve Duran, 2019; 
Doğanay ve Zaman, 2021); bir bölümü de turizm konularında çalışmalarını 
sürdüren çeşitli disiplinlerden araştırmacılar tarafından yazılmıştır (Zengin, 
2006; Aktaş, 2007; Gürdal, 2014; Şenol, 2015; Akın, 2018). Coğrafyacılar 
tarafından kaleme alınan turizm coğrafyası alanının diğer kitapları da yakın 
yıllarda ortaya çıkmıştır (Emekli, 2001; Timor, 2004; Soykan, 2004; Soykan ve 
Emekli, 2005; Ertin, 2007, 2010; Akova, 2008; Çalışkan, 2010; Doğaner, 2013; 
Gözenç ve Özdemir, 2019; Koday ve Sevindi, 2021). Turizm coğrafyasının 
çeşitli uzmanlık konularını kapsayan kitapların yayınlanmaya başlanması, 
kuşkusuz turizm coğrafyası alanında coğrafyacıların uzmanlaşma deneyimlerini 
yansıtmaktadır.
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Türkiye’de yayınlanan ulusal coğrafya dergilerinde yayınların incelenmesi 
esasen turizm coğrafyası araştırmalarının tarihsel sürecine ışık tutmaktadır. 
Öncelikle ifade etmek gerekirse, yayın hayatına 1943 yılında başlayan Türk 
Coğrafya Dergisi’nde turizm coğrafyası ile ilgili ilk yayın 1995 yılına aittir. 
Yayın hayatı sona eren coğrafya dergilerini ve Türk Coğrafya Dergisi dışındaki 
dergileri, yeni kuşak dergiler olarak kabul edecek olursak; bu dergilerde turizm 
coğrafyası konularını ele alan araştırmaların görünür hale gelmesinin ancak 
1990’ların ortalarını bulduğunu saptayabiliriz. Bu dergilerin 2021 yılının son 
sayılarına değin yapılan tarama çalışmasında elde edilen sonuçlar tablo 1’de 
gösterilmiştir.

İncelenen altı ulusal coğrafya dergisinin toplam 292 sayısı içinde 214 
turizm coğrafyası alanına ait makale yayınlanmıştır. Burada dikkat çekici olan, 
bu yayınların 193’ünün (%90,18) 2000 yılı ve sonrasında yayınlanmış olmasıdır. 
Gerçekten de turizm coğrafyası araştırmaları Türkiye’deki ilk örneklerinden 
yaklaşık yarım asır sonra, 2000’li yıllardan itibaren belirgin bir görünürlük 
kazanmaya başlamıştır. Alana ilişkin en fazla sayıda makale Doğu Coğrafya 
Dergisi’nde yayınlanmıştır (64). Bu dergiyi 42 makale ile Marmara Coğrafya 
Dergisi izlemektedir. 

Seçilen dergilerdeki yayınlara biraz daha yakından bakmak, yeni 
saptamalar yapmaya da olanak sağlamaktadır. Esasen turizm coğrafyası 
konularında yayın sahibi çok sayıda araştırmacının varlığı dikkati 
çekmektedir. Fakat araştırmalarını bütünüyle turizm coğrafyası konularına 
yöneltmiş, turizm coğrafyasını bir uzmanlık alanı olarak benimsemiş çok az 
sayıda akademisyen söz konusudur. Bugüne değin ilgisi bütünüyle turizm 
coğrafyası konularına yönelmiş olan akademisyenler arasında sadece birkaç 
isim sayılabilir: Nazmiye Özgüç, Suna Doğaner ve Füsun Baykal. ‘Bütünüyle’ 
kriterini ‘büyük ölçüde’ ifadesi ile değiştirdiğimizde ise bu grupta yer alan 
akademisyenlerin listesi oldukça uzun olacaktır. Bu durum bize esasen 
coğrafyacıların turizm coğrafyası konularına yüksek ilgisinin olduğunu; 
fakat bir uzmanlık alanı olarak tercih edilmesine ya da benimsenmesine karşı 
mesafeli durduklarına işaret etmektedir. Fakat ortak olan ise şudur: bugüne 
değin yapılan çalışmalar içinde metodolojik ve kuramsal tartışma örnekleri; 
model oluşturma vb. girişim örnekleri çok azdır. Nitekim Doğaner’in 
Türkiye’deki turizm literatürünü ortaya koyduğu araştırmanın bulgularından 
biri de Türkiye’de turizm coğrafyası çalışmalarında kuramsal yayın sayısının 
az olduğudur (Doğaner, 2019).
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Tablo 1. Seçilmiş bazı coğrafya dergilerinde, 
turizm coğrafyası alanındaki yayın sayıları

Dergi Adı
Yayınlanan 
toplam sayı

Turizm 
coğrafyası 

alanında ilk 
makalenin 
yayınlanma 

tarihi

2000 yılına 
kadar 

üretilen 
turizm 

coğrafyası 
yayınlarının 

sayısı

2000-2015 
döneminde 

turizm 
coğrafyası 

yayınlarının 
sayısı

2016-2021 
döneminde 

turizm 
coğrafyası 

yayınlarının 
sayısı

Turizm 
coğrafyası 
makaleleri 

toplam 
sayısı

Türk Coğrafya 
Dergisi (1943)

79 1995 8 19 12 39

Ege Coğrafya 
Dergisi (1983)

42 1992 4 14 15 33

İstanbul 
Üniversitesi 
Coğrafya Dergisi 
(1985)

43 1997 6 3 8 17

Doğu Coğrafya 
Dergisi (1995)

46 1995 3 42 19 64

Marmara 
Coğrafya Dergisi 
(1996)

44 2001 0 17 25 42

Coğrafi Bilimler 
Dergisi (2003)

38 2004 -- 9 10 19

Toplam 292 -- 21 104 89 214

Dergilere göre bakmaya devam edecek olursak şunu kaydetmek de oldukça 
önemlidir. Bazı akademisyenler turizm coğrafyası alanındaki yayınlarını büyük 
ölçüde mensubu oldukları kurumlarda/birimlerde yayın hayatını sürdüren 
dergilerde yayınlatmayı tercih etmektedir. Ege Üniversitesi’nin Ege Coğrafya 
Dergisi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Coğrafi 
Bilimler Dergisi’nde genellikle bu durumu saptamak mümkündür. Doğu 
Coğrafya Dergisi Türkiye ölçeğinde farklı kaynaklardan çok sayıda araştırmayı 
yayınlamakla birlikte; akademik yaşamı geçmişte Atatürk Üniversitesi ile 
bağlantılı akademisyenlerin araştırmalarının yoğun bir şekilde yer alması ile 
dikkati çekmektedir. 

Turizm coğrafyası alanında yapılan çalışmalara tematik yönden 
bakıldığında, konu çeşitliliğinin oldukça zenginlik gösterdiği; bu çeşitliliğin 
özellikle 2000’li yıllardan itibaren arttığı dikkat çekmektedir (Tablo 2). Turizm 
coğrafyası literatürü 2000 yılından itibaren, yeni araştırma konuları ve kapsamıyla 
çeşitlenerek; ekoturizm, turizm klimatolojisi, kültürel turizm, şehir turizmi, agro 
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turizm, gastronomi turizmi, turizm algısı ve spor turizmi gibi bazı yeni konuları 
ele almaya da başlamıştır. Tüm bu gelişmelere karşın gözlem ve tasvire dayalı, 
genellikle belirli bir yönteme dayanmayan monografya türü örnekler hem 
literatürde geniş yer kaplamakta hem de uzun bir döneme damgasını vurmuş 
görünmektedir. Özellikle coğrafi ya da idari bir ünitenin turizm bakımından 
çekiciliklerine, olanaklarına ve potansiyeline dikkat çeken çalışmalar literatürde 
hayli geniş yer tutmaktadır. Bir yörenin turizm çekiciliklerini ya da belirli 
bir çevredeki turizm türünü ele alan, tanıtıcı özellikte ya da mevcut durum 
raporu niteliğindeki örnekler uzun sayılacak bir dönem boyunca adeta birbirini 
tekrarlamıştır. 

2019 yılı sonrasında yapılan çalışmalarda dikkat çeken bir konu COVID-
19 Pandemisinin etkilerinin turizm coğrafyası araştırmaları içinde kendine yer 
bulmasıdır. Bilindiği gibi 2019 aralık ayından itibaren tüm dünyada etkisini 
gösteren COVID-19 Pandemisi küresel ölçekte seyahat ve hareket kısıtlamalarına 
yol açmış ve dünya turizminde ağır bir hasara meydana getirmiştir. Pandeminin 
turizm üzerindeki olumsuz etkilerini araştıran çalışmaların dünyada ve 
Türkiye’de aynı dönemde ele alınması örtüşen bir ilgi ve zamanlamayı da ortaya 
koymaktadır. 

Tablo 2. Araştırma için seçilen coğrafya dergilerinde 
dönemlere göre öne çıkan turizm coğrafyası araştırma konuları

2000 yılından önceki dönemde ilk 
örnekleri görülen konular

İlk örnekleri 2000 yılı ve sonrasında 
görülen konular

Sayfiye Yerleşmeleri, Rekreasyon 
Alanları, Rekreasyonel Faaliyetler, 
Termal Turizm, Yayla Turizmi, Kıyı 
Turizmi, Turizmde Arazi Kullanımı, 
Kırsal Turizm, Alternatif Turizm, Yat 
Turizmi, Dağlık Alanlar Turizmi, İkinci 
Konutlar (Tatil Konutları), Kış Turizmi, 
Turizmin Etkileri, Turizm Ulaştırması, 
Turizm Planlaması, Kültürel Miras 
Kaynakları, Turizm Ekonomisi, Akarsu 
Turizmi, Göl Turizmi.

Kültürel Turizm, Turizm Algısı, Turizm 
Eğilimleri, Spor Turizmi, Turizm 
Klimatojisi, Turizmde Sürdürülebilirlik, 
Doğa Turizmi, Ekoturizm, Mağara 
Turizmi, Kruvaziyer Turizm, Korunan 
Alanlar (Ulusal Parklar, Özel Çevre 
Koruma Bölgeleri vb.)’da Turizm, 
Çağlayan ve Şelale Turizmi, Şehir 
Turizmi, Gastronomi Turizmi, Bağ 
Turizmi, Agro Turizm, Film Turizmi, 
Savaş Turizmi, Pandemi (Kovid-19) ve 
Turizm İlişkisi, 

Kuşkusuz turizmde potansiyel belirleme ya da envanter çalışmaları da amaca 
uygun seçilen ölçek, yöntem, coğrafi esaslar ve bağıntılar çerçevesinde alana 
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önemli katkılar sağlamaktadır. Esasen Türkiye’de turizm coğrafyası alanına 
ait yöntem, kuram ve metodolojiye dair birikimin eksikliği, turizm coğrafyası 
araştırmaları için yeterince ön açıcı ve rehber olamamıştır. Bu saptama genel 
olarak coğrafya biliminin Türkiye’deki seyrine koşut bir durumu belirlemektedir. 
Coğrafyanın bu alt alanı da Türkiye’de coğrafyanın gelişim sürecinden 
ayrı bir yön çizmemiştir. Nicel devrimin ve yeni paradigmalar döneminin 
dalgaları Türkiye’de turizm coğrafyası kıyılarına yeni ulaşmaya başlamıştır. 
Özellikle uygulamaya dönük hedefler içeren model oluşturma örnekleri ve 
disiplinler arası iş birliğini yansıtan çalışmalar, coğrafyacıların coğrafi bilginin 
gücünü kanıtlayabilecekleri bir alandır. Coğrafyacıların çok disiplinli turizm 
araştırmalarında daha fazla rol almaya başlaması ile coğrafi bilgi ve yöntemlerin 
turizme katkısının keşfi de hızlanacaktır. 

Diğer yandan dikkat çekici bir başka nokta ise turizm coğrafyasının 
geniş konu kapsamı içinde fiziki coğrafya uzmanlıklarının suskunluğudur. 
Her ne kadar turizm coğrafyası konularına mesafeli bir duruş dikkati çekse de 
jeomorfoloji, klimatoloji, bitki coğrafyası vb. uzmanlıkların turizm coğrafyası 
içinde kendi alanlarını temsil edecekleri geniş bir saha vardır. Bu bakımdan 
turizm coğrafyası araştırmaları için, disiplinin içinde oluşturulacak etkili iş 
birliği örnekleri başarılı sonuçlar elde edilmesini destekleyecektir. 

6. Turizm Coğrafyasının Geleceği

Turizm sisteminde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini coğrafi 
bağıntılarıyla açıklayan, turizm endüstrisi ve çevresindeki gelişmeleri yakından 
takip eden, gelecek için öngörülerde bulunan turizm coğrafyası; turizmin 
geleceğinin tasarlanmasına coğrafya biliminin yaklaşımlarıyla çok değerli 
katkılar sunabilecektir. Kuşkusuz toplumsal, ekonomik, politik süreçlerin 
içinde turizmin gelecek eğilimlerini barındıran çok sayıda ipucu bulunmaktadır. 
Bu bakımdan turizm eğilimlerini iyi analiz etmek ve geleceğe doğru küresel 
bir perspektifle bakmak, turizm coğrafyası bakımından yeni konular ve yeni 
başarılar anlamına gelecektir.

Yaz mevsiminde deniz kenarında geçirilen yıllık tatiller, -ki bu geleneksel 
tatil kalıplarının etkileri yüzyıllık bir sürenin büyük bir kısmı boyunca 
bazı bölgelerde sürmüştür- hızlı bir şekilde bireysel ve toplumsal anılara 
dönüşmektedir. Bu turizmin yerini, yaşadığımız dünyayı farklı şekillerde 
görmeye odaklanan yeni bir turizm coğrafyası almıştır. 20. yüzyılın büyük 
bir bölümünde turizmin gelişimini destekleyen deniz kıyıları, göller ve dağlar 
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halen ilgi çekmektedir. Fakat kültür ve miras merkezleri, spor alanları, alışveriş 
merkezleri, eğlence parkları, endüstri merkezleri, yağmur ormanları, geniş 
çayırlar, çöller ve buzul sahaları da giderek artan bir şekilde ilgi çekmeye 
başlamıştır. Artık geleneksel zaman ve mekânlara mahkûm olmayan (post) 
modern turist, neredeyse her zaman her yerde olabilecek hale gelmiştir. Diğer 
yandan turizmin etkileri de bu yeni eğilimlerle birlikte ilerlemektedir.

Turizmi tanımlayan özelliklerden biri, zaman ve mekân içerisinde akıcı 
olmasıdır. Yeni turizm modellerinin oluşturulmasına pek çok unsur katkı 
sağlasa da turistik yerlere ilişkin sosyal ve kültürel imajlar, özellikle önemli 
olarak görülmektedir. Turistik bakışın odak noktasının değişmesi ve turistik 
yerlere bireysel ve toplumsal olarak bakışımızı yönlendiren kültürel filtreler, 
dolaylı ve doğrudan bir şekilde, giderek daha da küreselleşmiş bir ölçekte yer 
alan turizmin mekânsal kalıplarını şekillendirmektedir. Dolayısıyla turistik 
yerlerin hem üretilmesinde hem de tüketilmesinde sürekli değişen kalıpların 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Williams, 2005:196). Turizm coğrafyası 
da bu dinamik koşullar altında, dünya turizmindeki gelişmeleri, değişimleri ve 
eğilimleri yakından izleyen ve yaşanan süreçleri eleştirel bir yaklaşım içerisinde 
ele alan bir disiplin olmalıdır. Turizm coğrafyasının prestiji gelecekte de turizm 
endüstrisinin, toplumların ve çevrenin değişen ihtiyaçlarını anlama ve bu sürecin 
sorunlarına çözüm üretme yeteneği ile belirlenecektir.

Turizmin geleceğine ilişkin birçok sorun vardır ve olası yönler üzerinde 
çeşitli etkileri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları doğal kaynaklı bazıları ise daha 
çok insan etkisiyle ortaya çıkan etkenlerdir. Bu etkenler turizmin geleceğini ve 
planlanma, yönetilme biçimlerini etkilemeyi sürdürecektir. Yakın dönemde 
dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, küreselleşmenin zirveye 
çıktığı 21. yüzyılın beklenmedik ve tüm insanlığı etkileyen en önemli olayıdır. 
Kuşkusuz küresel ölçekte seyahat kısıtlamalarının yaşandığı bu süreçte turizm 
faaliyetleri adeta durma noktasına gelmiştir. Tüm bu sürecin bize gösterdiği ise 
gerek sektörel ölçekte gerek insanların hareket ve rekreasyonel faaliyetlerinin 
kısıtlanması ölçeğinde turizmin geleceği bir kez daha sorgulanmıştır. Özellikle 
turizm aktivitelerinin insanlar üzerinde yarattığı psikolojik rahatlama, -ki 
pandemi döneminde eve kapanmalar ve seyahat kısıtlamaları birçok insan 
üzerinde olumsuz izler bırakmıştır– kültürler arasında etkileşim, turizmin yerel 
ekonomilere katkısı gibi olumlu etkiler turizmin günümüzdeki işlevinin ve 
öneminin yeniden anlaşılmasını sağlamıştır.

Kuşkusuz dünya turizminin büyümesinde önümüzdeki elli sene 
içerisindeki olası en büyük tehdit küresel ısınmanın etkileri olacaktır. Fakat 
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dünyanın atmosferindeki bu ısınmada insanın ne derece etkili olduğu ve doğal 
döngülerin ne kadar etkilendiğine dair tartışmalar hala sürmektedir. Eğer küresel 
ısınmanın yaşandığı ve bunun büyük ölçüde insan etkinlikleri etkisiyle olduğu 
kabul edilirse ve mevcut eğilimlerde büyük değişimler olmazsa, bunun turizm 
üzerinde önemli etkileri olacaktır. Örneğin küresel ısınmanın beklenen önemli 
sonuçlarından biri de kutuplardaki buzulların erimesidir. Kutup bölgelerindeki 
yerel çevresel değişimlerin yanı sıra, bunun küresel etkisi deniz seviyelerindeki 
yükselme olacaktır. Eğer bu gerçekleşirse, deniz seviyesinin altında olan 
ülkeler, Bangladeş, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi deniz kıyısı açısından 
geniş bölgeleri olan ülkeler ve Maldivler gibi turizm odağı haline gelen birçok 
küçük ada da sular altında kalacaktır. Dolayısıyla bu durum dünyadaki bazı kıyı 
turizm noktalarının ve diğer deniz seviyesinin altındaki bölgelerin ortadan yok 
olması anlamına gelmektedir (Mason, 2008: 262-263). Dağlık alanlar da küresel 
ısınmadan etkileneceklerdir. Örneğin kar yağışlarının kalıcı olamadığı yerlerde 
kış turizm faaliyetleri azalacak ya da ortadan kaybolacaktır. Bunların yanı sıra 
iklim krizinin tehdit ettiği çevrelerden yeniden tanımlanacak klimatik konfor 
alanlarına doğru oluşacak turizm talebi yoğunlaşacaktır. Günümüzde Alpler’de 
kış sporları ile öne çıkan, belirli yükselti kademesinin altında konuma sahip 
bazı merkezlerin, küresel ısınma sürecinin etkisiyle gelecek birkaç on yıl içinde 
rekabetçi koşullarını kaybederek çöküş sürecine girebileceği düşünülmektedir. 
İklim ile turizm ve rekreasyon arasındaki ilişkilerin odağı, sıklıkla Alpler, kutup 
bölgeleri ve sulak alanlar gibi belirli risk ortamları veya kayak yapma gibi 
iklimle ilişkili aktiviteler ve etkinlikler ya da doğa kaynaklı turizme istinaden, 
giderek artan bir şekilde iklim değişikliğiyle ilgili olacak şekilde değişmiştir. 
Her ne kadar ekonomi sıklıkla iklim değişimine ilişkin kamuoyu dikkatinin 
odak noktası olsa da coğrafyacılar hem bireysel olarak hem de disipliner temelde 
araştırma ekipleri veya çok disiplinli araştırma programlarının bir parçası olarak, 
turizm ve iklim değişikliği arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemede tarihsel 
açıdan önemli bir rol oynamaktadır (Hall and Page:2009:10).

Uzun mesafeli turizm, küresel eşitliğin sağlanması ve çevrenin korunması 
adına, gelecek on yıl içerisinde bazı kısıtlamaların hedef olabilir. Küresel 
ısınmaya dair mevcut endişeler, bilimsel kanıtlar geliştirilerek gerekçelendirilirse, 
modern toplumları nitelendiren aşırı hareketliliği engelleyecek daha fazla 
mali ve/veya düzenleyici sınırlamalar olacaktır. Fakat enerji üretimine ilişkin 
yeni kaynakların devreye sokulması gibi yeni bilimsel-teknolojik atılımların 
geliştirilmesi, turizmin devamlı olarak büyümesini destekleyebilir (Middleton 
ve Clarke, 2004:453). 



REKREASYON VE TURİZM COĞRAFYASI’NIN GELİŞİMİ: YAKLAŞIMLAR . . .    187

21. yüzyılın ilk yarısında, diğer küresel turizm noktaları da ziyaretçi 
sayısını etkileyen volkanik patlamalar, fırtınalar ve sel baskınları gibi doğal 
afetler dâhil olmak üzere çeşitli yerel ya da bölgesel sorunlarla karşı karşıya 
kalmıştır. Fakat bunlar turizmin tarihi düşünülecek olursa sıra dışı şeyler değildir. 
Diğer taraftan ABD’deki 11 Eylül 2001 saldırısı ve buna ilişkin diğer terör 
eylemleri daha sıra dışı görülmekte ve küresel turizm endüstrisi üzerinde uzun 
vadeli etkileri olabilmektedir. Terör eylemleri yerelden öte küresel tehdit olarak 
görülme eğilimindedir ve etkileri uzun bir döneme yayılabilmektedir. Nitekim 
11 Eylül saldırısının etkileri olaydan sonra havacılık sektöründe önlemlerin ve 
kuralların sıkılaştırılmasıyla devam etmiştir. Turizm endüstrisi açısından olayın 
sonuçlarına bakıldığında, örneğin 2002 yılındaki Amerikan hava yollarında 
büyük taşıyıcıların iflası, terör saldırısından sonra yaşanan yolcu sayısındaki 
düşüşle yakından ilişkili görünmektedir (Mason, 2008: 265).

Gelişmiş dünya ülkelerinde geleneksel istihdam yapısı büyük değişim 
içindedir. Sektörlerin birçoğu, son teknolojiyle birlikte daha düşük maliyetli iş 
gücü kullanılarak, gelişmekte olan dünya ülkelerinde yeniden kurulmaktadır. 
Eskiden sadece göçler, savaşlar ve sınırlı turizm hareketleriyle temas sağlayan 
farklı karakterlerdeki toplumlar, günümüzde ekonomik süreçlerin şekillendirdiği 
yeni dünya düzeni içinde daha fazla temas sağlamaktadır. Yaşanan bu değişimler, 
esasen kültürel ve etnik kaygıları da beraberinde getirmektedir. Ancak bu 
değişimlerin aynı zamanda gelişmekte olan dünya ülkelerinin ekonomik 
büyümesini ve dolayısıyla küresel turizmin daha da fazla gelişmesini teşvik 
etmesi beklenmektedir. Küresel etkilerle gelişmiş ülke toplumlarının yaşam 
biçimlerinin ve anlayışlarının gelişmekte olan ülkelere daha fazla ulaşmasıyla, 
gelişmekte olan ülkelerde yaşayanların uluslararası turizm hareketine daha fazla 
katılması beklenecektir. 

Yakın bir geçmişe kadar ekonomik gücü yüksek elit grupların tatil amaçlı 
uluslararası seyahat yapmaya gücü yetebiliyordu. Günümüzde de ekonomik 
gücü yüksek kişilerin uzay turizminin öncülüğünü yaptığını görmekteyiz. 
Bilindiği gibi bu tür bir yolculuğun ilk örneği 2001 yılının başında bir Rus 
roketi ile dünyanın yörüngesinde yapıldı. Esasen son 20 yılda uzay turizminin 
gelişimi konusunda önemli mesafeler kat edilmiştir. Son olarak 2021 yılında 
Elon Musk’ın SpaceX roketi ile arka arkaya yapılan uzay seyahatleri -gerçi buna 
katılanlar büyük servet sahiplerinden oluşan küçük bir grup olsa da- artık uzay 
turizminin gelişme yolunda olduğuna kanıt oluşturmaktadır. Geçmişe bakacak 
olursak, özel araç mülkiyetinde artışlara kadar kişisel hareketliliğin sınırlı 
olduğunu ve emeklilerin de de genellikle pasif tüketiciler olduğunu kolayca 
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belirleyebiliriz. Sanayi sonrası dönemin ana özellikleri ise dikkate değer bir 
tezatlık sunmaktadır. Halen hızlı bir şekilde gelişmekte olan bilişim ve iletişim 
teknolojileri ve internet olanakları; hükümetlerin, işletmelerin ve bireylerin 
çevrimiçi bir şekilde iletişim kurabilecekleri şekli kökten değiştirmektedir. 
Ulusal sınırlar fikirlerin yayılmasının önünde giderek anlamını kaybederken, tüm 
dünyanın erişim sağlayabildiği bilgi ve eğlence temini, geleneksel kitle iletişim 
araçlarının yerini almaktadır. Televizyonları internete ve yeni mobil telefonlara 
bağlayan, yeni nesil, dijitalleştirilmiş, etkileşimli geniş bant genişliğine sahip 
iletişim teknolojileri, tüm dünyada pek çok sayıda evin doğrudan gelişmiş 
bir bağlantı elde etmesini sağlayacaktır. Sanayi sonrası toplumdaki pek çok 
tüketici, nispeten iyi eğitim almıştır; izlemek istedikleri bir yolda geniş ölçüde 
bilgiye erişimleri vardır ve nispeten daha uzun ücretli izin haklarına sahiptirler 
(Middleton ve Clarke 2004:456). Diğer yandan bilgisayar teknolojilerindeki 
gelişmeler, pek çok teknolojik araç ve yeniliği de turizme kazandırmaktadır. 
Seyahatler, rezervasyonlar, gezi ve yürüyüş rotaları, coğrafi konumla bağlantılı 
bilgiler için geliştirilen mobil uygulamalar (aplikasyonları), yapay zeka temelli 
geliştirilen uygulamalar yakın bir gelecekte turizm hareketliliği, akış yönü ve 
pazarlar üzerinde daha güçlü etkilere sahip olabilecektir. Nitekim; COVID-19 
pandemisinin en yoğun yaşandığı dönemde, vaka sayılarını eş zamanlı yansıtan 
uygulamalar, görece güvenli çevreleri de yansıtması nedeniyle seyahat kararları 
ve tercihleri üzerinde oldukça belirleyici roller oynamıştır. İnternet ve yapay zeka 
tabanlı uygulama ürünleri, turizm ürünlerine dünya ölçeğinde her geçen gün artan 
oranda erişim ve katılım sağlamayı destekleyecek görünmektedir. Kaçınılmaz 
bir şekilde coğrafya bilgisine ihtiyaç duyacak ve CBS (GIS) katkısıyla gelişecek 
teknolojik uygulamalar ve program yazılımları, gelecekte coğrafyacıların önünde 
uygulamaya dönük oldukça geniş bir çalışma alanı açabilir.

1960’lar ve 1980’lerde geleneksel olarak paket haline getirilmiş kitle 
turizmin çoğu, ünlü “3 S” ile desteklenmekteydi: güneş, deniz, kum (sun, sea, 
sand). Yeni tüketicilerin katıldığı bireysel ve bağımsız turizmin büyük kesimi 
ise “4 İ” ile desteklenecektir: iç görü, ilham kaynağı, bilgi, katılım (insights, 
inspiration, information, involvement):

- İç görü, daha eğitimli ve kavrayışı yüksek bireylerin entelektüel merakını 
yansıtmaktadır.

- İlham, zihnin içerisindedir ve örnek olarak, harika bir manzaraya, müziğe 
veya binalara karşı verilen ruhsal bir yanıt olarak deneyimlenebilir bir 
özelliktir.
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- Bilgi, ilk iki kavramı desteklemektedir ve bilginin bulunması, eylem ve 
anlayışın uyarılması için önemli bir görev yapmaktadır. 

- Katılım, örnek olarak yelkencilik, golf oynama veya yürüyüş yapma 
tatillerinde olduğu gibi pasif bir şekilde gözlemden ziyade aktif katılıma 
ilişkin kişisel bir histir (Middleton ve Clarke, 2004: 460).

Gündelik yaşamda kısa süreli rekreasyonel etkinliklerin ve bu çerçevede 
sunulan hizmetlerin çeşitlenmesi, yaygınlaşması da turizme katılımın artmasını 
desteklemektedir. İster amatör bir tiyatro grubunun faaliyeti olsun, isterse 
satranç, briç vb. oyunlar olsun ya da su altı dalış, sörf, kayak, buz pateni, 
yamaç paraşütü vb. sportif etkinlikler olsun; günümüzde özellikle genç nüfus 
geçmişe kıyasla daha kolay hobi edinebilmekte ve rekreasyonel faaliyetlere 
daha yaygın bir şekilde katılabilmektedir. Dolayısıyla önceleri yakın çevredeki 
rekreasyon alanlarında gerçekleşen bu etkinlikler, bir süre sonra yerini daha uzak 
mesafelerdeki bağlantılara da yöneltmektedir. Başka yerlerde de bu etkinlikleri 
deneyimlemek için güdüler güçlenmektedir. Çok kültürlülük, evrensel dünya 
yurttaşlığı vb. olguların daha fazla hissedilmesi, günümüzün genç nüfusunu ve 
yeni kuşaklarını temsil edenlerin yakın bir gelecekte dünyayı ve farklı kültürleri 
tanıma isteği üzerinde çok güçlü motivasyon aracı haline gelecektir. Tüm bu 
gelişmeleri bir arada düşündüğümüzde gelecekte turizmin şaşırtıcı büyüme 
göstereceğini; aktif dış turizmin, dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde de 
yaygınlaşma göstereceğini öngörebiliriz. 

Yeni tüketicilerin kalite beklentileri, turistik mekânların çevresini de 
kapsamaktadır ve ticari menfaatlere ulaşılması adına, işletmeyi gelecekte 
de korumak ve daha sürdürebilir bir gelişme ve büyüme elde etmek için, 
gelecekteki iş şimdilerde turizm işletmelerinin daha iyi bir şekilde yönetilmesini 
gerektirmektedir (Middleton ve Clarke 200:464). Dünyada eğitim düzeyinin 
yükselmesi ile birlikte yeni turist kuşaklarının çevre ile ilgili beklentileri ve 
hassasiyetleri de artmıştır. Geçmişte turizm işletmelerinin yerleştikleri çevreleri 
“serbest ve sahipsiz kaynaklar” olarak görme dönemi kapanmıştır. Hatta 
turizm ile ilgili işletmelerin çevre ile ilgili hassasiyetlerinin yaygın göstergesi 
durumundaki, odalara konulan ve üzerinde “havlular ve çarşaflar ne kadar daha 
az değiştirilir ve yıkanırsa çevreyi de o kadar korumuş oluruz” yazılı mesajlar, 
işletmelerin çevreci olduğunu kanıtlamak için artık yeterli değildir. Sorumlu 
turistlerin yaygınlaşmasıyla turizm işletmelerinin yakın bir gelecekte çevre 
(yerel kültürü ve yaşam biçimlerini de kapsayan şekliyle) politikalarını ve yeni 
uygulamalarını tüketicilere duyurmaları gerekecektir. Rasyonel koşullar altında, 
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çevre ve kültür konularında oluşan yeni yaşam tarzlarını dikkate almayan 
bir turizmin gelecekte başarı sağlaması mümkün görünmüyor. Dolayısıyla 
gelecekte çevreye duyarlı, kültürlere saygılı, yenilikçi ve rekabetçi yeni bir 
turizm anlayışının yaygınlaşması beklenmektedir.

Tüm bu gelişmeler ve öngörülerin ışığında turizm coğrafyası bakımından 
şunları kaydetmek mümkündür: turizm coğrafyasının yeni gelişmeler ve 
öngörülebilir yeni durumlarla birlikte konu zenginliği de artacaktır. Dünyanın 
bu en büyük ve dinamik endüstrisi yoluna sürdürülebilir bir şekilde devam 
edebilmek için turizm coğrafyasından yeni araştırmalar talep etmeye devam 
edecektir. Coğrafyanın öteden beri katkıda bulunduğu ‘herkes için daha 
yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya’ hedefinin gerçekleştirilmesi için turizm 
coğrafyası da üstleneceği görevlerle çözüm ve öneriler sağlamayı sürdürecektir. 
Turizm coğrafyasının esas geleceğini bu süreçte turizm olgusunun problemlerini 
anlama ve çözme yeteneği belirleyecektir. Bu yeteneğin gücü büyük ölçüde 
coğrafya disiplininin çeşitli alanlarının başarılı iş birliği örneklerine ve 
multidisipliner turizm çalışmalarında coğrafi düşüncenin kendini ifade edebilme 
olanaklarına bağlıdır.

7. Sonuç

Turizmin varoluşu mekânsal farklılıklara bağlıdır. Coğrafyacı Jean Gottmann’ın 
ifade ettiği gibi: dünya bir beysbol topu gibi dümdüz bir yüzeye sahip olsaydı, 
coğrafya diye bir bilim dalı olmayacaktı; aynı nedenden dolayı turizm denen 
olayda meydana gelmeyecekti (Özgüç, 2013:17). Coğrafya biliminin son tahlilde 
nihai amacı tüm bileşenleri ile gezegenimizde doğa ve insanın birlikte uyumlu 
yaşamını; bu yaşamın temellerini oluşturan ekolojik ve kültürel zenginliklerin 
sürdürülebilir varoluşunu desteklemektir. Dolayısıyla insan-kültür-mekân 
düzleminde coğrafya bilimin temel uğraşı, biyolojik çeşitliliğin ve kültürel 
zenginliklerin korunmasına hizmet etmektir. Turizm coğrafyasının araştırma 
konuları içinde doğrudan ya da dolaylı bağlantılarıyla bu iki önemli kaynağın 
korunmasına yönelik çalışmalar önemli bir yere sahiptir. Bu önemli kavramlara 
ilişkin değerlerin dünyada giderek yaygın bir şekilde benimsenmeye başlanması 
ile yeni bir turizm anlayışı da ortaya çıkmıştır. Dünya ölçeğinde giderek güç 
kazanan bu yeni anlayış, fikir ve amaç ortaklığı içinde, turizm coğrafyasının yön 
verici etkilerine daha fazla açıktır. 

Coğrafya biliminin gelişimi dünyadaki ekonomi-politik süreçlerle öteden 
beri yakın ilişki içinde olmuştur. Günümüzde ise neoliberal politikaların 
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egemenlik çağında, çok çeşitli alana ilişkin değerler de bu gücün etkisi altında 
adeta yeniden şekillenmektedir. Dolayısı ile kaynaklar ve bunların kullanımı, 
insan faaliyetleri ile bağıntılı konular üzerine üretilen politikalar ve alınan 
kararlar, ekonomik alanda yaşanan kıyasıya rekabet altında şekillenmektedir. 
Gerçekten de içinde bulunduğumuz çağın ekonomi-politik koşulları altında 
şekillenen endüstrilerin değer, perspektif ve talepleriyle coğrafya biliminin 
insan-mekân ilişkisine rasyonel yaklaşımı; kamusal çıkarları, toplumsal 
ve çevresel yararları gözeten amaçları arasındaki çelişkiler giderek 
derinleşmektedir. Günümüzde ülkeler ve şirketler arasında en sert düzeyde 
gerçekleşen ekonomik rekabet daha çok büyüme, ciro ve karlılık rakamlarına 
odaklanırken genellikle bu sonuçların ne pahasına elde edildiği ve olası etkileri 
görmezden gelinmektedir. Genel olarak coğrafya bilimi ve alt uzmanlık alanı 
olarak turizm coğrafyası, bu koşullardan etkilenmiş görünmektedir. En azından 
gelişmekte olan ülkeler açısından durum böyledir ve zaten turizm büyük 
ölçüde buralarda gerçekleşmektedir. Günümüzde destinasyon bölgelerinde 
hükümetlerin, karar vericilerin, politika ve strateji belirleyicilerin turizm 
gelişimi ve mekân yönetimi konularındaki kararlılığı, turizm süreçleri üzerinde 
büyük ölçüde belirleyici olmaktadır. 

Sermaye piyasalarının etkisi altında yoğunlaşan turizm endüstrisi yaygın 
olarak kısa vadeli çıkarlara odaklandığından, turizm coğrafyasının sektöre 
‘kullanışlı’ bilgi üretmesinin zorluğu çok iyi anlaşılacaktır.  Bu nedenle son 
yıllarda iktisat ve işletme alanlarında turizme dönük çalışmaların artması da bir 
tesadüf değildir. Turizmde sürdürülebilirliğin yanlış imaları ve hatalı kabullerinin 
giderek arttığını teşhis edebiliyoruz. CBS gibi araçları da yöntemlerine bir yenilik 
olarak ekleyen coğrafya dışındaki disiplinlerin alt alanları turizm coğrafyası 
araştırmalarına bir alternatif sunabilecek midir? Bu sorunun açık bir yanıtı vardır: 
günümüzde turizm yönetiminin ilgilendiği başlıca çağdaş sorunların pek çoğu 
(örn. çevresel değişim, turistik alan yönetimi, insan hareketliliği) coğrafyayla 
ilgilidir. Coğrafyacıların mekâna ve insan faaliyetlerine bütüncül yaklaşımının 
yerini hiçbir şeyin alabilmesi mümkün değildir. Kartografik ve teknolojik araçlar 
ise ancak coğrafi bilgi ile işlevsel olabilmektedir. Coğrafi perspektif, turizm 
konularını ekonomik ve ticari yaklaşımlarla ele alma eğilimindeki disiplinlere 
kıyasla, ticari olarak örgütlenmiş mekândaki olay ve ilişkileri mekânsal ve 
sosyal bağlama aktarmada bazı avantajlara sahiptir. Çünkü coğrafyacılar 
örneğin bir işletmeyi tek başına hareket ediyor gibi görmekten ziyade işletme 
ve girişimcilikle ilgili davranışların yer ve bağlamla iç içe olduğunu gösterme 
eğilimindedir.
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Türkiye’de turizm coğrafyasının henüz dünya ölçeğinde kuram, metodoloji 
ve paradigmalar yönüyle belirli bir olgunluğa erişen düzeyin şafağında olduğu 
görünmektedir. Türkiye’de turizm coğrafyası araştırmalarının toplumsal-
ekonomik düzlemde görünür hale gelmesi ve kendini kanıtlaması, karar verici 
çeşitli kurumların ilgisini de çekerek bu yolu açmayı hızlandıracaktır. Turizm 
coğrafyasında bireysel ve etki düzeyi düşük araştırmaların yanı sıra araştırma 
projelerine odaklanmak yararlı sonuçlar sağlayabilir. Bunun için öncelikle 
disipliniçi ve disiplinlerarası iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmeli; kurumsal 
temsiliyeti bulunan yapılar öncülüğünde araştırma projeleri yürütülerek, 
coğrafyacıların turizm ile ilişkili sorunların çözümüne talip olduğu akademik 
olarak ortaya konulmalıdır.  

Turizm coğrafyasının önünde parlak bir gelecek bulunmaktadır. Turizmin 
büyümesine ilişkin rakamlar bunun en açık göstergesidir. Uzayan yaşam süreleri, 
küresel ölçekte medya ve iletişim mecraları, çok kültürlülüğün yaygınlaşması, 
artan merak, moda değerler ve pandemi dönemi sonrası rekreasyonel 
faaliyetlerin artan cazibesi turizmin ekonomik büyümesini ve yaygınlaşmasını 
önümüzdeki süreçte daha fazla destekleyecektir. Diğer yandan bilgi ve iletişim 
olanakları turizmde kaliteli çevrelere talebi de giderek artıracaktır. Nitekim 
turizm endüstrisinde ve turistlerde sorumlu anlayışların gelişmesiyle arayışlara 
yönelim de hız kazanmıştır. Bu gelişmeler turizm coğrafyasının yenilenme ve 
hareketlenme göstereceği bir döneme işaret etmektedir. 

Türkiye’den turizme bakacak olursak şunları ekleyerek tamamlayabiliriz. 
Türkiye, turizmde köklü bir geçmişe sahip olmasa da özellikle 1982 yılında turizm 
alanında başlatılan girişimler ve atılımlarla 2000’li yıllarda dünya turizminde 
söz sahibi ülkeler arasına girmiştir. Türkiye, 2009 yılından itibaren gelen turist 
sayısı bakımından dünyadaki ilk on ülke içerisinde yer almayı başarmıştır. 2013 
yılı verilerine göre 37,8 milyon ziyaretçi sayısı ile Fransa, ABD, İspanya, Çin 
ve İtalya’nın ardından altıncı sıraya yükselen Türkiye; İngiltere, Almanya, 
Yunanistan ve Mısır’ın önünde yer almıştır (AKTOB, 2014). Turizm’deki artış 
2019 yılında zirve yapmıştır. Bu dönemde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı tüm 
zamanların rekorunu kırarak 51,7 milyona ulaşmıştır. Aynı dönem içerisindeki 
turizm geliri ise 28,7 milyon dolar seviyesindedir. Tüm dünyayı sarsan 
Covid 19 pandemisi sonrası ziyaretçi sayısı 2020 yılında 15,9 milyona kadar 
düşmüş; pandeminin etkisinin azalmaya başladığı 2021 yılında tekrar artarak 
30 milyon seviyesine ulaşmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021). Aslında 
ziyaretçi sayılarındaki bu kayda değer artışlar, pandemi sonrası dönemde turizm 
endüstrisinin Türkiye için güçlü fırsatlar oluşturacağının da kanıtıdır.
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Türkiye’de turizmin gelişim süreci birçok sorunu ve fırsatı birlikte 
içermektedir. Bilindiği gibi Türkiye’de turizm, deniz-güneş-kum üçlüsünün 
geleneksel çekiciliğine bağlı olarak yaklaşık 50 yıl öncesinde kıyıların yoğun 
kullanımı ile gelişme gösterdi. Bu sürecin içinde birçok yerde dikkatsiz ve plansız 
kullanımlar ile turizm, yararlı olmaktan çok tahripkâr sonuçlar ortaya çıkardı. 
Türkiye’de bir zamanlar moda ve marka haline gelen turistik merkezlerin bir 
kısmı, Buttler (1980)’in sayfiye gelişim modelinde öngörüldüğü şekilde gelişme, 
doygunluk ve çöküş dönemlerini birbiri ardına yaşadılar. Fakat Türkiye’de 
nispeten zorlu ulaşım ve erişilebilirlik özellikleri birçok yerin doğasını ve diğer 
çekiciliklerini bu süreçte korumaya yardımcı oldu. Ancak Türkiye’de turizm, 
sınırlı bir süreye ve belirli alanlara sıkışan kabuğunu kıramamıştır. Genel olarak 
bu ‘mevsimsellik sorunu’, Türkiye turizminde en fazla göze çarpan özelliklerden 
biridir. Ancak bu sorun alternatif, destekleyici, tamamlayıcı turizm formlarının 
geliştirilmesi ile turizmi dağıtma politikaları ile aşılabilir. Turizm coğrafyasının 
ülke geneline yaygınlaştırılması turizmin olumsuz etkilerini azaltmaya, kırsal 
çevrelerin kalkınmasına yardımcı olacaktır. Günümüzde turizm sektörünün 
artan rekabet koşulları ve bozulmamış alan arayışları göz önüne alındığında, 
doğallığını koruyan mevcut kaynakları ve tanıtılmayı bekleyen yeni çekicilikleri 
ile Türkiye’nin yakın bir gelecekte dünya liginin en üst sırasına yükselmesi 
beklenebilir. Ancak öncelikle Türkiye’de turizm kaynaklarının çok iyi tanınması 
ve turizm açısından planlanması gereklidir. Dolayısıyla var olan kalıpların 
kapsamlı analizi, uygun alternatiflerin belirlenmesi ve stratejiler geliştirilmesi 
vb. konular turizm coğrafyasının ajandasına girmeyi beklemektedir.

Türkiye turizminin dikkat çekici özelliklerinden birisi de turizmde 
kısa sürelerde şekillenen kalıpların turizmi yönlendiriyor olmasıdır. Türkiye 
turizminde genellikle Türkiye’ye en fazla turist gönderen kaynaklara ve onların 
ilgi duyduğu çekiciliklere, yerlere odaklanılmaktadır. Esasen bu yaklaşımlar 
Türkiye turizmini çok kırılgan hale getirmektedir. Nitekim Türkiye turizmine 
en fazla talepte bulunan Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Ukrayna’dır. 2014 
ve 2015 yıllarında gelişen ekonomik ve siyasi krizler; 2019 aralık ayından 
itibaren dünyada etkisini gösteren COVID 19 pandemisi ve son olarak 2022 
yılı Mart ayında savaşa dönüşen Rusya-Ukrayna gerilimi gibi olumsuz 
süreçlerin Türkiye turizmine etkisi de büyük olmuştur. Türkiye’de henüz bu 
kırılganlığı azaltmaya yönelik, çeşitli krizlere hazırlıklı alternatif politikalar 
bulunmamaktadır. Turizmin ekonomideki rolünün giderek artması, ekonomik 
bağlantılarının giderek genişlemesi Türkiye turizminde alternatif politika ve 
planlama arayışlarını kritik ve öncelikli bir konu haline getirmektedir.
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Türkiye’ye en fazla turist gönderen kaynak alanlar Avrupa Birliği 
(AB)’nde dağılış göstermektedir. Bilindiği gibi AB nüfusu hızla yaşlanmaktadır. 
AB’nin demografik yapısına uygun olarak turizm türlerine olan talepler de 
yakın bir gelecekte değişime uğrayacaktır. Türkiye’de sağlık turizmi gelecekte 
talebin yoğunlaştığı bir turizm türü olacaktır. Ancak ne var ki Türkiye’de 
turizm endüstrisinin gelişmelere ve değişen koşullara hızlı yanıt veremediği 
görülmektedir. Dolayısıyla turist akışları, eğilimler, pazar koşulları sürekli analiz 
edilmeli; gelecek için öngörüler sağlayan modeller geliştirilmelidir. Bu konuda 
bir örnek vermek gerekirse Fransa’nın 2000 yılında artan işsizlik sorununa 
karşı aldığı önleme değinilebilir. Turizmin ekonomide rolünün oldukça önemli 
olduğu Fransa’da hükümet radikal bir kararla –çünkü OECD ülkelerinde başka 
örneği yoktur- haftalık çalışma süresini 35 saate düşürmüştür. Bu kararla işsizlik 
sorununa etkili bir çözüm sağlanmıştır. Kuşkusuz bu kararı alırken hükümet şu 
iki önemli bilgiye ve verilere sahipti: ülke içi seyahat ve geziler Fransızların 
boş zamanlarını değerlendirmede sıkça yararlandığı etkinliklerdi. Diğer 
yandan işsizlikten düzenli bir gelir sağlayan, işe kavuşan Fransızlar ülke içinde 
turizme daha fazla katılıyorlardı. Böylece ulusal turizmin bazı özelliklerinin iyi 
tanınması ile ekonomik durgunluğu ve işsizlik sorununu kısmen geriletmenin 
bir yolu bulunmuş oluyordu. Gerçekten de turizmin ekonomide etkisinin güçlü 
ve derin olduğu ülkelerde turizm yakından izlenmesi gereken bir olgudur. 
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1.  Giriş

Yaşadığımız dünya büyük ölçüde şehirleşmiş bir dünyadır. Günümüzde 
şehirleşme olgusu gerek ölçeği, hızı gerekse dünyadaki dağılışı, 
formu ve fonksiyonları açısında tarihsel şehirleşme dokusundan 

oldukça farklıdır (Seto vd., 2010: 167). Modern şehirleşmenin en karakteristik 
özelliği şehirleşmenin günümüzde ulaşmış olduğu boyuttur. Megaşehir olarak 
nitelendirilen, nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehirler 20. yüzyılın ikinci 
yarısının ürünleridir (Yaman Kocadağlı, 2020: 70). 1950’de dünyada yaklaşık 
750 milyon kişi (%30) şehirsel alanlarda yaşarken, bu sayı günümüzde yaklaşık 
4,2 milyara (%55) yükselmiş durumdadır. Günümüzde gelinen noktada dünya 
nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan şehirler, aynı zamanda küresel 
karbon emisyonlarının %75’ini yaratır, doğal kaynakların küresel çapta %75’ini 
de kullanır hale gelmişlerdir. Bunun yanı sıra küresel ekonominin büyük bir 
kısmını üreten şehirler, dünya enerjisinin %65›inden fazlasını tüketen mekânlara 
dönüşmüşlerdir (Solecki vd., 2013: 12). Yapılan projeksiyonlar önümüzdeki 
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süreçte şehir nüfusunun daha da artacağını, 2050 yılında 6,7 milyara (%68) 
ulaşacağını ortaya koymaktadır. 

İnsanlık tarihinde Sanayi Devrimi’ne kadar olan süreçte dünyada 
kurgulanan üretim-tüketim biçimleri doğal ortam üzerinde büyük ölçüde bir 
tahribata sebebiyet vermemiştir. Sanayi Devrimi’yle değişen üretim süreçleri ve 
bu süreçlere göre şekillenen toplumsal düzen, doğa üzerinde tahribe dayanan bir 
anlayışı da maalesef beraberinde getirmiştir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında 
dünya nüfusu daha önce görülmemiş bir şekilde hızlı bir artış sürecine girmiştir. 
Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğal kaynaklar 
yoğun bir şekilde kullanılmış, bu kaynakların tüketilebilir olduğu gerçeği göz 
ardı edilmiştir. Neticede hızla artan nüfus ve ortaya çıkan üretim kalıpları insanın 
doğa üzerindeki olumsuz etkilerini her geçen gün arttırmış; insanoğlu kendi 
kurguladığı bu süreçte birçok çevre sorunuyla da karşı karşıya kalmıştır. 

Günümüzde insan etkinliğinin dünya üzerinde büyük ölçüde artması, Jeolojik 
Zaman tablosunda içinde bulunduğumuz Kuaterner’e (4. Zaman) yeni bir alt 
dönemin eklenmesi tartışmalarını da beraberinde getirmiştir (Seto vd., 2010: 168, 
Ertek, 2017: 71). Antroposen, “İnsan Çağı” olarak adlandırılan bu yeni döneme 
verilen addır. İnsan etkinliğinin dünya üzerinde ulaştığı boyut, yeni bir çağa isim 
verdirebilecek düzeye gelmiş bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda 
dünya nüfusu 7,7 milyara ulaşmış durumdadır ve dünya üzerinde doğal görünümler 
gittikçe beşeri görünümlere evrilmekte, insanoğlu doğayı hızla değiştirip, 
dönüştürmektedir. Şüphesiz insan etkinliğinin yerküreyi şekillendirdiği yeni bir 
jeolojik çağın içerisinde olduğumuz aşikârdır (Polat ve Kahraman, 2019: 321).

 Dünya üzerinde insan nüfusu ve etkinliğinin odak noktaları şehirlerdir. 
Günümüzde insan etkinliğinin odak noktaları olan şehirlerde sürdürülebilir 
şehirsel gelişmeyi sağlamak geleceğimiz adına büyük önem taşımaktadır. 
Söylem düzeyinde başarılması gereken bir hedef olarak birçok alanda karşımıza 
çıkan “sürdürülebilirlik” kavramı Birleşmiş Milletlerin 1987 yılında yayımladığı 
Ortak Geleceğimiz (Our Common Future) raporuyla hayatımıza girmiştir. 
Başlangıçta sürdürülebilirlik kavramı sadece çevre ve çevre sorunları boyutunda 
tartışılırken, 1992 yılı Birleşmiş Milletler Rio Konferansı sonrasında ekonomi 
ve toplumu da içine alacak şekilde, daha kapsayıcı bir biçimde tartışılmaya 
başlanmıştır. Bu bağlamda özellikle günümüzde sürdürülebilir şehirler 
yaratmak tartışmaları da hız kazanmıştır. Nitekim evrensel bir eylem çağrısı 
olarak 2016 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler 2030 Yılı Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinde de “sürdürülebilir şehirler” yerini almış, sorumlu üretim 
ve tüketim, iklim değişikliğiyle mücadele gibi 17 ana başlıktan birisi olmuştur. 
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Büyük ölçüde şehirleşmiş ve mevcut eğilimlerin devamı durumunda daha da 
şehirleşecek olan dünyada sürdürülebilir şehirler yaratmak geleceğin dünyasını 
inşa etmede daha büyük önem taşımaktadır. Şüphesiz sürdürülebilirliğin 
ekonomik, toplumsal ve çevresel birçok boyutu vardır. Ekonomik, toplumsal ve 
çevresel boyutta sürdürülebilir şehirler yaratmak, esasında geleceğin dayanıklı 
şehirlerini de inşa etmek anlamına gelmektedir.  

Dayanıklı şehirler (resilient cities) günümüzde ve gelecekte ekonomik, 
toplumsal, yönetimsel ve çevresel sorunları absorbe edebilen, iyileştirebilen ve 
bunlara hazırlıklı olan şehirlerdir. Esasında 2020 yılında dünyayı etkisi altına 
almaya başlayan Covid-19 pandemi sürecinin de bizlere bir kez daha hatırlattığı 
soru savaş, afet, salgın gibi olağanüstü durumlarda şehirlerimizin ne kadar 
dayanıklı olduğu sorusu olmuştur (Polat ve Kahraman, 2021: 26). Pandeminin 
yanı sıra insanoğlu tarafından yaratılan iklim değişimleriyle ortaya çıkacak iklim 
krizleri de insanlığın karşısında ciddi bir tehdit olarak durmaktadır. Bu nedenle 
dayanıklı şehirler yaratabilmek her toplum için büyük önem taşımaktadır. 

Günümüzde dayanıklı şehirler inşa etmede, şehirleşme sürecinde şehrin 
dışına itilen tarımın şehirle olan ilişkisi yeniden kurgulanmaya çalışılmaktadır. 
Şehir ve çevresinde tarımsal faaliyetleri sürdürmek, şehrin yakın çevresinden 
beslenmesi çabaları uygulamada toplumumuza yabancı olmayan bir durumdur. 
Ülkemizde tarım yüzyıllarca çeşitli süreçlerde şehir hayatının ayrılmaz bir 
parçası olmuştur (Göney, 2011: 282, Barthel, vd., 2010). Sürdürülebilir şehirsel 
gelişmede önemli bir araç olarak görülen tarım, gerek çevresel gerekse ekonomik 
ve toplumsal boyutları olan ve bu bağlamda dayanıklı şehirler oluşturmada 
önemli işlevlere sahip olabilecek bir uygulamadır. Son yıllarda bu bağlamda 
yeni şehirsel politikaların geliştirildiği de sıklıkla görülmektedir. 

 Tarımın, hızla artmakta olan dünya nüfusunun beslenmesi açısından önemi 
çok büyüktür. Dünya nüfus artışı, gıda arzının sürekli bir şekilde artmasını zorunlu 
kılmış; bu durum üretim alanları üzerindeki baskı ve bozulmaları her geçen gün 
arttırmıştır. Bir yanda dünyada hızlı nüfus artışı, buna eşlik eden hızlı şehirleşme 
süreci ve gıda ihtiyacının artması gerçekleri ile diğer yanda hızlı şehirsel 
yayılmayla yok edilen tarım alanları ve gittikçe şehirlere itilen kırsal nüfus, 
tarımsal işgücünü kaybı gerçekleri ciddi ikilemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şüphesiz dünya ölçeğinde genel olarak yaptığımız bu değerlendirmeler 
ülkemiz adına da geçerlidir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle 
20. yüzyılın ikinci yarısında hızlı bir nüfus artışı ve bu artışa eşlik eden hızlı 
bir şehirleşme süreci yaşanmıştır. İlk resmi nüfus sayımının yapıldığı 1927 
yılında ülke nüfusumuz 13.648.270 kişiyken, 2020 yılına gelindiğinde bu sayı 
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83.614.362 kişiye ulaşarak, yaklaşık 6 katlık bir artış kaydetmiştir. Nüfusumuzun 
artış sürecinde özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında hızlı bir şehirleşmeye de 
tanıklık edilmiştir. 1927 yılında 13.648.270 olan ülke nüfusumuzun sadece 
%24,2’sini (3.305.879 kişi) şehir nüfusu oluştururken, bu oran 1980 yılında 
%43,9’a (19.645.007 kişi) yükselmiş ve ilk kez 1985 yılı resmi istatistiklerinde 
şehir nüfusu %53 (26.865.757) oranla kırsal nüfusu geçmiştir (Şekil 1). 2000 
yılına gelindiğinde ülke nüfusumuzda %65’lik (44.006.184 kişi) bir paya sahip 
olan şehir nüfusu, 2012 yılında payını %77,2’ye (58.448.431 kişi) yükseltmiştir. 
Ülkemizin idari yapılanmasında meydana gelen değişikliklerin de etkisiyle 
2012 yılı sonrasında toplam nüfusumuz içerisinde şehir nüfusunun payı daha da 
artmış, 2020 yılı itibariyle %93’e (77.736.041 kişi) ulaşmıştır. Görüldüğü gibi, 
ülkemiz kuruluş yıllarında ağırlıklı olarak kırsal bir toplumdu ve yaklaşık her 
4 kişiden 3’ü kırsal kesimde yaşıyordu. Oysaki günümüzde bu durum tersine 
dönmüş; şehirsel bir düzen hâkim duruma geçmiş bulunmaktadır.

Şekil 1: Ülkemizde Kır-Şehir Nüfusunun Gelişimi (%)

Kaynak: 1927-2000 Genel Nüfus Sayımları ve 2007-2020 Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları

Ülkemizin nüfus artışı ve şehirleşme süreçlerine tarım alanlarının azalması, 
tarımsal işgücü kaybı ve değişen toplumsal yapı gerçekleri de eşlik etmektedir. 
Şehir nüfusunun artması şehirsel alanlarda hızlı bir mekânsal gelişmeyi de 
beraberinde getirmiştir. Şehirler çevrelerindeki tarım alanlarını bünyelerine 
katarak mekânsal gelişimlerini hızla sürdürürlerken, önemli oranda üretim alanı 
kayıplarına da sebebiyet vermişlerdir. Örneğin, 2005 yılında 26,6 milyon hektar 
olan ekilebilir tarım alanlarımız, 2020 yılına gelindiğinde 23,1 milyon hektara 
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gerilemiş; yaklaşık 3,5 milyon hektar tarım alanı üretim sürecinden çıkartılarak, 
çeşitli nedenlerle kaybedilmiştir. Bu kaybın önemli kısmı şehirsel yayılmayla 
gerçekleşmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal üretim süreci her 
geçen gün şehirsel alanlardan uzaklaştırılmaktadır. Oysaki şehirler nüfusun 
ve tüketimin odak noktaları haline gelmişlerdir. Bu nedenle şehirlerin gıda 
güvenliğinin, şehirsel gıda tedarik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sorgulanması 
gerekmektedir. Nitekim Covid-19 salgını, ulaşım üzerine kurgulanmış olan küresel 
toplumsal düzeni ani bir sarsıntıya sokmuş, 20. yüzyılın son döneminde başlayan 
ve giderek artan malların dolaşımındaki sınırsızlık ilk kez kesintiye uğramıştır 
(Şatıroğlu, 2021: 554). Bu nedenle şehirlerin beslenmesinde şehir ve çevresinin 
imkânlarından ne derece yararlanılabileceği tartışmaları hız kazanmıştır.   

Son yıllarda dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler yaratmada, günümüz 
koşulları altında şehrin tarımla olan ilişkisi üzerinde daha çok durulmaya 
başlanmıştır. Şehirleşme sürecinde şehirleşme dinamikleriyle şehrin dışına 
itilen tarım, bu kez yeniden çeşitli şekillerde şehirlere entegre edilmeye 
çalışılmaktadır. Araştırmamızda ülkemizin en büyük şehri, dünyanın ise 
sayılı büyükşehirlerinden birisi olan İstanbul özelinde nüfusun gelişimi ve bu 
süreçte şehrin mekânsal gelişimiyle azalan tarım alanlarının sorgulanması; 
günümüzde geriye kalan tarım alanlarının mevcut durumunun ortaya konulması 
ve şehirsel dayanıklılık bağlamında konunun ele alınması amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda araştırmamızın ilk bölümünde İstanbul’da nüfusun gelişim süreci ele 
alınmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde İstanbul’un geriye oldukça az kalan 
günümüzdeki tarımsal üretim alanları ve bunun mekânsal dağılımı sorgulanmış; 
şehirsel sürdürülebilirlik ve dayanıklılık ekseninde bir durum değerlendirmesi 
yapılmıştır. Araştırmamızda Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen 
verilerden yararlanılmış; veri tabanı ve data yapısının oluşturulmasında ArcMap 
10.3 yazılımı kullanılmıştır.

2.  İstanbul’da Nüfusun Gelişimi

İstanbul ülkemizin en büyük, dünyanın ise sayılı büyükşehirlerinden birisidir. 
İstanbul, ülkemizde kırdan şehre göç hareketinden şüphesiz en fazla etkilenen, bu 
süreçte nüfusu hızla artan, günümüzde ülke nüfusumuzun yaklaşık %19’una ev 
sahipliği yapan bir yerleşimdir. İstanbul özellikle 1950 yıllından sonra nüfus ve 
mekânsal bakımdan hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Bu süreçte İstanbul’un 
nüfusu hızla artarken, şehir belirli akslar boyunca alansal olarak da hızla büyümüştür. 
İstanbul’un nüfus artışı ve mekânsal büyüme süreci, idari yapılanmasında da 
sıklıkla değişimi beraberinde getirmiştir (Yaman Kocadağlı, 2022:145). 
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İstanbul, ülkemizin nüfus artışı ve şehirleşme sürecinde şehirleşmesinin 
boyutu ve şehir kimliğiyle her zaman ön planda olmuştur. Tablo 1’de de görüldüğü 
gibi, toplam nüfusu içerisinde şehir nüfusu her zaman hâkim durumdadır. Hızlı 
nüfus artışı ve şehirleşmeye dair çeşitli sorunlarla ülke gündeminin merkezinde 
yer bulan İstanbul, esasında halen belirli oranda bir kırsal nüfusa da ev sahipliği 
yapmaktadır. İstanbul’da 1927 yılında 806.853 olan toplam nüfusun %87’sini 
şehir, %13’ünü ise kırsal nüfus meydana getirmektedir. 1950 yılına gelindiğinde 
1.166.477 olan toplam nüfusun %86’sının şehir, %14’ünün ise kırsal nüfus olduğu 
görülmektedir (Tablo 1). 1950 yılından sonra nüfusu hızla artmaya başlayan 
İstanbul’da, toplam nüfus içerisinde şehir nüfusunun oranının 1985 yılına kadar 
gittikçe azalmakta, buna karşılık kırsal nüfus oranının ise gittikçe yükselmekte 
olduğu gerçeği dikkati çekmektedir. Ülke içerisindeki göç hareketinin ana hedef 
noktası haline gelen İstanbul’da 1980 yılında toplam nüfusun 4.741.890 kişiye 
yükseldiği, bu nüfusun %61’ini şehir, %39’unu ise kırsal nüfusun meydana 
getirdiği görülmektedir. İstanbul’da 1984 yılında büyükşehir belediyesinin 
kurulması ve bu yıldan sonra günümüze kadar olan süreçte İstanbul’un idari 
yapılanmasında meydana gelen değişiklikler, kır-şehir statülerini belirleyen 
yasal düzenlemeler, İstanbul ilinde resmi istatistiklerde kır-şehir nüfusunun 
dağılımında etkili olmuştur (Sertkaya Doğan ve Gökburun, 2019: 75). Nitekim 
2020 yılına gelindiğinde, toplam nüfusu 15.462.452 kişiye ulaşmış olan 
İstanbul’da resmi istatistiklerde kırsal nüfusun yer almadığı görülmektedir. İdari 
kimlikleri değiştirilerek şehrin yönetsel alanına dâhil edilen kırsal yerleşimler, 
günümüzde halen kırsal ekonomik fonksiyonlarını korumaktadırlar. Şehirsel 
sürdürülebilirlik ve dayanıklılık bağlamında İstanbul’un gelişimine birçok 
açıdan hizmet edebilecek potansiyele sahip olan kırsal alanlar üzerinde önemle 
durulması ve geriye kalan bu alanların mutlak suretle korunması gerekmektedir. 
Günümüzde İstanbul’da geriye kalan kırsal alanlar esasında şehrin devamlılığını 
sağlayan döngünün de önemli bir parçası durumundadırlar. İstanbul’daki mevcut 
kırsal alanlar şehrin beslenmesine katkı sağlayan, su ve orman kaynaklarıyla 
şehre hayat veren, temiz havası ve yeşil doğasıyla dinlenmek adına şehirliler 
için kaçış noktaları oluşturan alanlardır. Bu nedenle kırsal alanın korunması 
esasında şehrin ve ekolojik dengenin devamlılığının sağlanması için de bir 
nevi ön koşuldur (Yaman Kocadağlı, 2022: 145). Değişen büyükşehir yasasıyla 
uygulamaya konulan bütün şehir modelinde artık kırsal alanlarda şehrin 
yönetsel alanına dahil edilmiştir. İstanbul’da şehrin yönetim alanına dâhil edilen 
kırsal alanları korumak, hem buralarda hem de şehir içi uygun alanlarda üretken 
mekânlar yaratmak, bunların devamlılığını sağlamak; bu yönde planlamalar 
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yapmak, büyükşehir yasasını bu bağlamda bir avantaja dönüştürmek dayanıklı, 
sürdürülebilir bir şehir yaratma noktasında önem taşımaktadır. 

Tablo 1 ve Şekil 2’de de görüldüğü gibi, İstanbul hızlı bir nüfus artış süreci 
yaşamış, 1927 yılında 806.853 olan nüfusu 2020 yılına gelindiğinde 15.462.452 
kişiye yükselerek, dünyanın nüfus bakımından sayılı büyükşehirlerinden birisi haline 
gelmiştir. İstanbul’da nüfusun hızlı artışına, şehrin mekânsal olarak hızla ve plansız 
bir şekilde büyümesi süreci eşlik etmiştir (Geymen, 2011: 157). Yaşanan süreçte 
dünyada olduğu gibi İstanbul’da da şehrin ekosistem servislerine hizmet eden tarım 
ve orman alanları, şehrin mekânsal gelişim sürecinden en fazla etkilenen alanlar 
olmuştur. Şehrin gelişim sürecinde tarım ve orman alanları önemli ölçüde tahrip 
edilmiş, ortadan kaldırılarak farklı kullanım türlerine açılmıştır. Şehrin ekosistem 
servislerine birçok açıdan hizmet eden bu üretken alanların şehirsel kullanımlar 
adına yok edilmesi, şehirsel alan ihtiyacı sorununu kısa vadede çözerken esasında 
uzun vadede birçok soruna neden olmuştur. 1950’li yıllardan bu yana yaşanan 
hızlı şehirleşme süreci, gerek şehir ölçeğinde gerekse bölgesel ölçekte çok çeşitli 
çevresel, sosyal, ekonomik ve mekânsal sorunları da beraberinde getirmiştir.

Tablo 1: İstanbul’da Nüfusun Gelişimi

Şehir Nüfusu % Kır Nüfusu % Toplam
1927 704.825 87 102.028 13 806.853
1935 758.488 86 125.111 14 883.599
1940 815.638 82 175.599 18 991.237
1945 908.050 84 170.349 16 1.078.399
1950 1.002.085 86 164.392 14 1.166.477
1955 1.297.372 85 236.450 15 1.533.822
1960 1.506.040 80 376.052 20 1.882.092
1965 1.792.071 78 501.752 22 2.293.823
1970 2.203.337 73 815.695 27 3.019.032
1975 2.648.006 68 1.256.582 32 3.904.588
1980 2.909.455 61 1.832.435 39 4.741.890
1985 5.560.908 95 282.077 5 5.842.985
1990 6.753.929 92 555.261 8 7.309.190
2000 9.085.599 91 933.136 9 10.018.735
2007 11.174.257 89 1.399.579 11 12.573.836
2008 12.569.041 99 128.123 1 12.697.164
2012 13.710.512 99 144.228 1 13.854.740
2013 14.160.467 100 0 0 14.160.467
2020 15.462.452 100 0 0 15.462.452

Kaynak: 1927-2000 Genel Nüfus Sayımları ve 2007-2020 ADNKS Sonuçları
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Şekil 2: İstanbul’da Nüfusunun Zamansal Gelişimi

Günümüzde İstanbul’un idari yapılanmasına baktığımızda ilin 39 ilçe ve 963 
mahalleden oluştuğu görülmektedir (Şekil 3). 5.343 km² kara alanı ve 118 km² 
göl alanı olmak üzere 5.461 km²lik yüzölçümüne sahip olan İstanbul ili, ülke 
topraklarımızın sadece %0,7’sini oluşturmaktadır. Ülke topraklarımızın alansal 
olarak %1’ini bile kaplamayan İstanbul ili, ülke nüfusumuzun kendi başına 
yaklaşık %19’una ev sahipliği yapmaktadır. Bu veriler İstanbul’da mekân 
üzerinde yaşanan nüfus baskısını da açıkça gözler önüne sermektedir.  

Şekil 3: İstanbul’un İdari Bölünüş Haritası
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3. İstanbul’da Arazi Kullanımı ve Tarımsal Durum

Arazi; iklim, toprak, topografya, jeoloji, hidroloji ve canlıların değişik oranda etkisi 
altında bulunan, üzerinde çeşitli arazi örtüsü ve kullanım türlerinin geliştiği yeryüzü 
parçasıdır. Arazinin fiziksel ve çevresel niteliklerine bağlı olarak ortaya çıkan 
kullanım potansiyeli, arazi kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Araziler kullanma 
kabiliyetine göre sekiz sınıfa ayrılmakta; arazilerin verimlilik durumu I. sınıftan VIII. 
sınıfa doğru azalmakta; buna karşılık verimsizlik, tarımsal faaliyetleri kısıtlayıcı 
faktörler I. sınıftan VIII. sınıfa doğru artmaktadır. İstanbul arazisi bu bağlamda 
değerlendirildiğinde, ilin yaklaşık % 50’sinin VI, VII ve VIII sınıf arazilerden 
oluştuğu; buna karşılık sadece %1,3’lük bir bölümünde I. sınıf arazilerin bulunduğu 
görülmektedir. %25,5 oranı ile VI. sınıf araziler en çok alana sahip araziler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle tarımsal açıdan büyük önem taşıyan I. ve II. sınıf 
araziler, toplam il arazisinin %21,2’sine karşılık gelmektedir. Tarımsal açıdan 
önem taşıyan ilk üç sınıf arazinin payı ise %37,6’dır (İstanbul Valiliği, 2018: 25). 
İstanbul’da yerleşmenin gelişim sürecinde tarımsal açıdan önem taşıyan arazilerin 
önemli bir kısmı maalesef beşeri kullanımlara açılarak kaybedilmiştir. 

Hızlı nüfus artışı ve şehirleşmeyle birlikte İstanbul ili arazi örtüsünde önemli 
değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimlerdeki genel eğilim tarım ve orman 
alanlarında azalışa, buna karşın yerleşim alanlarında artışa işaret etmektedir. 1971 
yılında orman alanları il yüzölçümünün %50’sine karşılık gelirken, 2012 yılında bu 
oran %46’ya, 2018 yılında ise %35’e gerilemiş durumdadır. Benzer şekilde tarım 
alanları da 1971 yılında il yüzölçümünün %43’üne tekabül ederken, bu oran 2012 
yılında %26’ya, 2018 yılında ise %18’e gerilemiştir (Şekil 4). Buna karşılık yerleşim 
alanları orman ve tarım alanları aleyhine sürekli alansal bir artış kaydetmiştir. 
Nitekim 1971 yılında yerleşim alanı il yüzölçümünün sadece %3,8’ine karşılık 
gelirken bu oran 2013 yılında %18’e, 2018 yılında ise %21’e yükselmiş durumdadır.

Şekil 4: Arazi Örtüsü-Kullanım Türlerinin Dağılımı

Kaynak: İstanbul Valiliği, 2018: 11 
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Şehrin ekosistem servislerine hizmet eden tarım ve orman alanlarının 
ortadan kaldırılması İstanbul’un dayanıklılığını tehdit eden önemli bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’un geriye kalan son orman alanları, 
su havzaları ve tarım alanlarının mutlak suretle korunması gerekmektedir 
(Şekil 5). Yukarıda da temas edildiği üzere İstanbul ilinde tarım alanlarının 
oranı geçmişten günümüze önemli oranda azalış kaydetmiştir. Nitekim 
tarımsal arazi kullanımlarının kendi içerisinde yıllar bazında dağılımı 
incelendiğinde önemli değişimlerin yaşanmış olduğu görülmektedir (Tablo 
2). 2005 yılında 872.040 dekar alanda gerçekleştirilen bitkisel üretim, 2020 
yılında 740.641 dekara gerilemiştir (Şekil 6). 15 yıl gibi, kısa sayılabilecek 
bir zaman zarfında 131.400 dekar alan bitkisel üretim sürecinden 
çıkarılmıştır. 

Şekil 5: İstanbul’da Orman Örtüsü, Su Havzaları ve Tarım 
Alanlarının Dağılımını Gösteren Uydu Görüntüsü, 2021
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Tablo 2: İstanbul’da Bitkisel Üretim Alanları (Dekar)

 

Tahıllar vd.  
Bitkisel 

Ürünlerin  
Alanı 

Nadas  
Alanı

Sebze  
Alanı

Süs 
Bitkileri 

Alanı

Meyveler, 
İçecek  

ve Baharat 
Bitkileri Alanı

Tarım 
Alanı 

(Dekar)

2005 798.300 0 49.280 0 24.460 872.040
2006 720.062 0 40.515 0 25.083 785.660
2007 681.360 0 38.287 0 24.830 744.477
2008 683.912 0 38.310 0 24.825 747.047
2009 632.441 0 40.254 0 28.302 700.997
2010 639.905 1.080 38.670 0 28.075 707.730
2011 681.754 2.182 35.438 686 26.994 747.054
2012 646.513 4.976 37.111 595 27.130 716.325
2013 643.418 1.803 36.195 496 27.074 708.986
2014 655.986 1.705 34.101 527 26.634 718.953
2015 655.530 1.666 30.791 339 27.096 715.422
2016 670.835 1.624 29.647 515 27.136 729.757
2017 662.380 1.563 29.575 515 27.141 721.174
2018 664.618 1.563 29.371 505 27.272 723.329
2019 659.472 1.563 29.471 531 27.467 718.504
2020 677.892 6.105 28.698 509 27.437 740.641

Kaynak: TÜİK 2005-2020 Bitkisel Üretim İstatistikleri

Şekil 6: İstanbul’da Tarım Alanlarının Yıllara Göre Değişimi
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İstanbul’da 2020 yılı itibariyle, tarımsal amaçlı arazi kullanımlarının 
gerçekleştirildiği yaklaşık 74.000 hektarlık alanın ilçelere göre dağılımı 
incelendiğinde; 21 ilçede tarımsal amaçlı arazi kullanım alanlarının yer 
almadığı, 7 ilçede ise yok denecek kadar az düzeyde bulunduğu görülmektedir 
(Şekil 7). Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarının toplam alanı bakımından Silivri, 
Çatalca, Arnavutköy, Şile, Büyükçekmece, Başakşehir ve Beykoz ilçeleri önem 
taşımaktadır.

Şekil 7: Tarım Alanlarının İlçelere Göre Dağılımı, 2020 

2020 yılı itibariyle tarımsal amaçlı arazi kullanımlarının dağılımı incelendiğinde 
740.641 dekarlık alanın büyük çoğunluğunda, %91,5’inde tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünlerin yetiştirildiği görülmektedir. Bitkisel üretim alanları içerisinde 
sebze alanı %3.9, meyve-içecek ve baharat bitkileri alanı %3.7, süs bitkileri 
alanı ise %0,1’lik paya sahip bulunmaktadır (Şekil 8). 2020 yılı itibariyle 
İstanbul’da 302.899 ton tahıl üretimi, 73.217 ton sebze üretimi, 8.984 ton meyve 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda 509 dekar alandan 36.218.652 adet 
süs bitkisi elde edilmiştir. Tarım alanlarının yanı sıra İstanbul’un kuzeyinde 
kalan son orman alanları aynı zamanda doğadan doğrudan toplama ve arıcılık 
faaliyetlerini de desteklemektedir. Doğal ortamlardan ıhlamur, defne, üvez, 
muşmula, kocayemiş gibi doğrudan toplama yoluyla birtakım ürünler elde 
edilmektedir. 2005 yılından 2020 yılına kadar İstanbul’da arıcılık faaliyeti yapan 
işletme sayısında önemli bir artış kaydedilmiş olduğu dikkati çekmektedir. 
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Nitekim 2005 yılında 187 olan işletme sayısı 2020 yılında 1.564’e yükselmiştir. 
Dolayısıyla İstanbul’un bal üretiminde de önemli bir artış kaydedilmiştir. 
2020 yılı itibariyle İstanbul’da 772 ton doğal bal üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Şehrin ekosistem servislerine birçok açıdan hizmet eden geriye kalan bu son 
orman alanlarının muhakkak korunması gerekmektedir.  Birinci ve ikinci boğaz 
köprüleri ve bağlantı yollarının yapımı sonrasında, şehrin kuzeyine doğru 
gittikçe kayan mekânsal gelişim, İstanbul’un ormanlarına ve tarım alanlarına 
büyük zarar vermiştir. Ağustos 2016 tarihinde İstanbul’un kuzeyinde üçüncü 
boğaz köprüsü ve devamındaki bağlantı yolları açılmıştır. İlk iki köprü örneğinde 
buralarda yaşanan nüfuslanma ve mekânsal gelişim sürecinin, üçüncü köprü 
örneğinde de yaşanması olasıdır. Şehirsel dayanıklılık adına son kalan tarım ve 
orman alanlarında bu gelişimin yaşanmaması için gerekli önlemlerin kati suretle 
şimdiden alınması gerekmektedir.

Şekil 8: Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanım Türleri, 2020

4.  Sonuç

İçinde bulunduğumuz yüzyılda doğa üzerinde kurguladığımız üretim-tüketim 
biçimlerimiz ciddi boyutta alarm verici bir düzeye gelmiştir. Kurgulanan 
sistemin sürdürülemez olduğu, dünyamıza zarar verdiği gerçeği, son yıllarda 
sıklıkla yaşanan doğal afet, salgın gibi olaylarla karşımıza çıkmaktadır. 
Bu nedenle günümüzde çevresel, ekonomik ve toplumsal bağlamda 
sürdürülebilirlik tartışmaları hız kazanmış bulunmaktadır. Dünyada nüfus ve 
ekonomik faaliyetlerin odak noktaları olarak şehirler, bu tartışmaların her zaman 
merkezinde yer almaktadırlar. Sürdürülebilir şehirler inşa etmek, sürdürülebilir 
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şehirsel gelişimi sağlamak başarılması gereken bir hedef olarak birçok ülkenin 
şehirleşme politikalarında yerini almaya başlamıştır. 

Sürdürülebilir şehirler yaratmanın şüphesiz ekonomik, toplumsal ve 
çevresel birçok boyutu bulunmaktadır. Sürdürülebilir şehirler yaratmak, 
esasında dayanıklı şehirleri inşa etmek anlamına gelmektedir.   Sürdürülebilir 
şehirsel gelişmede önemli bir araç olarak görülen tarım, gerek çevresel gerekse 
ekonomik ve toplumsal boyutları olan ve bu bağlamda dayanıklı şehirler, 
toplumlar oluşturmada önemli işlevlere sahip olabilecek bir faaliyettir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren hızlı bir nüfus artışı ve şehirleşme süreci yaşanmış; bu süreçte İstanbul 
gerek nüfus artışı, gerekse şehirleşmenin ulaştığı boyutla her zaman ön planda 
olmuştur.  Tarihsel süreçte İstanbul’un ekonomik ve sosyal yapısında tarım 
önemli bir yer tutmuş; şehri beslemede, onun mukavemetini - direncini arttıran 
önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak yaşanan şehirleşme 
sürecinde tarım, her geçen gün şehrin dışına itilmiş; şehrin mekânsal gelişim 
sürecinde şehrin beslenmesinde önem taşıyan üretim alanları büyük bir hızla 
yok edilmiştir.   

Dünyada Covid-19 salgını nedeniyle gıda tedarik zincirlerindeki kopuş 
ve bunun neden olduğu kriz, şehirlerin beslenmesinde şehrin imkânlarından ne 
derece yararlanılabileceği; şehirleri mümkün olduğunca yakın çevrelerinden 
besleyebilme tartışmalarına hız kazandırmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de şehirleşme sürecinde gittikçe şehirlerden uzaklaştırılan tarımın, bugün 
sürdürülebilirlik ekseninde şehirlerle olan ilişkisi yeniden sorgulanmaya 
başlamıştır. Günümüzde artan nüfusu, azalan doğal kaynakları, gıda krizlerinin 
etkilerini yerel ölçekte dikkate almak ve yerel ölçekte çözümleri hayata geçirmek 
büyük önem taşımaktadır. 

Değişen büyükşehir yasasıyla İstanbul’da kırsal alanlar da şehrin yönetsel 
alanına dâhil edilmiştir. İstanbul’da şehrin yönetim alanına dâhil edilen kırsal 
alanları korumak, hem buralarda hem de şehir içi uygun alanlarda üretken 
mekânlar yaratmak, bunların devamlılığını sağlamak; bu yönde planlamalar 
yapmak, büyükşehir yasasını bu bağlamda bir avantaja dönüştürmek dayanıklı, 
sürdürülebilir bir şehir yaratma noktasında önem taşımaktadır. Günümüz 
koşulları ve gerçekleri altında ancak böyle bir yaklaşım, İstanbul’da sürdürülebilir 
şehirsel gelişime ve dayanıklı bir şehir inşa etmeye yardımcı olabilir.

Ekosistem hizmetleri ve doğa tabanlı çözümleri, üretken mekânları 
dikkate alan yönetimler, geleceğin dayanıklı şehirlerini oluşturmada başarı 
sağlayabileceklerdir. Günümüz koşulları altında İstanbul’un bu başarıya 
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ulaşmasına hizmet edebilecek mekânlar, alanları azalmış olmakla birlikte halen 
mevcuttur. İstanbul’un şehirsel dayanıklılığını sağlamada, alansal olarak oldukça 
azalmış olan bu üretken mekânların mutlak suretle korunması gerekmektedir. 
Bunun için mevcut şehirsel yayılmanın kontrol altına alınması, tarım ve orman 
alanlarının korunması ve ekolojik değerini kaybetmiş alanların ekosisteme 
tekrardan kazandırılması İstanbul’un geleceği adına önemlidir. 
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1. Giriş

Coğrafyanın inceleme alanlarına etki eden paradigmaların büyük 
bölümü, disiplin hakkında süregelen bilgi birikimle oluşmuştur. 
Bilgi ve disiplinler doğası gereği yeni yaklaşımlar üretmektedir. Bu 

yaklaşımlar disiplinlerin inceleme alanına, dönemin şartlarına ve kapsamlarına 
göre şekillenmektedir. Coğrafya disiplininde de günümüze kadar ortaya çıkan 
paradigmaların coğrafyanın kavramı ve kapsamıyla yakından ilişkili olduğunu 
söyleyebiliriz. Coğrafya terim olarak kısaca “Dünya’nın tasvir edilmesi 
(Arz’ın veya Yer’in tasviri) demektir.  Fakat bugünkü coğrafî görüş büyük 
oranda tasvirle uğraşmamaktadır. Çünkü çağdaş coğrafya ilminin konusu 
coğrafî yeryüzü olup, coğrafî yeryüzü olayları arasındaki etkileşimi, bunların 
dağılış düzeni ve bu dağılımın nedenlerini araştırır” (Doğanay, 2014:2). 
Coğrafya insanlık tarihinin başlangıcından itibaren yaşama ve yaşanılan 
mekâna dönük olarak insan ve doğa ilişkisini esas alan uygulamalı düşünceleri 
kapsamaktadır.

Denilebilir ki tarihi süreçte “coğrafi düşüncenin ortaya çıkışı, insanın 
yeryüzüne ayak basması ile  başlamıştır. İlk insanlar bulundukları çevrede; 
beslenme, barınma, korunma ve diğer günlük işlerinde günümüzle 
kıyaslanmayacak ölçüde doğayla yani coğrafya ile iç içe yaşamışlardır. 
Zamanla bu insanlar çeşitli nedenlerle (hastalık, kıtlık, doğal afetler, 
savaşlar, avlanma vs.) bulundukları mekânın dışındaki sahalarla ilgilenmiş 
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ve buralara göç etmişlerdir. Bu göçlerle beraber insan toplulukları, yeryüzünde 
daha geniş ve farklı coğrafi özelliklere sahip topraklarda yayılış  göstermiş ve bu 
farklı ortamlarda, çeşitlilikler arz eden değişik yaşam örnekleri geliştirmişlerdir. 
Gerçekten de, son çalışmalar göstermektedir ki; ilk insan toplulukları, Doğu 
Afrika’nın tropikal bölgelerinde ortaya çıkmış ve Pleistosen’in sonlarına doğru  
(M.Ö. 25.000) Antarktika haricinde diğer kıtalara yayılmışlardır” (Üçışık ve 
Demirci, 2002:3). İnsanoğlu bu uzun dönemlerde coğrafya açısından doğaya 
bağlı bir hayat sürmüş ve büyük oranda bulundukları bölgeden etkilenmişlerdir.

“İnsanoğlunun yeryüzünün çeşitli bölgelerine yaptığı seyahat ve göçleri 
arttıkça yeryüzü hakkındaki bilgileri de gittikçe çoğalmıştır. Bu gezi ve 
seyahatler neticesinde insanlar, gidecekleri yerlerin haritalarını çizmeye ve 
yol boyunca gördükleri nesne ve olayları tasvir etmeye başlamışlardır. İşte 
coğrafyanın tanımlanması da bu suretle, insanların bulundukları mekânın 
çeşitli  özelliklerini tasvir etmeleri ile başlamıştır.  Coğrafi düşünce, bugünkü 
anlamının temellerini oluşturması açısından  ilk olarak, basit bir takım tasvirler 
ve haritaların çizilmesi ile başlamış ve insan  topluluklarının ilk olarak yerleşik 
hayata geçtikleri sahalardan, eski Mısır ve Mezopotamya bölgelerinden 
ortaya çıkmıştır” (Doğanay, 2014: 2-10). Yapılan seyahatler neticesinde uygun 
yaşam koşullarının olduğu mekânlarda nüfus artışı meydana gelmiş, buralarda 
uygarlıklar kurularak doğa ve insan etkileşimi artmıştır.

Coğrafyanın ilk dönemlerinde betimsel bir yaklaşım esas alınmış, 
sonrasında uygarlıkların kurulması ile keşif ve haritalama boyutu ön plana 
çıkmıştır (Kaya, 2014:3). Sonrasında çevrenin bariz etkisi kabul edilmiş, ancak 
günümüze yaklaştıkça daha çok insanın çevreye karşı egemenlik kurduğunu 
savunan bir anlayış farklılaşması söz konusu olmuştur. Esasında coğrafyanın tam 
olarak bilimsel bir kimlik kazanması ise, doğa ve insan arasındaki etkileşimin 
sistematik olarak fark edildiği 19.yüzyılda mümkün olmuştur. 

19.yüzyıl itibariyle coğrafya, üniversitelerde okutulan akademik bir 
disiplin haline gelmiştir. Sonrasında coğrafya dernekleri ve coğrafya birlikleri 
kurularak önemli ilerlemeler sağlanmıştır (Öztürk ve Karabağ, 2012:3). Bu 
akademik dönem dâhil olmak üzere yaşanan uzun devrede coğrafi düşünceler 
zamanla farklılaşmıştır. Bu düşünceler paradigma, yani bilimdeki dünya görüşü 
olarak tanımlanmaktadır. Paradigmayı, olaylara yaklaşım tarzı, bakış açısı ve 
bilimi yorumlama anlayışı şeklinde izah etmek mümkündür. Çeşitli araştırma 
alanlarının varlığından dolayı bilimler içerisinde farklı anlayışların ortaya 
çıkması mümkün olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca dünyayı yorumlamak her 
dönemde farklılaşmış ve bu farklı yaklaşımlar da birçok gelişmeyi beraberinde 
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getirmiştir. Ortaya çıkan yöntem ve uygulama farklılıkları bilim alanlarında 
sarsıcı sonuçlar doğurmuştur. Bütün bunların temelinde bilim alanlarında 
yaşanan paradigma değişimleri yatmaktadır.

Her bilim alanının bir felsefesi ve bakış açısı vardır (Kuhn, 2008). Her 
hangi bir bilimi temsil edenler, mensubu oldukları bilimin temel felsefesine 
hâkim olmak durumundadır. Bu ise çalışılan bilim alanındaki paradigmalara 
hâkim olmak ve bu doğrultuda sürdürülebilir bilim anlayışını tesis etmekle 
mümkündür. Paradigmal yaklaşımı sürdürülebilir kılmak, bilimlerin değişime 
açık düşünsel farklılıklarını göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. 
Örneğin son elli yılda bilim felsefesinde meydana gelen düşünsel farklılıklar 
dünyada hızlı ve köklü etkiler bırakmıştır. Bu değişim coğrafya için de geçerli 
olmuş ve paradigmal olarak farklı yorumları beraberinde getirmiştir.

Coğrafya disiplini her zaman değişimle ve karşılıklı etkiyle karakterize 
edilmiştir. Ayrıca Coğrafyada bulunan bazı kavramlar ve özellikle beşeri 
coğrafyada etkili olan bazı felsefi eğilimler bilim alanı dışındaki gelişmelerden de 
etkilenmiştir. (Harvey, 1969). Bu bakımdan denilebilir ki bilimsel anlayışlar gerek 
kavramsal gerekse teorik bakımdan olsun çoklu etkilenmeler neticesinde oluşmuş 
birer paradigmadır. Esasen coğrafyada özellikle son elli yılda yaşanan paradigma 
değişimlerini disiplinler arası bir perspektifle de ele almak mümkündür. Burada 
örnek olarak tarih ile coğrafya arasındaki bağın güçlü olduğunu vurgulamak 
yerinde olur. Her iki bilim de karşılıklı olarak birbirinden istifade etmekte ve yeni 
bakış açılarına ve araştırma alanlarına zemin hazırlamaktadır.

Bütün bunların yanında paradigmal değişimlerin kimlik kazanması ve 
coğrafya biliminin gelişimi bazı kurumsal hususlara da dayandırılabilir. Örneğin 
bunlardan birisi olan coğrafyacıların örgütlenmesi, çeşitli ülkelerde kurulan 
coğrafya dernekleri üzerinden olurken, uluslararası boyutta ise büyük coğrafi 
birlikler oluşturma şeklinde kendini göstermiş ve bu gelişmeler, özellikle 
19.yüzyılın sonlarına doğru artmaya başlayarak coğrafya için kurumsallaşmayı 
tetiklemiştir.

Esasen coğrafyacıların akademik anlamda belki de ilk birliktelikleri keşifler 
ve haritalama odaklı olsa da, günümüze yaklaştıkça dönemsel şartlara bağlı 
olarak gelişmeler göstermiş ve uygulamalı araştırmalarla da zenginleşmiştir. 
18.yüzyıla kadar birçok farklı bilim adamının genel araştırma konusu olan
coğrafya, 18.yüzyılın ortalarından ll. Dünya Savaşının sonlarına kadar
sistematik olarak modern araştırma evresini geçirmiştir. Bu süreçte coğrafyada
bilim adamları artmış, dergiler, dernekler ve üniversitelerde açılan coğrafya
bölümleri çoğalmıştır. Coğrafya bilimi bu vesilelerle ayakta kalıp gelişerek
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kurumsal kimliğini kazanmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşında coğrafi bilgiyi 
dünya hâkimiyetine giden bir yol olarak gören jeopolitik argümanlar 
şekillendirmiş ve bu durum ciddi eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Ancak bu 
problemli dönemlere rağmen coğrafya, paradigmal boyutta yaşanan birçok 
değişkenle bilim dünyasındaki yerini korumuştur. Bütün bu olumlu/olumsuz 
gelişmelerin yanında coğrafya ile ilgili yaşanan düşünsel gelişmeler ayrışmayı ya 
da yeni uzmanlaşma alanlarını da beraberinde getirmiştir. Örneğin jeoloji, 
jeofizik ve botanik gibi alt dallar coğrafya bütünselinden ayrılarak yeni disiplinler 
şeklinde bilim dünyasında yerini almıştır. Aynı şekilde coğrafya disiplini 
içerisinde de jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, siyasi coğrafya, ekonomik 
coğrafya ve şehir coğrafyası gibi uzmanlaşma dalları belirginleşmiştir. Bütün bu 
düşünsel ve uygulamalı dönüşümler coğrafyada yeni bakış açılarını ortaya 
çıkarmıştır. Ortaya çıkan bakış açıları zaman içinde muhtemelen daha da 
çeşitlenip çoğalarak coğrafya bütünselinde yerini almayı sürdürecektir. Sonuçta 
Özgen’in de (2012) ifade ettiği gibi bilimsel paradigmaların etkisi ile derin ve 
stratejik bir bilim haline gelen coğrafyanın ve coğrafi bilginin önemi her geçen 
gün artarak devam edecektir.

2. Dönemsel Açıdan Coğra i Paradigmalar

Dönemsel olarak tam bir sınıflandırma yapmak doğru olmasa da coğrafyanın 
değişen paradigmal anlayışlarını ana hatlarıyla çeşitli kavramlarla belirtmek 
mümkündür. Bunlardan ilki tasviri-betimsel yaklaşımdır. Özgüç ve 
Tümertekin’e göre akademik bir yapıya kavuşmadan önce coğrafyanın araştırma 
yaklaşımı yeryüzünü keşfetmek, tanımak, ölçmek ve tasvir etmekti (Özgüç ve 
Tümertekin, 2000:26). Coğrafyanın insanlık tarihinin ilk dönemlerindeki tasviri-
betimsel anlayışından 1900’lü yılların ilk çeyreğine kadar olan dönemini, 
doğanın çok büyük oranda insana etkisini kabul eden bir anlayış olarak 
değerlendirmek mümkündür. Bu anlayış kavramsal olarak 19.yüzyılda coğrafi 
determinizm şeklinde adlandırılmıştır. Coğrafi determinizm, çevrenin insana 
olan mutlak tahakkümü üzerine betimsel yorumlamalar yapan bir yaklaşım 
şeklinde tanımlanabilir. Esasında doğanın insan üzerindeki etkisini ele alan bu 
kabul, özellikle 19.yüzyılda sistemleşmiştir. Belirtmek gerekir ki bu yaklaşım 
batılı bilim insanları tarafından genellikle doğanın tek başına egemen bir güç 
olduğunu kabul ederek evrimsel boyutta ele alınmıştır. Ancak çok önceleri bu 
bilim adamlarından farklı bakış açılarına sahip araştırmacılar da yaşamıştır. 
Örneğin ortaçağ islam dünyasına damga vuran İbn Haldun’un (Tanoğlu, 
1966:18) fikirlerine göre, doğa önemli bir etken olmakla beraber doğayı da 
kontrol eden yaratıcı bir güç bulunmaktadır. İbn Haldun, umran’ın gelişiminde
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ve insan faaliyetlerinde iklimin ve coğrafi konumun etkisini son derece önemli 
bulmaktadır. Ona göre klimatik etkenler ve çevresel şartlar insanları daha çok 
orta kuşakta yaşamaya itmiştir. 

  Coğrafi determinizmin etkisinin azaldığı sonraki dönemlerde ise zamanla 
insanın artan bilgi birikimi ile insanın da doğayı etkilediği savı güçlenmiş ve 
bu da olasılıkçılık (possibilizm) şeklinde adlandırılan görüşün ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamıştır. Bu coğrafi yaklaşım, coğrafi determinizmde olduğu gibi 
insanı doğaya bağımlı kabul eden anlayışın aksine, her ne kadar fiziki etkinin 
mevcudiyeti kabul edilse de, bunun temel olarak belirleyici olamayacağını, yani 
insanın da doğayı etkilediğini ve şekillendirdiğini vurgulayan, doğayı insanın 
faaliyette bulunduğu alan olarak gören paradigmadır. Yani determinizmin 
mutlak yargılarının dışındadır. Dolayısıyla possibilizm insanın çevre ile olan 
etkileşiminde insanı durağan ve etkisiz konumda değil, aktif olarak kabul eden 
anlayıştır. 

20. y.y.’ın ilk çeyreğini biraz aşan bir dönemde determinizmin olayları 
açıklamadaki yetersizliği sonucuna varılmış, bu ise çevreci determinizmin etkisini 
yitirmesine ve coğrafya biliminde yeni bakış açısı arayışlarının gelişmesine 
neden olmuştur. Nitekim bu arayış sonunda özellikle kabaca 20. yüzyılın ilk 
çeyreğinden 1950’lere kadar süren dönemde coğrafya biliminde bölgeselcilik 
yaklaşımı egemen olmuştur. ll. Dünya Savaşı sonrasında sömürgecilik anlayışı 
tam manasıyla gündemde olmadığı için bu süreçte bölgesel bakış açısı devam 
etmiştir. Possibilizm ve bölgeselciliğin birçok savunucusu olsa da esasen Paul 
Vidal De La Blache tarafından etkin şekilde yaygınlık kazanmıştır. Bu 
yaklaşımlarda fiziksel olaylardan ziyade insan olgusuna ve etkisine çok fazla 
yer verilmiştir. 

Daha sonrasında determinizm ve posibilizm arasındaki ilişkileri 
bağdaştıran, insan ve çevre arasında ortaya çıkan dengeyi ele alarak, bazen çevre 
bazen de insan üstünlüğünü toplumların teknik ve kültürel farklılıklarına yoran 
probabilist-olabilircilik yaklaşımı doğmuştur. Döneminde çok haklı gerekçelerle 
ortaya çıkan bu yaklaşım, doğal ortam ile insan arasında karşılıklı bir etkileşimin 
olduğunu vurgulayan bir paradigmadır. Bu yaklaşıma göre insan ve doğal ortam 
tek taraflı etkiye sahip değil karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Bu yönü ile 
aslında determinizm ve possibilizmin harmanlandığı bir anlayış olarak ortaya 
çıkmıştır. Probabilizm, doğanın insana olan etkilerini kabul etmekle birlikte 
insanın da doğayı etkileyebilecek güce sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Yani 
esasında determinizme tepki olarak ortaya çıkmış, kısmen possibilizmi beslemiş ve 
her iki paradigmayı bir sentezde birleştirmiştir. Bu akımın ana fikirlerinden birisi, 
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fiziki çevrenin insanın eylemlerinin çoğunu belirlemesi savı bir yana, aslında 
bazı kültürler ve beşeri özellikler, teknolojinin de etkisiyle çevrenin yarattığı 
baskıları yenebilirler anlayışıdır. Dolayısıyla karşılıklı etkiyi ele alan bu anlayış, 
bir paradigma olarak coğrafya düşünselinde yerini almıştır.  

Görüldüğü üzere uzun yıllar süregelen doğanın tek taraflı etkisinin kabulü 
anlayışı, bilimsel nosyonda zamanla coğrafi açıdan farklılaşmıştır. Bu 
farklılaşma kavramsal ve paradigmal olarak possibilizm, probabilizm, 
postmodernizm gibi isimlerle son yüz yılda ortaya çıkmıştır. Bu süreçte gelişen 
her yeni paradigmayla birlikte bir önceki paradigmalar büyük oranda etkisini 
kaybetmiştir. Ancak popülerliğini yitiren paradigmaların tamamen ortadan 
kalktığı söylenemez. Dolayısıyla bu yaklaşımlardan bazılarının etkisinin 
günümüzde de devam ettiğini kabul eden bilim adamları bulunmaktadır.

Yukarıda izah edilen yaklaşımlara ek olarak zaman içerisinde mekânın 
insan niteliğine etkisini ele alan hümanist coğrafya, cinsiyet asimetrisi 
çerçevesinde feminist coğrafya, somut çıktılar ve deney-gözlem üzerine inşa 
edilen pozitivist coğrafya, post yapısalcı coğrafya ve bilgiyi tümdengelim 
yaklaşımıyla ele alıp ortak tek bir görüşten ziyade çeşitliliği, değişmeyi, 
esnekliği ve gelişmeyi esas alan modernizm sonrası veya modernizmin devamı 
şeklinde de ele alınan post modern coğrafya gibi yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 
Son yıllarda ise artan teknolojik bilgi birikimi sayesinde, spesifik olarak 
mekanın sanal tanımı denebilecek siber coğrafya ortaya çıkmıştır. Ek olarak yeni 
gelişmelerle birlikte örneğin güvenlik uygulamalarında askeri paradigma ve 
tarihi süreci esas alan kronolojik paradigma gibi yeni bakış açıları doğmuş ve ön 
plana çıkmıştır. 

Harvey ve Holly’e göre son yüzyılda coğrafyada ayrı ayrı ilgi alanlarına 
göre beş farklı paradigmanın etkili olduğu belirtilmiştir. Bunlar; “çevresel 
determinizm paradigmasıyla Ratzel, possibilizm paradigmasıyla Vidal, 
landscape-peyzaj paradigmasıyla Sauer, kronolojik paradigmasıyla Hartshorne 
ve mekânsal örgütlenme paradigmasıyla da Schaefer” şeklinde sıralanabilir 
(Özgüç ve Tümertekin, 2000:11). Netice itibariyle belki de doğaya karşı 
insanların içinde oluşan merak duygusunun başlangıcından itibaren çok eski 
süreçleri kapsayan coğrafya, yeryüzünde adeta canlı bir organizma gibi sürekli 
değişen koşullara karşı farklı zamanlarda farklı akım ve paradigmaların etkisine 
girmiştir. Bu noktada coğrafya için süregelen ve değişen paradigmalarla ilgili 
tam bir sınıflandırma mümkün olmasa da, paradigmaların coğrafyanın insan-
mekân ilişkisine ve mekânsal kullanıma zemin oluşturan bir perspektifle ortaya 
çıkıp dönemleri etkilediği söylenebilir. Bahsi geçen görüşler ve diğer tüm 
paradigmal değişimler coğrafyanın neredeyse her alanına tesir etmiştir. 
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Örneğin siyasi coğrafyada Hâkimiyet teorileri ve buna yakın bakış açıları ile 
(Alman yayılmacılığında ve özellikle ll. Dünya Savaşında etkili olan Frederic 
Ratzel’in görüşleri gibi) sınırlar değişmiş ve bu durum devletler için güvenlik 
problemlerine zemin hazırlamıştır. Sonraları ortaya çıkan hava hâkimiyet teorisi 
gibi birçok yaklaşım politikalara yön vermiştir. Ancak hiçbir yaklaşım tek başına 
dünya egemenliğini sağlayamamıştır. 

Ortaya çıkan yeni gelişmeler ve yaklaşımlarla günümüze yakın 
dönemlerde askeri ve teknolojik imkânlara sahip olan güçlü devletlerin coğrafi 
şartlardan fazla etkilenmeden mekâna hâkim olmaları söz konusudur. Teknoloji 
günümüzde coğrafi şartlara üstün gelen hususiyetler arz etmektedir. Güçlü 
devletlerin izledikleri politikalar, artık coğrafya üzerinde mekânı değiştirme 
noktasına varmaktadır. Bir bütün olarak bakıldığında son iki yüz yıl içerisinde 
gerek aynı dönemlerde veya gerekse farklı zamanlarda birçok yeni bakış açısı 
ortaya çıkmış ve coğrafyada bilimsel yaklaşımları büyük oranda değiştirmiştir. 

Yukarıda izah edilen yaklaşımların harmanlanması, tasnif edilmesi ve 
yapılacak araştırmalarda bakış açısı sunması için iki başlık ele almak mümkündür. 
Burada paradigmaların gelişim süreci hakkında tarihi bir perspektife ve bir 
bütün olarak değerlendirilecek bütünsel yaklaşıma yer verilecektir.

3. Tarihsel Gelişim Yaklaşımı

Bu yaklaşım coğrafi ortamın tarihi süreçte yaşadığı beşeri ve fiziki değişimi 
analiz eden ve neticesinde tarihsel olarak ortaya çıkan coğrafi yaklaşımların 
gelişim süreçlerini ele almaktadır. Tarihsel gelişim yaklaşımı ayrıca, tarihsel 
birikim sayesinde coğrafi düşüncenin olgunlaştığını ve bu birikimin 
günümüzde coğrafya çalışmalarında felsefi bir temel oluşturması bakımından 
etkin olarak kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Tarihi süreçte birçok 
bakış açısı ve çalışma günümüz coğrafya biliminin temellerinin oluşması 
bakımından zemin oluşturmuştur. 

Tarihsel bağlamda paradigmaların ortaya çıkması çeşitli bilim adamlarının 
yaptığı çalışmalara dayanmaktadır. Bunu dönemsel perspektifle ele almak 
gerekirse örneğin ilkçağda coğrafi düşüncesi temelinin oluşmasında; Tales 
(M.Ö. 636-546), Herodotos (M.Ö. 484-426), Aristoteles (M.Ö. 384-322), 
Hipparchus (M.Ö. 180-127) ve Batlamyus (M.Ö. 90-168) gibi düşünürlerin 
rolleri dikkati çekmektedir. Bahsi geçen bilim adamlarından Herodot, Anadolu, 
Doğu Avrupa ve Hindistan’a kadarki sahalarda geziler yaparak, gezip gördüğü 
bölgelere ait tarihi ve coğrafi özellikleri, dokuz ciltten oluşan Herodot Tarihi 
adlı eserinde aktarmıştır. Bunun yanında bir matematikçi ve filozof olan Tales 
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bazı hatalar olsa da dünyanın şekli ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Aristoteles 
ise; matematik, felsefe ve o dönemin birçok bilimi ile ilgilenmiş ve onun 
öncülüğünde ilk kesin klimatik sınıflandırma yapılmıştır. Coğrafya hakkında 
çalışma yapan bir diğer ünlü coğrafyacı da Batlamyus’dur (Özgüç ve 
Tümertekin, 2000:28). Yukarıda belirtilen bu dönem ve araştırmalar coğrafi 
olarak genellikle tasviri-betimsel bir bakış ile ele alınmıştır. Dolayısıyla bu 
dönem tasviri yaklaşımın beslenmesine yol açmıştır.

Belirtilen dönemde ek olarak Strabon’un (Yaklaşık M.Ö.60-M.S.21) 
araştırmaları, 17 ciltlik Geographika adlı eserinde toplanmış, bu eserde Strabon 
dünyanın tasviri ve tarihsel özelliklerini aktarmakta, insanların, toplulukların 
ve imparatorlukların fiziki dünya ile olan konumlarını, ilişkilerini belirtmekte 
ve coğrafya biliminin o tarihlerdeki durumu hakkında tam ve doyurucu bakış 
açısı getirmektedir. Bununla birlikte coğrafya terimi ile ilgili, Eratosthenes’ten 
önce de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar daha çok siyasi ve 
betimsel araştırmalar şeklinde ortaya çıkmıştır (Özgüç ve Tümertekin, 
2000:34). Belirtilen bu yaklaşımlar coğrafyanın ilk dönemleri için önemli 
adımlar olarak vurgulanabilir.

Sonraki dönemlerde özellikle İslam dünyasında yaklaşık 800’lü yıllardan 
itibaren coğrafya alanında önemli çalışmalar yapılmıştır.  Mesudi (896-956), 
Biruni (978-1048), İdrisi (1099-1154), İbn Batuta (1304- 1365) , İbni Haldun 
(1332-1406), Piri Reis (1465 ?- 1554), Kâtip Çelebi (1609-1657), Evliya 
Çelebi (1611- 1682) gibi İslam dünyasının birçok önemli bilim insanı 
tarafından çok etkili çalışmalar yapılması, coğrafya biliminin gelişimine 
önemli katkılar sağlamıştır (Özçağlar, 2003:9). Kitab-El İbar, Kitab-ı 
Bahriye, Seyahatname ve Cihannüma gibi önemli eserlerde coğrafya ile 
ilgili kıymetli bilgilere yer verilmiştir (Gümüşçü, 1999). Belirtilen 
dönemlerde İslam dünyası adeta en parlak dönemlerini yaşamıştır. Bu 
olumlu durum coğrafya çalışmalarına da yansımıştır.

Yeniçağda keşifler dönemi ile birlikte coğrafya için yeni açılımlar 
gerçekleşmiştir. İstanbul’un fethi ile egemenlik alanları değişmiştir. Daha 
sonrasında ise Çin, Hindistan ve birçok ülkeye ulaşım için yeni yollar ortaya 
çıkmıştır. Yeni yolların keşfedilmesi ile coğrafyanın ağırlık merkezleri Orta 
Doğudan diğer güzergâhlara da yayılarak dengelenmiştir. Elbette Osmanlı 
İmparatorluğu gibi bazı ülkeler için keşifler döneminde ortaya çıkan dezavantajlar, 
1860’lı yıllarda Süveyş kanalının açılması ile kısmen azalmıştır. Bu dönemden 
sonra Akdeniz üzerinden Hindistan’a ulaşmak daha kolay hale gelmiştir.
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Yakınçağda ise coğrafyanın sistemleşmesi ve modern anlamda bir disiplin 
alanı olarak ortaya çıkması hızlanmıştır. Bu sayede coğrafya günümüze doğru 
birçok paradigmanın etkisi altında kalarak kurumsallaşmıştır. Alexander Von 
Humboldt (1769-1859), Carl Ritter (1779-1859), Paul Vidal de la Blache (1863-
1931), Frederic Ratzel (1844- 1904) gibi isimler dönemin teorik çerçeve sunan 
önemli isimleridir (Tümertekin, 1990). Erdkunde, Tableau de la Géographie de 
la France ve Géographie Universelle, Antropogeography gibi eserler, coğrafya 
bilimiyle ilgili yakınçağın önemli çalışmalarıdır. Sonuç olarak tarihsel açıdan 
birçok çalışma ve bakış açısı sonucunda coğrafya bilimi temellendirilerek tam 
manasıyla bilimsel bir hüviyet kazanmıştır. 

4. Bütünsel Coğrafi Yaklaşım

Geçmişte coğrafya bilimine etki eden ve bilimin gelişmesinde rol oynayan 
birçok paradigma ortaya çıkmıştır. Bu paradigmalardan günümüzde 
geçerliliğini koruyanlar olmasının yanında etkisi son derece azalan anlayışlar 
da bulunmaktadır. Özellikle günümüz coğrafi anlayışlarının yalnızca birisi veya 
birkaçının egemenliğinden söz etmek zordur. Coğrafya, çoklu paradigmalardan 
etkilenen, disiplinler arası etkileşime açık, yeni bakış açılarına uygun bir 
bilimdir. Dolayısıyla ortaya çıkan her paradigmadan faydalanmak ve konulara 
göre ele alıp onlardan istifade etmek gerekmektedir. Her yaklaşımın döneminde 
kendine göre haklı gerekçeleri vardır. Bu doğrultuda bütünsel anlayış, geçmişte 
egemen olan coğrafi paradigmalar dâhil olmak üzere günümüzde geçerli olan 
ve gelecekte de ortaya çıkması muhtemel görülen paradigmaların tamamından 
faydalanan, paradigmaları bütünsel olarak konulara ve bölgelere göre uyarlayan 
tümdengelimsel bir paradigmadır. Bu yaklaşımın yukarıda ifade edilen 
paradigmaların tamamından bir kesit barındırdığını ve araştırma sahalarına 
uyarlanarak farklı yorumlarla harmanlanabileceğini ifade etmek mümkündür.

William Pattise, 1964’te yayımladığı Coğrafyanın Dört Geleneği adlı 
makalesinde coğrafya üzerine o güne kadar yapılan tanımların sınırlı olduğunu 
vurgulamış ve bilim alanı içindeki tutarlılığın sağlanması dâhil olmak üzere 
bütüncül bir bakış açısı için yeni bir yaklaşım ortaya koymuştur. Burada 
sınıflandırılan gelenekler; mekânsal gelenek, saha çalışması-bölgeselcilik, insan 
ve çevre geleneği ve yer geleneği başlıkları ile ele alınarak ifade edilmiştir. 

“Mantıksal olarak birbirinden farklı olan bu dört gelenek uygulamada 
birbirine karışmıştır. Coğrafyanın aynı anda bu dördünü de yapmaya çalıştığını 
söyleyebiliriz. Bu gelenekleri farklı kombinasyonlarla ele alan coğrafyacılar, 
kendi disiplinlerinin geleneksel bölümlerini bu geleneklere göre açıklayabilirler” 
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(Pattise, 1964:6). Dolayısıyla coğrafya bilimi bir bütünlük içerisinde ele 
alınmalıdır. Bu yaklaşım esasında coğrafyanın toplama bir bilim olmasından 
ziyade kapsayıcı bir çalışma alanına sahip olmasıyla ilgilidir.

İzah edilen yaklaşımların tümü aslında, coğrafyadaki çağdaş diyalog içinde 
bir araya gelen konular olarak görülmekte ve coğrafya bilimi içinde tek bir 
gelişme çizgisinin egemenliğinden söz etmenin mümkün olmadığını 
göstermektedir. Zaten bütüncül olduğu kabul edilen coğrafya, aynı zamanda 
plüralist (çoğulcu) (Yavan, 2005) bir bilim dalı olarak da kabul edilmektedir. 
Yalnızca dönem dönem diğerlerini ortadan kaldırmadan belirli fikir akımlarının 
daha fazla ön plana çıktığı ve bilim dalı üzerinde daha ağır bastığı 
gözlenmektedir. Buradan hareketle tek bir bakış açısı yerine bütüncül ve 
operasyonel bir coğrafya anlayışı günümüz bilimsel gelişmeleri için daha uygun 
görülmektedir. Bu perspektifle bir bütün olarak bakıldığında birçok araştırma 
alanı, coğrafya bütünselinde farklı paradigmalardan etkilenerek gelişmekte, 
türetilmekte ve bilim alanına katkı sunmaya devam etmektedir.

5. Yeni Gelişmelerden Türetilen Bir Örnek Olarak Siber Coğrafya

Dünyada yaşanan birçok gelişme yeni araştırma alanları doğurmaktadır. 
Bunun yanında disiplinlerle ilgili yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamaktadır. Bunlardan birisi olan siber coğrafya, mekân ile sanal 
dünyanın bütünlüğünü ele alan, sanal dünyadaki mekâna vurgu yapan bir 
yaklaşımdır. Siber coğrafya özellikle teknolojinin gelişmesi ile önem 
kazanmış ve bir araştırma konusu olmuştur. Esasında siber mekân 
araştırmalarının temel dayanağı, siber mekân coğrafyasını haritalaştırmak 
ve bunu ölçülebilir hale getirerek sayısallaştırmak olarak tanımlanabilir. 
Dünyada ilk siber coğrafya çalışmaları siber mekân araştırmacısı ve 
coğrafyacı olan Martin Dodge tarafından yapılmıştır.

“Günümüzde coğrafi çalışmalar, bilgisayarların gündelik hayatımıza hızlı 
bir şekilde girmesi ve yaşadığımız dünyayı değiştirmesi sonucu yeniden 
şekillenmiştir. Siber coğrafya veya sanal coğrafya olarak adlandırılabilecek bu 
yeni yaklaşımın ne olduğu önemlidir. Bilgisayarlar üzerindeki mekânın 
soyutlanması anlamına gelen bilgisayar mekân, haberleşmek için bilgisayarların 
kullanıldığı ve bilgisayarlar arasındaki ağı ifade eden siber mekân ve siber 
mekân altyapısının geleneksel altyapılara olan etkisi sonucu ortaya çıkan siber 
yer kavramları bir o kadar önemlidir. İnternet coğrafyası, özellikle de domain 
isimlere bağlı olarak yapılan sanal coğrafya çalışmaları, sanal ortamdaki ticari 
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aktiviteler için gereklidir. Domain (alan) isimleri, tıpkı gerçek dünyadaki 
koordinat sistemi gibi konum belirlemek için kullanılabilen önemli araçlardır. 
İnternette mevcut olan veri trafiği içinde hangi mal ve hizmetlerin dolaştığının 
incelenmesi ve haritalanması siber coğrafya için önemlidir” (Ölgen, 2001:2). 
Dolayısıyla üretilen mal ve hizmetlerin bahsi geçen siber coğrafya tanımlamaları 
içerisinde yer bulduğu söylenebilir. Ayrıca hizmet sektöründeki bilgi alış verişi 
için de siber coğrafya/internet coğrafyası çalışmaları artık günümüzde gerekli 
unsurlar haline gelmiştir. Bu sayede hızlı ve pratik bir alış veriş mümkün 
olmaktadır.

“Gerçek dünyaya ilişkin artan ölçüde mekânsal bilgi ihtiyacı ve bunun 
yarattığı büyük ekonomik pazar, coğrafi bilginin bilgisayarlarla işlenmesini 
ve analiz edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu durum yeni bir alt disiplin 
olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographical Information Systems – GIS)’nin 
doğmasına ve modern coğrafyanın giderek GIS’e dönüşmesine yol açmıştır” 
(Pickles, 1995:3). Coğrafyaya altlık oluşturacak birçok veri, işlenmek üzere 
CBS ortamına aktarılmakta ve veriler derlenmektedir. Bu verilerin haritalanması 
ve sistematik hale getirilmesi, ticari coğrafya başta olmak üzere her sektör için 
altlık oluşturan bir uygulama alanı olarak ortaya çıkmıştır.

Gerçek dünyada her türlü coğrafi olay, bir mekân üzerinde cereyan eder ve 
bu mekân coğrafya açısından tanımlanabilir bir özelliğe sahiptir. Bu da o olayın 
cereyan ettiği mekânın dünyada nerede olduğuyla ilgilidir. Yani “her coğrafi 
olgu dünya üzerinde yeri tam olarak tanımlanabilen bir mekân üzerinde 
gerçekleşir. Bu mekân, olayın geçtiği yerin coğrafi koordinatları ile tanımlanır. 
Böylece her coğrafi olgu mekânla referanslanmış (georeferenced) olur. Bu 
yaklaşım gelenekselden moderne tüm coğrafi çalışmaların temelini oluşturan 
olmazsa olmaz koşuldur. Siber dünyayı coğrafi bir mekân olarak 
tanımlayabiliriz. Günümüz coğrafya bilimi yöntemleri ve mekansal teorileri, 
gerçek coğrafi olayları ortaya koymada kullanıldığı gibi, sanal alemde (siber 
dünya) de aynı şekilde kullanılabilir. Başka bir deyişle sanal dünya gerçek bir 
dünya gibi algılanabilir ve coğrafyanın tüm prensipleri burada da uygulanabilir. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi gerçek dünyadaki coğrafi olguların adreslenmesi ve 
bir mekâna oturtulması gerekir. Bunun için birçok farklı yöntem kullanılabilir. 
Örneğin basit kartezyen koordinatlar veya coğrafi koordinatlar, yada son yıllarda 
önemi ve kullanımı hızla artan ve birçok araştırıcı tarafından yeni bir coğrafya 
olarak adlandırılan posta kodu sistemi gibi uygulamalardır” (Raper, Rhind ve 
Shepherd, 1992).
        “İnternet’in 1990’ların başlarından itibaren bu kadar yaygınlaşmasının en 
temel nedenlerinden birisi ve belki de en önemlisi ekonomik açıdan gelir sağlayan 
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bir imkân olmasıdır. Bu iletişim ağına bağlı bilgisayarlar yolu ile alışverişler 
yapılabilmekte, borsa/bankacılık işlemleri yerine getirilebilmektedir. Bu 
haliyle internet’in “ağ teknolojisi” kimliğinin yanında bir de “medya” 
özelliğinden söz edilebilir. Internet artık ciddi reklam paralarının dönmeye 
başladığı ve şirketlerin ürünlerini pazarladığı bir ortam haline gelmiştir. E-
Ticaret ise doğrudan fiziksel bağlantı kurmaya veya fiziksel bir değiş tokuş 
işlemine gerek kalmadan tarafların iletişim kurdukları her türlü ticari iş 
etkinliği olarak tanımlanmakta, fiziksel erişilebilirliği elektronik erişilebilirliğe 
dönüştürmektedir. Örneğin; Singapur’da başlatılan TRADENET adlı 
elektronik veri değişimi (EDI) temeline dayanan sistem ile dış ticaret 
işlemlerinde % 95 oranında sisteme aktarım gerçekleştirilmiş, işlem yapma 
süresi 1-4 günden 15 dakikaya düşürülmüş, devamındaki üç yıl içerisinde 
taşımacılık sektörü maliyetinde % 25-30 oranında azalma 
kaydedilmiştir” (İGEME, 1999, Şanlı, Ataç, 2005). Bütün bu gelişmeler son 
yıllarda büyük ilerleme kaydetmiş ve siber coğrafya kavramı artık yerleşik 
hale gelmeye başlamıştır. Artık ticari aktivitelerde ve daha birçok faaliyette 
sanal mekân olarak internet ortamının etkinliği artmaktadır. Bu örnek bize, 
dünyada yaşanan gelişmelerin ve paradigma değişimlerinin yeni yaklaşımları 
ve uygulamaları beraberinde getirdiğini kanıtlamaktadır.

6. Sonuç

Coğrafyanın felsefi temelleri belirli dönemlerde ortaya çıkan yaklaşımlarla 
oluşmuştur. Tüm bilim alanlarında olduğu gibi coğrafyada da teorik alt 
yapı iyi kurgulanmadığı takdirde çalışma alanında ilerleme kaydedilmesi 
olanaksızdır. Bu kapsamda ortaya çıkan coğrafi paradigmaların, 
coğrafyanın temel prensiplerinden olan dağılış, nedensellik ve karşılıklı 
ilgi perspektifine göre yorumlanması gerekmektedir. Yeni coğrafya 
çalışmaları için de geçerli olan bu husus, aynı zamanda bilim alanında 
yaşanacak değişim ve gelişimleri tetikleyen bir argümana dönüşecektir. 

Coğrafyada dönemsel olarak birçok paradigma ortaya çıksa da bunları 
herhangi bir araştırma konusuna uygulamak gerektiğinde iki yaklaşımla 
hareket etmek mümkündür. Bunlardan ilki tarihsel gelişim yaklaşımıdır. Bu 
yaklaşım coğrafi ortamın ve neticesinde tarihsel olarak ortaya çıkan 
paradigmaların gelişim süreçlerini ele almaktadır. Bu görüş, tarihsel birikimle 
beraber coğrafi düşüncenin olgunlaştığını ve bu birikimin günümüzdeki 
coğrafya çalışmalarında  felsefi bir temel oluşturması bakımından etkin
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olarak kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Her ne kadar bazı 
paradigmalar geçerliliğini yitirmiş olsa da, bir dönem etkin olan bu 
yaklaşımların aslında günümüzde de bazı noktalarda etkisinin devam ettiğini 
öne sürmek mümkündür. İster doğru ister yanlış olsun her türlü senaryoda 
coğrafi paradigmalar hakkında fikir sahibi olmadan çalışılan alana katkı 
sunmak çok zordur. Dolayıyla coğrafi paradigmaları yeniden tartışmak veya 
yeniden yorumlamak gerekmektedir. Bu sayede temel argümanlara olan 
vukufiyet artacak, gerçek ve yeni sonuçlara ulaşmak daha mümkün hale 
gelecektir. 

Ele alınması gereken bir diğer üst başlık bütünsel yaklaşımdır. Coğrafi 
paradigmaları genel olarak bir bütün halinde ele almak ve çıkarımlarda 
bulunmak mümkündür. Bütünsel coğrafi paradigma olarak adlandırılabilecek 
bu yaklaşıma göre geçmişte coğrafya bilimine etki eden ve bilimin 
gelişmesinde rol oynayan birçok paradigma mevcuttur. Coğrafya, çoklu 
paradigmalardan etkilenen bir bilimdir. Yani coğrafya plüralist (çoğulcu) bir 
disiplin alanıdır. Dolayısıyla ortaya çıkan her paradigmadan faydalanmak ve 
bu bakış açılarını konulara göre ele alıp onlardan faydalanmak icap 
etmektedir. 

Yukarıda kısaca izah edilen temel yaklaşımların yanında, ülkemiz 
coğrafya çalışmaları hakkında bir hususu belirtmekte yarar vardır. Özellikle 
günümüz Türkiye’sinde coğrafya alanında yapılan çalışmaların büyük 
oranda toplum problemlerine yönelik beklentilere tam olarak cevap 
vermediği veya toplumsal bağlamın dışında kaldığı" düşüncesi, klişeleşmiş 
eleştirilerden bir tanesidir. Coğrafya hakkındaki en temel konularda dahi 
toplum veya kamuoyu coğrafyacılar yerine farklı disiplinlerden 
araştırmacılara yönelmektedir. Bunun temel nedenlerinden birkaçı, aslında 
çok önemli bir ilmi yeterliliğe sahip olan coğrafyacıların kamuoyunda ön 
plana çıkmaması, entegre etkili çalışmaların sınırlılığı ve günümüzde kabul 
gören coğrafi paradigmaları takip etmedeki isteksizlik olarak görülebilir. 
Sorun temelli ve çözüm odaklı coğrafya, harekete geçmeyi ve tüm 
paradigmalara vakıf olmayı gerektirir. Bu bakımdan mevcut paradigmalara 
hâkim olmanın yanında dünyada yaşanan yeni eğilimleri takip etmenin de 
önemli bir adım olacağı muhakkaktır. Belirtilen bu görüş kurumsallaştığı 
takdirde, coğrafya ile alakalı yapılan çalışmaların dünya ölçeğinde felsefi 
bir temele oturması ve daha fazla kabul görmesi mümkün olacaktır. 
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Coğrafya çalışmalarının felsefi bir temele oturması aslında coğrafyanın tüm 
araştırma konularının koordinesine de bağlıdır. Bunun yanında herhangi bir 
araştırmanın küresel ölçekte kabul gören yaklaşımlarla ilişkisini ele almak bilim 
alanının gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Bu durum dünyada kabul gören 
coğrafi/felsefi akımların tartışılması ve araştırma alanına uygulanmasıyla 
gerçekleşebilir. Türk coğrafyasında bu tartışmalar bazı bilim insanları tarafından 
1940’tan sonra somut olarak ortaya çıkmıştır. Süreç içerisinde belli dönemlerde 
eleştirel yaklaşımlarda durağanlık olsa da günümüze yaklaştıkça çeşitli 
çalışmalar ve eleştiriler tekrar gündeme getirilmiştir. Coğrafya disiplininde 
çalışan gerek akademisyen sayısındaki artış, gerek yapılan etkili yayınların 
çoğalması ve gerekse bu konulara ilgi duyan farklı disiplinlerden araştırmacıların 
varlığı coğrafyada yeni gelişmelere zemin hazırlamıştır. Bu durum coğrafya 
disiplininin ilerlemesinde rol oynayan en önemli faktörlerdendir. Ortaya çıkan 
gelişmeler ve farklı yorumlar, coğrafyanın araştırma anlayışında gelecekte 
küresel ölçekte hangi bağlama oturacağını göstermesi açısından da önem 
taşımaktadır. Bilginin birikerek ilerlemesi ve dönemsel olarak ortaya çıkan 
paradigmaların harmanlanması ile yeni bakış açılarının ortaya çıkması bilinen bir 
gerçektir. Asıl olan şey bu bilgiyi ve yaklaşımı harekete geçirmektir. Zira bu 
durum disiplinlerin gelişmesine fayda sunan zihinsel kodlara karşılık 
gelmektedir. Sonuç olarak çeşitli paradigmalarla teorik bir temele oturan ve 
coğrafi perspektifle oluşturulup uygulanan birçok araştırma, coğrafya biliminin 
ilerlemesinde önemli roller oynamaya devam edecektir.

Kaynakça

Arı, Y., (2014), Bilim, Araştırma ve Coğrafi Araştırma, Coğrafya Araştırma 
   Yöntemleri, Editör, Kaya, İ. Coğrafyacılar Derneği, Balıkesir.
Doğanay, H., (2014), Türkiye Beşerî Coğrafyası (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 

4. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
Harvey, D.W, (1969). Explanation in Geography, Edward Arnold, London. 
Gümüşçü, O., (1999), Osmanlılarda Coğrafya Biliminin Doğuşu ve Gelişimi, 

Editör, G. Eren, Osmanlı Ansiklopedisi, Bilim, Cilt 8, Yeni Türkiye  
Yayınları. İstanbul.

İGEME (İhracatı Geliştirme Merkezi) Raporu, (1999), Ankara
Üçışık, S., & Demirci, A., (2002), “21. Yüzyılda Çağdaş Coğrafya Bilimi ve 
          Temel Unsurları” Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı, 5.s.118-133, İstanbul. 
Kaya, İ., (2014), Coğrafi Düşüncenin Değişimi ve Paradigmalar, Coğrafya 

Araştırma Yöntemleri, Editör, Arı, Y. Coğrafyacılar Derneği, Balıkesir.



COĞRAFİ PARADİGMALARA GENEL BİR BAKIŞ    237

Kazel, E., (2021), Türkiye’nin Siyasi Coğrafyası Açısından Sınırlar, Gümrükler 
ve Güvenlik Sorunları: Batı Kara Hudutlarımız, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

Kuhn, T. S., (2008), Bilimsel Devrimlerin Yapısı (Çev. N. Kuyaş) Kırmızı 
Yayınları. İstanbul.

Lefebvre, H.,  (1991), The Production of Space. Oxford Blackwell London.
Özgen, N., (2012), Bilim Olarak Coğrafya ve Evrimsel Paradigmaları, Ege 

Coğrafya Dergisi, 19/2, 1-25, İzmir.
Ölgen, M., (2001), Siber Coğrafya: Yeni Bir Coğrafi Yaklaşım, Ege Coğrafya 

Dergisi, 12, 51-58, İzmir.
Özgüç, N., & Tümertekin, E., (2000). Coğrafya: Geçmiş, Kavramlar. 

Coğrafyacılar, Çantay Kitabevi. İstanbul.
Tanaoğlu, A., (1966), Nüfus ve Yerleşme, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın 

No:1183, İstanbul 
Tümertekin, E., (1990). Çağdaş Coğrafi Düşüncenin Oluşumu ve Paul Vidal de 

la Blache. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No, 3603, 
İstanbul

Özçağlar, A., (2003). Coğrafyaya Giriş-Sistematik Kavramlar Yöntemler, Hilmi 
Usta Matbaacılık. Ankara.

Öztürk, M., & Karabağ, S., (2012), “Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafyada 
Paradigmalar”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Sayı, 20, Cilt, 9, s. 421-444 

Pattise, D. William (1964), Coğrafyanın Dört Geleneği, Ege Coğrafya Dergisi, 
12 (2003), 119-125, Çeviren Yılmaz Arı, İzmir.

Pickles, J., (1995). Ground Truth: The Social Implications of Geographic 
Information Systems, Guilford Press, New York.

Raper, J., Rhind, D., & Shepherd, J., (1992). Postcodes: The New Geography, 
Longman Scientific and Technical, London.

Şanlı, T., & Ataç, E., (2005), Erişilebilirlik ve Sibercoğrafya, Gazi Üniversitesi 
Müh.Mim.Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Prof. Dr. Orhan Kuntay 
tarafından verilmiş olan “Erişilebilirlik” yüksek lisans ders notu, Ankara.

Yavan, N., 2005. “Bilim Felsefesi Bakımından Coğrafyada Pozitivist Yaklaşım” 
Ulusal Coğrafya Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 405- 411 İstanbul.





239

B Ö L Ü M  X

ROMAN VE KURGU: TANZİMAT 
DÖNEMİ İLK ROMANLARI

Novel	and	Fiction:	The	First	Novels	of	the	Tanzimat	Period

İsmail SÜPHANDAĞI
(Dr. Öğr. Üyesi), Muş Alparslan Üniversitesi,

e-mail: i.suphandagi@alparslan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6199-3881

1. Giriş

Tanzimat dönemi Osmanlı’nın Batı medeniyetiyle yüz yüze geldiği bir 
dönem olarak kayıtlara geçer. Bu yüz yüze geliş, yığınla siyasi, kültürel, 
edebî problemin ortaya çıktığı bir zemin olarak görülebilir. Nitekim 

Tanpınar’ın ifadesiyle “modern Türk edebiyatı bir medeniyet kriziyle başlar” 
(Tanpınar, 1992: 101). Peyami Safa’nın aşağıda yer verilen cümleleri adeta 
bu krizin tarifidir: “İslam Doğu ile Hıristiyan Batı arasında çektiğimiz tercih 
sıkıntısı Tanzimat’tan evvel başlar. Gülhane hattı da Jöntürk inkılabı da bize 
ait her şeyi ikiye bölerek alaturka ve alafranga iki Türk ve iki Türkiye doğuran 
bu tereddüdü kökünden söküp atamadı. Osmanlı imparatorluğunun inhitat 
devrinde bu ikilik Türk düşüncesinin en büyük meselesi ve Türk ruhunun en 
büyük işkencesi olmuştu” (Safa, 1993: 7). Dolayısıyla modern Türk edebiyatı 
içinden çıkılması gerekli çokça problemle birlikte gelişimini sürdürür. Hatta 
bu gelişimde başat problem, Safa’nın ifadelerinde olduğu gibi İslam Doğu 
ile Hristiyan Batı dünyasının ontik ve epistemik kabullerinin reel zeminde 
bir çatışma unsuru olarak yer almasıdır. Edebî metinler de hâliyle bu çatışma 
unsurlarından beri tutulamaz. 

Modern Türk edebiyatı, romanı hikâye adıyla tanır. Örneğin Sefiller romanı 
Hikâye-i Mağdurin adıyla sunulur. Halit Ziya’nın da Hikâye adıyla yazdığı 
kitapta hakkında bilgi verdiği tür esasen romandır. Elbette bunda Osmanlı 
muharrirlerinin muhayyile bakımından aşina olduğu Şark ve Müslüman Şark 
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anlatı geleneğinin tesiri vardır. Hâliyle bu dönemde yabancısı oldukları bir 
metin türüyle tanışan Osmanlı aydın ve sanatkarı, kurguya dayalı edebî ürünleri 
anlama ve algılamada, evvelden tanıdıkları bir dünyanın tecrübe ve imkânlarına 
başvurur. Bu bakımdan devrin ilk edebî ürünlerinde kurgu, geleneksel muhayyile 
ile modern tecrübenin birbirine içten dikişlerle bağlanmaya çalışıldığı bir 
zihniyet ortamında var olur. 

Tanzimat yazarının kurmaca metin pratiği ile ilgili düşünceleri, onun 
dışarıdaki hayatı düzenleme arzusunun etrafında oluşur. Yazarlar ilkin sosyal 
hayatta gördükleri birtakım adetleri, düzensizlikleri, toplumsal bozuklukları 
giderme eğilimine girer. Onların topluma karşı kendilerini bu konuda sorumlu 
hissetmeleri, geleneğin dışarıyı tanzim etmeye dönük bakış açısından bağımsız 
düşünülemez. Başka ifadeyle henüz bireye yabancı olan Tanzimat yazarının 
hedefinde toplum vardır. O bireyin kendini gerçekleştirme eğilimlerinden ziyade 
toplumdaki aksaklıkların giderilmesini talep eder. Kurguyu da bu doğrultuda 
inşa eder. Romanında yer verdiği karakterlerin birer birey olarak görülmesi bu 
bakımdan zordur. Elbette birçoğunun “reel hayata doğru gitmek” (Tanpınar, 
1988: 405) arzusunda olduğu görülebilir. Ne var ki buna hazır bir muhayyileye 
ihtiyaç duyulduğu açıktır. 

“Baba” metaforu üzerinden de anlaşılacağı üzere Tanzimat yazarının 
kurgusal metni inşa etme sürecinde sahip olduğu bir bakış açısı, niyet ve tavrı 
söz konusudur. Bu da onun edebî metnin estetik çerçevesini oluşturmasında 
belirleyici olmaktadır. Hâl böyle olunca o devir romanı üzerine bugünden 
konuşmanın sınırlarını o devrin gerçeklik anlayışına göre çizmenin en azından 
öncelikli kılınması gerektiği söylenebilir.  Nitekim “sanatın gelişme çizgisini 
yönlendiren etmenlerin başında onun gerçeklikle kurduğu ilişki gelir” (Ecevit, 
2012: 17). 

Çalışmada bu hususun özellikle gözetildiğini belirtmekte fayda vardır. 
Yine de örneğin İntibah gibi Batılı mânâda edebîlik arzusuyla yazılan bazı 
metinlerde, karakterlere metin merkezli bakılma imkânının kısmen de olsa 
mümkün olduğu söylenebilir. Nitekim Tanpınar, İntibah’ta Mehpeyker’in 
bağımsız olarak ele alınmasının uygun olacağını söyler. Esasen Tanpınar, 
bu metne hem yazarından bağımsız hem de klasik zihniyetin devamı 
üzerinden olmak üzere iki cepheden bakar. Buna Tanpınar’ın okuma 
pratikleriyle sanatkâr muhayyilesinin tesirlerini de ilave etmelidir. Romanın 
da buna kısmen imkân tanıdığı açıktır. Ayrıca Tanpınar’ın bilhassa sanatkâr 
muhayyilesinin romanı değerlendirmedeki etkisine bir örnek üzerinden 
değinildiğini belirtelim. 
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Meselden kurguya geçişin ilk evresinde Tanzimat yazarının zihniyet 
bakımından aşina olduğu Şark ve Müslüman Şark anlatılarıydı. Bu anlatıların 
ağırlıklı olarak ‘mesel’e yakın durduğu açıktır. İster klasik hikâyeler olsun 
isterse epik ya da aşk merkezli anlatılar olsun bunlarda ‘muayyen’ değerlere 
sadakate bir çağrı vardır. Temsili anlatılarda olduğu gibi hemen hepsinin 
‘gerçeklik’ iddialarından kendilerini soyutlayarak okur önüne çıktıkları görülür. 
Bunun sadece anlatılar için geçerli olmadığı açıktır. Örneğin minyatür bir 
bakıma varlığın hakikatini görünüşün tahakkümünden kurtarmaktı. Dolayısıyla 
Şark ve Müslüman Şark anlatısında kişisel tecrübenin aradan çıkarıldığının 
altını çizmekte yarar vardır. Bu bakımdan ben’in tecrübesini dile getirmeye 
aşina olmayan bir zihnin, kurgu gibi neredeyse bütünüyle ben’in tecrübesi 
üzerine kurulu bir anlatı geleneğine yönelmesi, onu birçok zorlukla yüz yüze 
getirecektir. Tanzimat dönemi ilk romanları bu zorlukların görünür hâle geldiği 
bir zemin olarak özellikle dikkat çeker. Çalışma esas itibariyle ben’in dışarıda 
tutulduğu bir dilden ben’in içe alındığı bir dile doğru evrilmeyi kurgusal 
düzlemde gerçeklikle kurulan ilişki üzerinden ele alır. 

1.1.	 Meselden	Kurguya:	Felâtun	Bey	ile	Rakım	Efendi

Ahmet Mithat’a göre iyi de kötü de sınırları geleneğin verili olarak sunduklarının 
dahilinde ayan beyan ortadadır. Yazar iyiler ile kötüler arasındaki sınırları 
ortaya koyarak yol göstericilik vazifesini yerine getirir. Roman, bilhassa belli 
bir iktisadi zihniyetin öngörüsüne göre yoluna devam eder. Bu öngörüde 
yazarın esas vurguladığı israf ile onu doğuran sosyal yaşantının yanlışlığıdır. 
Yazar alın teri ile kazanılmış paranın kullanımı ile alın teri dökmeden sahip 
olunan paranın kullanımı arasındaki farkı, iyi ve kötü iki ana karakter üzerinden 
açık eder. Romanda Felâtun Bey, olumsuzlanan mirasyedi bir karakter, Rakım 
Efendi ise olumlanan çalışkan ve tutumlu bir karakter olarak sunulur. Ahmet 
Mithat’ın, bilhassa iktisadî meseleler üzerinden iyi ve kötü karakter sunumu 
burada dikkate değerdir. Zira zamanında esnaflık da yapan Ahmet Mithat’ın, 
hayatın etrafında döndüğü, toplumda değer aşımına yol açan esas saikin iktisadî 
meseleler olduğu yönünde reel tecrübelere sahip olduğu söylenebilir. Ona göre 
israf iyi değildir ve toplumsal değerlerin dışına taşan bir yaşam biçimi feci 
akıbetlere davetiye çıkarır. Bunun yanında tutumlu olmak, çalışmak, alın teri 
ile yaşamak ise iyidir ve mutlu sona ulaştırır. Yanlış anlaşılmış Batılılaşma’nın 
iktisadi meseleler üzerinden iyi kötü sonuçları açık edilir. Romandaki diğer tali 
karakterler, yazarın mesajını vermede ve bu asli iki karakteri yönlendirmede 
ihtiyaç duyduğu araçlardan ibarettir. Romanın kısa özeti aşağıda verilmiştir. 
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Felâtun Bey Mustafa Merakî Efendi’nin oğludur. Mustafa Merakî Efendi, 
‘alaturkalıktan alafrangalığa’ bir anda geçen biridir ve içselleştirilmemiş bir 
değişimi temsil eder. Çocuklarının giyim kuşamını onların eğitimine tercih 
eder. Felâtun Bey yaşam tarzı itibariyle babasına benzer. Kâtip olarak çalıştığı 
kaleme uğramayı çoğu zaman aksatır. Vaktini daha ziyade alışverişte, terzilerde, 
ayakkabıcılarda geçirir. Babası öldüğünde kendisine büyük bir miras kalır. Bu 
mirası bir oyuncu olan ve zevk alemlerinde vakit geçiren Polini ile birlikte 
tüketir. İçki, kumar, zevk ve sefahatte tükenen servetten sonra parasız ve yalnız 
kalır. Babasının eski dostlarından birinin tavassutuyla İstanbul dışında uzak bir 
yere mutasarrıf olarak gider. 

Rakım Efendi ise eski Tophane kavaslarından birinin oğludur. Henüz bir 
yaşında yetim kalan Rakım Efendi, annesiyle Arap cariye olan dadısı Fedayi’nin 
elinde büyür. Hariciye Kalemi’ne memur olarak kabul edilir. Fransızca öğrenir, 
Türkçe dersler verir, tercümeler yapar. Çok çalışır, para biriktirir. Dadısına 
yardımcı olması için bir cariye satın alır. Canan adındaki bu cariyeyi adeta 
kendi elleriyle yetiştirir, onun Fransızca öğrenmesini, piyano çalmasını sağlar. 
Sonunda da Canan ile evlenir. 

1.2.	 Tehlikenin	eşiğinde	yazarlar	ve	karakterler	veya	babalar	ve	oğullar

Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanı, yazıldığı dönemin sosyal hayatına 
odaklanır. Bu yazarın zaten açık tercihidir. Üslup itibariyle Meddâh geleneğini 
çok yönden hatırlatan romana yazarın ‘baba’ rolünü de ilave etmelidir. 
Böylece kendini halkına karşı sorumlu hisseden, Batılılaşma konusunda 
halkına yol gösteren, telkinleriyle onların tercihlerini yönlendirmeyi uman 
bir metin ortaya çıkar. Bu cümle esasen onun neredeyse tüm metinleri için 
geçerlidir denebilir. Ahmet Mithat, karakterlerini yönlendirir, onları topluma 
vermeyi umduğu mesajın aracı hâline getirir, çok yerde okur ile metin 
arasına girerek okura soru yöneltir, bunları kimi zaman kendi kimi zaman 
da okurların gözünden cevaplar, kendince iyiyi telkin eder, kötüden uzak 
durulmasını salık verir, iyiyi ve kötüyü temsil eden karakterlerden kendince 
iyinin tarafını tutar ve onu aziz kılar, kötüyü temsil eden karakteri elinden 
geldiğince yıpratır. Netice itibariyle de ortaya, kendini topluma karşı baba 
rolünde konumlandıran, yönlendirici yazar portresi çıkar. Kendine toplumu 
ıslah ve terbiye görevi yükleyen yazar, geleneğin dışarıyı düzenlemeye 
meyilli bakışı açısıyla hareket eder. Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanı 
da Batılılaşmayı yanlış anlamaya başlayan Tanzimat neslini uyarma hedefini 
güder. 
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Romanın başlığında yer alan Bey ve Efendi unvanları, yazarın tarafını 
tuttuğu ve tutmadığı karakterleri ayırmada bir işaret olarak görülebilir. Bey 
unvanına ironik dille iliştirilen Felâtun ismi, bilgiçliği yönser. Efendi unvanı 
ise hesap kitap bilen olarak Rakım ismine iliştirilir. Yazar, tayin edici kimliğiyle 
baştan işe müdahildir. 

Ahmet Mithat, Felâtun Bey’in okur tarafından iyice anlaşılmasını ister. Zira 
onun anlaşılması yanlış Batılılaşma’nın ne olduğunun anlaşılmasıdır. Roman, 
mesaj itibariyle bu mânâ kompozisyonu üzerine kurulur. Felâtun Bey’in iyice 
anlaşılması, onun yaslandığı değer sisteminin veya algıladığı Batılılaşma fikrinin 
tutarsızlığını daha da görünür kılacaktır. Bu yüzden Ahmet Mithat, “Felâtun 
Bey’i güzelce tanımak için kendisinin menşeini görmek elbet lâzımdır. Böyle 
bir menşeden neşet eden zâtın hâl ü tavrı daha kolay anlaşılabilir” der. (Felâtun 
Bey…, s. 5). Yazar, Mustafa Merakî Efendi’nin ‘alaturkalıktan alafrangalığa’ 
birden sıçrama yaptığını söyleyerek Felatun Bey’in ne tür bir baba elinde 
büyümüş olduğunu sezdirir. Onun yetiştiği çevrenin olumsuzlanması, Felatun 
Bey’in temsil ettiği yaşam biçimi ve değer sisteminin çürük temel üzerine 
kurulu olduğunu gösterir. 

Eğer sahte ile gerçek arasındaki mesafenin kapatılamaz olduğu dikkate 
alınırsa Felâtun Bey ismiyle Platon’a yapılan gönderim, yanlış Batılılaşma’nın 
yıkım gücünü göstermesi bakımından oldukça dikkat çekici hâle gelir. 
Nitekim bu durum romanda Felâtun Bey’in aşağılanmalara karşı herhangi 
bir tepki verememesi üzerinden kısmen de olsa ortaya konur. Polini, Felatun 
Bey ile konuşmasında onu sürekli aşağılar. Kullandığı aşağılayıcı ifadelerden 
“Maymun, şebek, tavşan” (Felâtun Bey…, 97) sadece bazılarıdır. Yazar, yanlış 
Batılılaşma ile kendi değerlerinden uzaklaşan insanları, pusulasını yitirmişlere 
benzetir. Polini’nin, Felâtun Bey’i tasvir edişinde yanlış Batılılaşma ile 
yolunu şaşırmış bütün bir kayıp neslin fotoğrafı görülebilir: “Bizim bu istakoz 
Felâtun pek yılışık şey. Ne dümeni var ne pusulası. Okyanus-ı muhabbette 
yolunu şaşırmış çalkanıp gidiyor. Anlıyorsun a? Yine tınmamalı. Severim de 
külhaniyi be!” (Felâtun Bey…, s. 98). Özellikle “ne dümeni var ne pusulası. 
Okyanus-ı muhabbette yolunu şaşırmış çalkanıp gidiyor” ifadeleri, “mutlakın 
malikanesinde” eski kıymet ölçülerinden kuşkuya düşmüş yeni insanın, ne 
yapacağını ve nereye gideceğini bilemeyen şaşkına döndüğünü açık eder. 
Diğer taraftan Ahmet Mithat, bir insanın bu denli aşağılanmalara maruz kaldığı 
hâlde herhangi bir tepki verememesini anlamanın zor olduğunu söyler. Esasen 
burada kendini yerinden etmiş insan tipinin onurunu da zamanla ve yavaş 
yavaş yitirdiğinin sezdirilmeye çalışıldığı söylenebilir: “…bir adam bu karıdan 
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işittiği hakaret-âmiz sözleri başka birisinden işitse kafasını kıracağı derkâr iken 
buna niçin katlanmaya mecbur olduğunu bulamaz idi” (Felâtun Bey…, s. 99). 
Karakterlerinin ipini elinde bulunduran yazar’ın, Felatun Bey’i aşağılanmalara 
karşı tepkisiz bırakmasının nedeni ihtimalle kendi tezinin haklılığını daha da 
açık hale getirebilmedir. 

1.3.	 Kayıp	Nesil	Endişesi:	İsmiyle	Müsemma	Karakterler:

Romanına önce karakterlerini tanıtarak başlayan Ahmet Mithat, daha tanıtım 
aşamasında tarafını büyük ölçüde belli eder. Bu belli ediş, adlandırmayla başlar. 
“Ahmet Mithat Efendi romanlarında geçen kahramanlara isim seçerken rastgele 
bir isimden ziyade o ismi taşıyan kişinin özellikleriyle ismi bağdaştırmaya 
çalışır” (Yağlı, 2017: 47). Hatta bunu İkinci Bab’ın başında bizzat açık eder: 
“Bâb-ı sâbık bize hikâyemizi kendi isimlerine nispet eylediğimiz iki zattan 
birisinin ahvâl-i husûsiyesini epeyce öğretti. Burada dahi yine böyle mücmelen 
olsun Râkım Efendi’nin ahvâl-i husûsiyyesini görmeye muhtacız” (Felâtun 
Bey…, s. 13). Bu tanıtım, romanın kurmaca yapısını daha başından bozuma 
uğratır. Sanatın dolayımlama üzerine kurulu yapısının bu doğrudan anlatımla 
dışarıda tutulduğu görülür. Elbette dışarıda tutulan sadece sanatın üzerine 
kurulu olduğu dolayım değildir, karşılaştırması yapılan iki karakterden birinin 
bir yaşında yetim kalan, yoksul büyüyen, çok çalışmak zorunda olan bir asil 
kişilik; diğerinin zengin büyüyen, çok çalışmak zorunda kalmayan, mirasa sahip 
olan, kendisine yapılan birçok hakarete katlanan silik ve kişiliksiz bir karakter 
olmasıyla romanın gerçeklik değeridir. Yazar kendi dünya görüşüne uygun iyi 
ve kötüyü temsil eden karakterlere yer verir. Karakterler, sahici kişilikleri yerine 
yazarın onlara giydirdiği kişilikler olarak roman ile mesel arasında fakat romana 
daha yakın yerde konumlanır. 

Ahmet Mithat Efendi, savunduğu değerleri temsil eden karakterleri 
meşru, temsil etmeyenleri ise meşruiyeti kuşkulu adlarla okur karşısına çıkarır. 
Karakterler ile isimleri arasındaki uyum, yazarın işin başında hesapladığı bir 
tavır olarak görülür. Mustafa Merakî Efendi, romanın yazılışından on beş yıl 
kadar evvel İstanbul’da görülmeye başlanan alafranga hayata merak salanlardan 
biridir. O bu uğurda Üsküdar’daki konağını ucuza satıp Beyoğlu civarına 
yerleşir (Felâtun Bey…, s. 4-5).  Çünkü Beyoğlu, onun arzu ettiği alafranga 
hayat tarzının Osmanlı’daki merkezidir. Ayrca bu zat, “merakımdır, merak bu 
ya, merakıma dokundu, merakıma elvermez” (Felatun Bey…, s. 6) sözlerini 
çokça kullandığından ismine “merakî” lâkabı sonradan ilave edilir (Felâtun 
Bey…, s. 3). 
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Felâtun Bey’in de ismiyle temsil ettiği kişilik arasında uyum vardır. 
Fransız kültürüne özenen Felâtun Bey’e bu isim, yüzeysel bilgi ve görgüsüyle 
Batılılaşma’yı yanlış anlamış bir nesli temsilen verilir. O Batılılaşma’yı 
birtakım sembollere sahip olmak şeklinde icra eder. Fransızca konuşma, giyim 
kuşama önem verme, Batılı ailelerle birlikte zaman geçirme, bolca eğlenme 
gibi bazı unsurlar, onun nezdinde Batılılaşma olarak görülür. Bu yüzeysellik 
sahici bir filozofun, bozuma uğratılmış ismiyle açık edilir. Oturmamış 
kişiliğiyle bir sahteliği temsil eden Felâtun Bey, ismiyle Platon’a nispet 
edilerek küçümsenendir. Felâtun Bey ile Rakım Efendi ve Polini arasında geçen 
konuşmada Polini, Rakım Efendi’nin ciddiyetine atfen “Bu efendi salt feylesof 
imiş ya? Felâtun adını buna vermeli idi. (Felatun’a) Ey suda haşlanmış sümsük 
hindi! Bak bu efendi sen gibi değil. Sana dünyada kaç şey lazım idi? Hani diyor 
idin? Şarap! Karı! Bir de müzika! Öyle mi?” (Felâtun Bey…, 97) ifadelerini 
kullanır. 

Polini karakteriyle yazar, okur gözünde kısmen inandırıcılık oluşturmayı 
hedefler.  Bir batakhanede yaşayanın itirafa benzeyen gözlemleri çoğu kimse 
için öyle ya da böyle inandırıcılık değeri taşır. İstisnai bir durum yoksa muhtemel 
her türlü itibarı peşinen kaybetmiş birinin gözlemleri ve kanaatleri çoğu zaman 
hakikate yakın kabul edilebilir. Böyle bir karakterin en azından taraf tutmasını 
gerektirecek herhangi ideolojik bir saikten söz etmek pek de kolay değildir. 
Elbette yorumlarının kendi görgü ve birikimine göre olmasını ayrıca hesaba 
kattığımızda bu tespit anlamlıdır. 

Rakım Efendi ismi de aynı şekilde isim ve karakter arasındaki uyumu 
yansıtır. Çalışkan, disiplinli, hesap kitap bilen birisi olarak Rakım Efendi, Batı 
karşısında yazarın tarafını tuttuğu esas kahramandır. Rakım Efendi ile Yozefino 
arasındaki konuşmada Canan’a çıkacak talibin gözden çıkardığı paraya 
değinilirken Rakım Efendi’nin hesap kitap bilgisi açık edilir: “Yozefino- Yek 
tahtadan bin beş yüz Osmanlı lirası vermeği göze aldırmış. Bilirsin ki bu para 
otuz dört bin beş yüz frank eder. Haylice paradır. Râkım- Evet! Bin beş yüz ile 
yirmi üçü darb edecek kadar ilm-i hesapta malûmâtım vardır. Fakat, şu müşteri 
kim imiş bakalım?” (Felâtun Bey…, s. 72). Burada verilen bilgiden hareketle 
bin beş yüz Osmanlı lirası otuz dört bin beş yüz frank ettiğine göre bir Osmanlı 
lirası yirmi üç frank eder. Rakım Efendi, bin beş yüz Osmanlı lirasının otuz 
dört bin beş yüz frank edişinden yola çıkarak yek elde bir Osmanlı lirasının 
yirmi üç frank ettiğini açık eder. Anlaşılan yazar, Rakım Efendi’nin hesap kitap 
konusundaki yeteneği ile ilgili en ufak bir kuşkuya yer vermeye taraftar değil. 
Elbette Rakım Efendi sadece hesap kitap bilen birisi değildir. Kişiliği ile hayata 
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karşı duruşu ve geleneğin değerlerini temsil edişiyle o yazarın tarafını tuttuğu 
bir örnek kişisidir. 

Râkım Efendi, vaktini hep iyi şeyler öğrenmek üzere programladığından 
cep harçlığına ihtiyaç duymaz. Sabahleyin evinden çıkınca medreseye, oradan 
kaleme, kalemden Fransızca dersini takviye için Galata’daki bir Hekim’e, 
buradan da evine gelip akşam yemeğinden sonra Türkçe öğretmek için 
kalemdeki bir Ermeni arkadaşına gider. Bu hizmetinin karşılığı olarak da 
Ermeni arkadaşının Fransızca kitaplarını karıştırır. (Felâtun Bey…, s. 14). 
Yazara göre bu kadar çalışkan birinin hâliyle boş vakti olmaz ve boş vakti 
olmayan birisinin de cep harçlığına da ihtiyacı kalmaz. Ahmet Mithat’ın, 
dört yıl kadar bu minval üzere yaşamına devam eden Rakım Efendi’nin okur 
tarafından şayeste kabulüne dair beyanları bunlarla sınırlı değildir. Bu süre 
zarfında Rakım Efendi, birçok sahada deneyim sahibi olur, bilgi ve görgüsünü 
arttırır. Bu aynı zamanda devrin eklektik yapısını göstermesi bakımından 
dikkate değerdir. Bu bağlamda Rakım Efendi’nin entelektüel müktesebatının 
hayli geniş tutulduğu görülür. Ne var ki bunun realiteyle uyumundan pek de 
söz edilemez. 

O “Arabîden sarf u nahiv filandan maada Risâle-i Erbaa’yı, şerhleriyle 
beraber lâyıkıyla gördü̧. Hele mantık cihetini tasdîkat hitâmına kadar pek 
kuvvetli tahsil eyledi. Ilm-i hadis ve tefsirde oldukça behre kazandı. Fıkhı dahi 
gözden geçirdi. Farisîden Gülistan ve Baharistan ve Bostan ve Pend-i Attâr 
ve Hâfız ve Sâib’i tekmîl etmekten kat-ı nazar en müntehâb parçalarını ezber 
dahi eyledi. Fransızcaya gelince: Bir kere lisânda rüsûh peydâ eyledi. Badehu 
Galata’daki dostundan hikmet-i tabiiye, kimya, teşrih-i menâfi’ül-azâyı oldukça 
tahsil edip Beyoğlu’ndaki Ermeni dostunun kütüphanesinde dahi coğrafya, 
tarih, hukuk ve muâhedât-ı düveliyyeye dair lüzum derecesinin fevkinde dahi 
malûmât topladı. Hele okuduğu Fransız romanlarının ve tiyatro-nâmelerinin ve 
eş’âr ve edebiyatının âdeta nihayeti yok gibi idi. Iki gece kendisinde kalmak 
üzere bir kitabı hanesine götürmek için müsâade alabilecek olsa onu yalnız 
okumakla iktifâ etmeyerek en güzel parçalarını istinsah dahi eder idi” (Felâtun 
Bey…, s.15). Burada Rakım Efendi’nin çok yönden Ahmet Mithat’ın kendisini 
çağrıştırdığını anlamak güç değil. Özellikle dönemin eklektik karakteri Rakım 
Efendi’de adeta tecessüm etmiş. Klasik medrese müfredatından Şark İslam 
klasiklerine fen ilimlerinden coğrafya, tarih, ve hukuka hatta Fransız roman, 
tiyatro ve şiirlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede ilim tahsil ettiği görülür. 
Bu durum kurgu itibariyle yazarın kendinden ayrı, özerk bir varlığı olan 
karakter inşa etmediğini, muhayyilesinde canlandırdığına kendince dilediği 
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elbiseyi giydirdiğini gösterir. Bunun ise kurmaca metnin doğasından ziyade 
Şark meseline yakınlığı açıktır. 

Rakım Efendi, bu meziyetlerinin yanında ahlâkî değerleri de en iyi şekilde 
temsil eden bir kişidir. O dürüsttür, tok gözlü ve vefalıdır. Öyle ya da böyle temsil 
ettiği değerlere sadakati sınanmamış kişinin inandırıcılığı kuşkuludur. Yazar, 
Rakım Efendi’nin değerlere sadakatini servet üzerinden sınar. Sosyal konumu 
itibariyle hatırlı bir mevkie sahip olan Mister Ziklas’ın kızı Rakım Efendi’ye 
aşıktır ve “ölümün kara pençesinde” kıvranmaktadır. Tabibin beyanına göre 
kurtuluşu için bir ümit yolu vardır: O da Rakım Efendi’nin bu çaresiz kızla 
evlenmeyi kabul etmesidir. Bunun karşılığında ise Rakım Efendi’ye teklif 
edilen neredeyse bir servettir. Rakım Efendi, herhangi bir tereddüt yaşamaz: 
“Mister Ziklas! Ben fakir bir çocuğum. Halka arz-ı hâl ve evrâk-ı saire yazarak 
ders vererek ekmek paramı kazanmakta, yani demek isterim ki benim gibi bir 
çocuğa ettiğiniz şu teklif ihyâ demektir. Hususuyla dostluğunuzu milyonlara 
değiştirmem! Lâkin ben gönlümü Canan’a vermişimdir. O kız bir bî-vâye esir 
iken ben onu mesut ettim itikâdını gözlerim önüne alarak bu itikâd ile dahi 
kendimi mesut etmişimdir. Nasıl mümkün olur ki ben para için veya başka bir 
ümit için Canan’ı ağlatayım? Rica ederim efendim! Ellerinizi öpeyim! Beni bu 
tekliften af buyurunuz” (Felâtun Bey…, s. 164). 

Ahmet Mithat, Rakım Efendi’nin dürüstlüğünü okur gözünde pekiştirmek 
adına klasik bir diyalektiği kullanır. Bu zengin kız fakir oğlan diyalektiği 
masalsı anlatılarda padişah kızına âşık olan çoban hikayelerini hatırlatır. Yazar, 
kurgunun ‘kendiliğinden iyi ya da kötü’ değerini örselemiş, kendi için iyi ya 
da kötü olanı sergilemiştir. Ayrıca Rakım Efendi’nin sınanmasında, insanın 
varoluşunu gerçekleştirmede karşı karşıya geldiği yığınla tereddüdün dışarıda 
tutulduğu görülür.  Örneğin Rakım Efendi, ‘ölümün kara pençesinde’ olduğu 
için bu teklifi kabul ettiğini söylemiş olsaydı onun esasen bu teklifi servet adına 
kabul edip etmediği doğal seyrinde hep bir soru işareti olarak kalırdı. Diğer 
taraftan ebeveynler, kızlarının selameti için bu teklifin kabul edilmesinden 
memnun olabilirlerdi fakat bu memnuniyetin bir başkasının felaketi üzerine 
kurulmuş olması yine Rakım Efendi’nin kuşkuyla karşılanmasına yol açardı. 
Kabul edildiği takdirde kişinin kendiyle ilgili tereddütler ortaya çıkaran bir 
teklifin esasen dürüstlük sınanmasında başarılı bir taktik olduğu söylenemez. 
Yazar, okur gözünde onun ne gözü tok ve vefalı biri olduğunu kolay yoldan ve 
masalsı anlatıların ontolojik referansıyla ortaya koymaya çalışır. 

Esasen yazarın kurgunun realitesiyle pek de ilgilenmediği söylenebilir. 
Rakım Efendi’nin şahsında yazar, medeniyet krizi devresinde “kimliğini inşâ eden 
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bir toplumun önüne ‘yeni insan’ın sözü edilen özelliklerini koyarken nitelikli ve 
öz’e uygun bir ‘yenileşme’yi dilediğinden onun her halini teferruatıyla ele almış 
ve okurlarının bilmesini, tanımasını istemiştir” (Tüzer, 2014: 316-317). Bunları 
gerçekleştirirken kurgunun teknik yapısı kadar doğası da onun ilgi alanının 
dışındadır. Burada Ahmet Mithat’ın hem karakterlerine hem de yazar olarak 
toplumuna karşı takındığı ortak tavır vardır. O toplumun önüne meftun olunacak 
bir tip olarak Rakım Efendi’yi koyar. Her fırsatta da onun okur tarafından 
kabulüne gayret eder. Örneğin Rakım Efendi’nin meşruiyetini Ziklas ailesi 
üzerinden pekiştirir. Ziklas ailesine göre Rakım Efendi “familya dostu ehl-i ırz, 
edip, mahcup, âlim, kâmil bir zat” tır (Felatun Bey…, s. 32). Hatta Mister Ziklas, 
kızının ona âşık olmasını adeta mazur görür: “Bu işte ne sizin ne bizim kabahatimiz 
olmadığı gibi sanki kızın da kabahati yoktur. Sizin gibi bir meleği kim sevmez 
oğlum! Hüsnünüz, kemaliniz, ilminiz, irfanınız, sâlâh-ı hâliniz, kibar tavrınız hep 
bir kızı meftun edecek hâllerdir” (Felâtun Bey…, s. 163). Bu kabul gerekçesinde 
meftun olunacak insan tipinin özellikleri açıkça sergilenir. Dolayısıyla Batılı bir 
aile tarafından, meşruiyet konumu pekiştirilen bir karakter üzerinden toplum 
bir çağrıya muhatap kılınır. Bu çağrıda Rakım Efendi’nin temsil ettiği değerler 
silsilesi vardır. Diğer taraftan kurmaca metin doğası itibariyle olguya sadakati 
ilk sıraya alır. Olgu ile algı arasındaki mesafenin sonsuzluğu dikkate alınmadığı 
takdirde algının olguya tahakkümü kaçınılmaz olur. 

Romanda, Batılı değerleri sahici manada temsil ettiği varsayılan 
karakterlerin Rakım Efendi’nin şahsında sahici Osmanlı insanına, kültür ve 
medeniyetine hayran bırakıldıkları görülür. Felâtun Bey’in yakınlık duyduğu 
Polini ise yanlış Batılılaşma’ya örneklik eden Batılı tipi yansıttığı söylenebilir. 
Felatûn Bey, Osmanlı’nın kayıp evladı, Polini, bu kayıp evladı yutan kirli iştiha, 
Rakım Efendi Osmanlı’nın aslî kişisi, Yozefino, Can ve Margrit ise bu aslî kişiye 
hayran olan ve Batı’yı temsil ettiği varsayılan sahici Batılı kişilerdir. Yazar, 
Osmanlı ile birlikte Batı’yı da temsil eden karakterleri kendi dünya görüşüne 
göre biçimlendirmiş, bunları kendi algı ve duyuşu doğrultusunda dil, düşünce ve 
davranıştan oluşan bir kompozisyona taşımıştır. Buradan bakıldığında “Ahmet 
Mithat’ın roman ve hikayelerinde müracaat etmiş olduğu anlatım tekniği hem 
dönemi itibariyle çok orijinal hem de ulaşılmak istenen hedefin mantığıyla çok 
uyumludur” (Tüzer, 2014: 322).

Ahmet Mithat, sevilmeye ve değer verilmeye layık bir insan tipi çizer. 
Bunu bir yabancıya da onaylatır. Bunun bir yabancıya onaylatılmasının ayrı bir 
önemi vardır. Toplumun yüzünü Batı’ya döndüğü ve Batı’nın artık bir kıymet 
ölçüsü olarak görüldüğü sırada yazar, arzu ettiği insan tipini Batı’yı temsil ettiği 
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düşünülen sahici bir karaktere onaylatır. Başka ifadeyle yazar ister yerli ister 
yabancı karakterler olsun, hepsini kendi idealinin aracına dönüştürür. Hatta 
mekân ile ilgili tercihler de bu doğrultudadır. Rakım Efendi’nin mekânları 
çalışma hayatının disiplinine uygun seçilir. Felatun Bey’in mekânları ise 
kişiliğini temsil eden özelliklere göre seçilir.

Romanın kurgu itibariyle daha ziyade Şark meselesine yakın durduğu 
söylenebilir. Burada olayların akışının, realitenin hükmünden ziyade ‘mutlakın 
malikanesinde’ muayyen kılınmış bir hayatın gereklerine göre tanzim edildiği 
görülür. Mirası sorumsuzca tüketen karakterin karşısına, hayatını geleneğin 
değer sistemine göre sürdüren karakter çıkarılır. İlkinin hazin sonu ile ikincisinin 
mutlu sonu okur için bir telkin kabul edilebilir. Ne ilkinde ne de ikincisinde 
realitenin izine rastlanır. Bütün karakterler, kayıtsız şartsız yazarın buyruğuna 
tabidir. Yazar buyruğu burada, sarsıldığında aile için felakete yol açan bir baba 
otoritesine nispet edilebilir. Kendini topluma karşı baba rolünde konumlandıran 
yazarın uyarıcı ve koruyucu görevleri vardır. Nitekim Felâtun Bey’in sonunda 
bir baba dostu marifetiyle taşraya mutasarrıf olarak gönderilmesi, babanın 
sorumsuz evladına karşı şefkatini gösterir. Tanzimat yazarının, ele aldığı konu 
ne olursa olsun o konu hakkında topluma yol gösterici, sınır çizici bir ufuk 
tayin etme işine giriştiği görülür. Ahmet Mithat, eserlerinin hemen hepsinde 
kanayan bir yarayı ele alır ve o yara için gerekli merhemi işaret eder. Felâtun 
Bey ile Rakım Efendi romanı, Batı ile yüzleşen ve onun üstünlüğünü kabule 
yanaşan son yüzyılın neslini koruma ve kollama görevini üstlenir. Burada 
konu bütün bir hayattır. İsraf, evlilik, dürüstlük, özenti, çalışkanlık, tedbir, ilim 
sahibi olma gibi bir hayatın tanziminde önem arz eden yığınla kavram romanda 
yazarın bakış açısıyla geleneğin verili değer sistemine göre ayrıştırılır. Burada 
Ahmet Mithat’ın üslup itibariyle meddah geleneğinden verimli bir şekilde 
beslendiğini söylemek mümkündür. Buyruğu altına aldığı kahramanlarının 
tutum ve davranışlarında realiteye sadakati dışarıda tutan yazar, inandırıcılık 
hususunda geleneğin diline başvurur. Araya girmeleri, soru yöneltmesi, bu 
soruları cevaplaması, dahası bazı sonuçlara tabii bir şekilde ulaşılabileceğini 
adeta okura kabul ettirmeye çabalaması, realite terbiyesinden geçmemiş bir 
dilin inandırıcılık için başvurduğu diğer yollar olarak görülebilir. 

2. Kurgunun evreninde ilk deneme: Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat

Tanzimat dönemi okurlarının modern romanla tanışmadan evvel sözlü 
gelenekte yaşayan halk hikayelerine muhayyile bakımından aşina oldukları 
açıktır.  Binbir Gece Masalları, Tutiname, Kerem ile Aslı Leyla ile Mecnun 
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gibi uzun geçmişe sahip bu hikayeler, romanın öncülü sayılabilecek eserlere de 
yer yer ilham kaynağı olur. Bunların tek ilham kaynağı şüphesiz Şark anlatısı 
ya da meselleri değildir. Muheyyalat-ı Aziz Efendi (1796-1797), Hayalat-ı Dil 
(1868), Sergüzeşt-i Kalyopi (1873), Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi (1851-
1852), Akabi hikayesi (1851), Letaif-i Rivayât serisi (1870-1895), Temaşayı 
Dünyâ ve Cefakâr ü Cefâkeş (1872), Müsameratname (1872-1875) gibi eserler, 
modern romana geçişte görülen ilk tecrübeler olması bakımından önem taşırlar 
(Kolcu, 2013; Nakıboğlu, 2016: 385). Bunların yanında kimi tercüme eserler de 
modern romanın öncesinde Tanzimat yazarının muhayyilesini besler. Şemsettin 
Sami’nin ilk telif romana imza atmasının ardında kuşkusuz bu birikimlerin 
payı yadsınamaz. Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat, ilk telif roman olmasından başka 
bilhassa kadınların hürriyeti meselesini akılcı bir çizgide tartışmaya açması 
bakımından önem arz eder. Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat romanı (1872) evlilik 
etrafında toplumun kanayan birçok yarasına doğrudan ya da dolaylı parmak 
basar. Romanda genç kızların ikbal kaygısıyla yaşlı zenginlerle evlendirilmesi, 
bir oldu bittiye getirilen nikahlar, görücü usulü evlilik, kadının alınıp satılan bir 
meta gibi görülmesi, kız çocuklarının eğitimi, esaret ve kölelik gibi hususlar 
üzerinden hem toplumsal eleştiri yapılır hem de kadın hürriyetinin, tercih ve 
konumunun önemi üzerinden esaslı görüşler ortaya atılır.  

Devrin romancıları edebiyatı toplumsal meseleleri gündeme getirmek ve 
toplumu ıslah etmek için araç olarak görür. Toplumun sosyal yaralarının adeta 
yuvası konumunda olan aile dolayısıyla evlilik, buna bağlı olarak kadın ve 
kadının hürriyeti ve eğitimi meselesi de hâliyle dönem metinlerinin üzerinde 
çokça durduğu ana konulardan biri hâline gelir. Şinasi, Namık Kemal, Ahmet 
Mithat gibi bu konuya değinenlerden biri de Şemsettin Sami’dir. Taaşşuk-ı Talât 
ve Fitnat romanında yazar, birbirini görüp seven iki aşığın kavuşmasına engel 
oluşturan toplumsal hafızayı, bu iki aşığı feci bir akıbete uğratarak adeta vicdan 
azabına maruz bırakır.  Birbirini seven iki genci ölümün kollarına bırakmakla 
kalmaz toplumu adeta çıkardığı engeller yüzünden ağır şekilde rencide eder. 
Baba ile kızı arasında gerçekleştirilen bir evliliğin toplumun anlayışsızlığından 
alınmış bir intikam olduğu da düşünülebilir. 

Roman, birbirini seven iki gencin evlenmesinin önündeki toplumsal sosyal 
engellere odaklanır. Küçük yaşta iken yetim kalan Talat, üvey anne elinde 
büyür. Fitnat’a ilk görüşte âşık olur. Sevdiği kızla görüşebilmek için planlar 
yapar ve çözüm olarak tebdil-i kıyafeti bulur. Plan dahilinde o Fitnat’a okuma 
yazma, Fitnat ise ona dikiş nakış öğretecektir. Görüşmeler gerçekleşir, her şey 
açığa çıktıktan sonra iki aşık evlenme kararı alır. Fakat Fitnat’ın ikbal kaygısıyla 



ROMAN VE KURGU: TANZİMAT DÖNEMİ İLK ROMANLARI    251

zengin olan Ali Bey ile evlendirilmesi düşünülür. Ali Bey ise henüz hamileyken 
evden uzaklaştırdığı Zekiye Hanım’ın ilk kocası, dolayısıyla Fitnat’ın babasıdır. 
Ali Bey gerçeği öğrenir fakat bu sırada Fitnat sevdiğinden ayrı kalmanın acısıyla 
kendini öldürür, onun öldüğünü gören Talat da dayanamaz o da ölür. Ali Bey ise 
dengesini yitirir ve bir süre sonra o da ölür. 

Roman, kurgu itibariyle realiteye bağlılıkla ilerlemez. Olayların birbirini 
takip edişi, yazarın yönlendirmesine, arzusuna ve niyetine göredir. Esasen 
yazarın derdi, her vesile ile merkeze aldığı konu hakkında topluma telkinde 
bulunmak, karakterleri fikrinin aracına dönüştürmektir. Okuru etkileme her 
bakımdan ilk sırada yer alır. Örneğin Talât, zamane gençlerine benzemeyen, 
evine vaktinde gidip gelen birisidir. Romanın ideal kahramanı olarak sunulur. 
Bu kahraman, vaktiyle birbirini seven iki insanın iradeleriyle yaptıkları evliliğin 
meyvesidir. Adeta, uyumlu sağlıklı bireylerin yetişmesi bir yerde mutlu 
evliliklere bağlıdır tezi işlenir. İdealizm nereden bakılırsa bakılsın arzu edilenin, 
olması gerekenin bizzat olana hakimiyetidir. Eğer fenomenolojik bakılırsa 
algının olgu karşısındaki tartışmasız zaferine tekabül eder.  

Yazar iyi bir evliliğin yönünü Talat’ın annesi üzerinden dillendirir.  Ayşe 
kadın, Talât’ın evliliği ile ilgili annesine teklifte bulununca annesinin verdiği 
cevapta, iyi bir evliliğin yönü açığa çıkar: “A! Dadı, şimdi beni kızdırtırsın. 
Yirmi bir sene var beraber yaşıyoruz, tabiatımı anlamadın mı? Hiçbir defa 
sormadın, merhum kocam beni öyle mi almıştır? Ben bir kızı bir kere görmekle 
ne tanıyacağım? Çehresini bile anlayamam. Sonra gelin yalnız güzel mi olmak 
lazım? Ben bir kız akıllı olmadıkça afife olmadıkça tabiatı iyi olmadıkça, ben hiç 
onu kendime gelin yapar mıyım? Sonra benim beğendiğimi senin beğendiğini 
oğlum beğenir mi, bakalım? Hep âlem nasıl yaparsa biz de öyle yapalım diyorsun. 
Lakin görmez misin ki halkın çoğu bugün evlenir yarın kocası karısını yahut 
karısı kocasını bırakır. Bin türlü rezalet olur. Olacak a. Görmedik, bilmedik bir 
kız alırlar. Hiç sormaksızın bilmediği bir kocaya verirler. Acaba çocuk o kız 
ile imtizaç edecek mi? Beğenecek mi? Sevecek mi? Kız da onu isteyecek mi? 
Babası annesi buralarını hiç düşünmüyor” (Taaşşuk…, s. 12).

Yazar toplumda herkesin uygun gördüğünün uygun olamayacağı 
düşüncesini açığa vurmak için hem Ayşe kadına herkesler gibi davranmanın 
iyi olacağını söyletir hem de ‘herkesleşmenin’ yanlışlığını Talat’ın annesi 
aracılığıyla dile getirir. Annenin dedikleri arasında kimi çelişkilerin gözden 
kaçmadığının altını çizmek gerekir. Anne, kendince iyi diye sübuta erdirdiği 
bazı değerlere sahip olmayan birini kendine gelin yapmayacağını belirtir. Her 
ne kadar kendisinin beğendiğinin oğlu tarafından da beğenilip beğenilmeyeceği 
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üzerinde bir tereddüdünü dile getirse de nihayetinde iyinin ne olduğuna ilişkin 
kendisinde yerleşik hazır kalıpların olduğu görülür. Yazar, yüzlerin Batı’ya 
döndüğü bir ortamda hakikatli olduğuna inandığı değerleri eski değerlerle 
barışık olmasa da eski zihnin ünsiyet ettiği bir davranışla dile getirir. Bir bakıma 
yeniyi mutlakçı bir bakış açısıyla savunur. Esasen burada değişen bir zihniyet 
yapısının olduğunu söylemek zordur. Burada eski usullerin yerine yeni usullerin 
geçirilmesi vardır. 

Romanda Talât’ın kadın kılığına girerek gerek Şerife kadınla gerekse 
Fitnat ile bir araya gelmesi, kurgunun hemen hemen en zayıf noktasını oluşturur. 
Kadın kılığına girmiş bir erkeğin tanınmaması; uzun süre boyunca tanınmaması, 
romanın burayı olağan bir durum gibi geçmesi, esasen üzerinde odaklanılması 
istenilen duruma ilgiyi çekmek amacına yönelik olabilir. Realitede bunun 
mümkün olup olmadığının pek de hesaba katılmadığı bellidir. Talat’ın kadın 
kıyafetine bürünme ile ilgili kendini ikna edişi de esasen okuru iknaa dönük 
örtük bir eylem olarak düşünülebilir. Talat, kadın kıyafetine bürünmeyi, Fitnat 
ile görüşmenin yollarını düşünürken Murat Paşa Camii önünde gözüne ilişen 
bir kadının verdiği çağrışımla keşfeder. “Bir de Murat Paşa Camii’nin önünden 
geçer iken bir kadın gözüne iliştiği gibi visale nail olmak için bir kadın kıyafetine 
girmek lazım olduğu hayalhanesinde tasavvur eder: —Ah...! Sahih bir kadın 
kıyafetine gireyim. Nakış öğrenmek vesilesiyle bu nakış ustasına gideyim 
(evini öğrendim a). Sonra ötesi kolay” (Taaşşuk…, s. 54). Yazar, kahramanını 
yönlendirirken ihtiyaç duyduğu enstrümanlara rahat yoldan ulaşmayı da 
ihmal etmez. “Batı’dan aldıkları roman türüne örnekler vermeye çalışan ilk 
yazarlarımızın, ister eğlendirici, ister öğretici, ister gerçekçi, ister romantik 
türde yazsınlar, geleneksel Türk hikayelerinin yapısını ve kişilerini, kendi 
çağlarındaki okurların kabul edebilecekleri bir roman dünyasına aktarmakla işe 
başladıklarını söylemek yanlış olmaz” (Moran, 1994: 36). 

Bu bağlamda olayların akışı ile kişi seçimleri “mümkünü ve büyüyü kolaya 
mübahın çerçevesine” kabul etmeye dayanır” (Tanıpar, 1988:26). Nitekim Şerife 
kadın Fitnat için  okuma yazma bilen bir kız bulma vaadinde bulunup evine 
döndüğü sırada ‘tesadüf’ Ragıbe de oradadır. Zaten bu bölüm ‘Tesadüf” başlığı 
altında verilir. İster tesadüf ister büyü, sihir ya da harikulade veya mümkün 
yoluyla olsun olayın akışını bunlar üzerinden sürdürmek ya da kurguda bunlara 
bir mevki tayin etmek esas itibariyle “şark hikayesinin realiteyi inkâr eden hatta 
reel fikrini dağıtan kolaylık mekanizmasıdır” (Tanpınar, 1988:27).

Yazar, geleneğin hazır kalıp ve imkânlarını bolca kullanır. Bir meddah 
hikayesinde anlatıcının araya girerek olay ve kişiler hakkında hatırlatmada 
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bulunması gibi davranır. Şerife kadın, Hacı Baba’nın evinden okur yazar bir kız 
bulma vaadiyle evine döndüğünde Ragıbe’yi de orada hazır bulur. Ragıbe’nin 
kim olduğunu ve bu ismi nereden aldığını, neden kıyafet değiştirdiğini yazar 
okura hatırlatır: “Talat Bey’in Ragıbe Hanım isim ve kıyafetini irtikab etmesi 
ne sebebe mebni olduğu malumumuzdur. Nakış öğrenmeye gittiği bir vasıta idi. 
Talat bu vasıta ile asıl maksadına ne türlü nail olacağını düşünür. Şerife Kadın’a 
bir takrib ile söz açtırmak ister” (Taaşşuk, 61-62). Bu doğrudan bilgilendirme, 
geleneğin anlatı imkânlarını kullanma kadar kurgunun gerçekliğine yönelik ilk 
müptedi denemeler olarak görülebilir. 

Okuma yazma öğrenme konusunda pek hevesli görünen Fitnat’ın bu 
süreci hangi tecrübelerle geçirdiğinden bahsedilmez. Sonuçta Fitnat’ın okuma 
yazma öğrendiği görülür fakat bunun süreç olarak nasıl işlediği ile ilgili hemen 
her şey sadece hakkında konuşularak geçilir. Bu durum, olgunun kendisi 
ile ilgili konuşma değildir, olgu hakkında iyi kötü güzel gibi yapılmış öznel 
değerlendirmelere dayalı konuşmadır. Başka ifadeyle bir değerin neliğini 
konuşma ile o değer hakkında konuşma arasında fark vardır. İlki olgunun 
neliğine ulaşmayı hedefler ikincisi ise zihnin olgu üzerine alelade bir muhayyile 
oyununda olduğu gibi gerçeklikle bağı bulunmayan birtakım klişelere yaslanmış 
konuşmadan ibarettir. 

Romanda ilk görüşte aşk olayı, iki kahraman için de geçerlidir. Kadın 
erkek ilişkilerinin geleneğin sıkı denetimi altında bulunduğu kapalı ortamlarda 
ilk görüşte aşkın pek de nadirattan olmadığı söylenebilir. Bu durum, muhtemel 
bir aşkın başlangıcı için başvurulacak kolay yollardan biridir. Tanpınar’ın 
ifadesiyle “mümkünü ve büyüyü kolayca mübahın çerçevesine” almadır. 

Roman, ideal bir aile panoraması sunarken bir hususta rasyonel bir bakış 
açısıyla hareket eder. Romanın ana fikri bu doğrultuda dile gelir: “Ha. Öyle 
olduğu vakitte baba anne evlatlarına nasıl iyi olur ise öyle yapmalıdırlar. Koca 
karısıyla, karı kocasıyla ömür geçirecekler, ev idare edecekler. Evlatları olacak. 
Büyütecekler, terbiye verecekler. Biri biriyle sevişmedikçe, nasıl olur? Bu bir 
gün değil, iki gün değil, bir ömürdür. Bir evde ki koca ile karı arasında muhabbet 
yok, o eve Allah imdat eyleye! Sonra evlatları ne terbiye alacaklar. Orasını 
düşünmeli artık....” (Taaşşuk…, s.12). Roman gençlerin birbirlerini görerek 
severek evlenmelerini isterken bunu geleneğin dışarıyı tanzim eden bakış 
açısıyla dile getirir ve bu konuda onlar adına düşünmeyi sürdürür. Evlatları için 
neyin iyi olup olmayacağına bakması gereken anne babadır. Bu durum başkası 
adına onun iyiliğini düşünme şeklinde geleneğin verili dili olarak karşımıza 
çıkar. Yazar görücü usulü ya da zorla evlendirmelere karşı çıkarken esasen bunu 
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modern müktesebatın gereklerine göre değil, geleneğin mutlakçı anlayışına göre 
dile getirir. Bir yanıyla modernleşen yazarın diğer birçok yanıyla hâlâ geleneğin 
dairesinde kaldığını gösterir. Tanpınar’ın “Bir Şark milletinin hikâyesinden 
hayatının en küçük teferruatına kadar muasır teknik ve örfü kabul etmiş bir 
milletin edebiyatını yapmak, zaman içinde kendi kendisi kalmak şartıyla bugünü 
bulmak kolay değildir” (Tanpınar, 1992: 97) ifadeleri esasen durumu özetler. 

Roman, kadın kılığına giren Talât’ın yaşadıkları üzerinde kadınların 
toplumda ne tür sıkıntılara maruz kaldığını da gözler önüne serer: “Ah biçare 
kadınlar ne çekerler imiş! Biz erkekler onları kukla mesabesinde kullanıyoruz. 
Yolda serbest ve rahat yürümelerine mâni oluruz. Bu ne rezalet! Ne küstahlık! 
Bir erkek tanımadığı bir başka erkeğe rast gelse yüzüne bakmaz. Söz söylemez. 
Lakin tanımadığı ve hiç başka defa görmediği bir kadına rast geldiği gibi gülerek 
yüzüne bakmaya ve söz söylemeye başlar. Ve kovsalar bile yanından ayrılmaz. 
Demek olur ki biz karıları insan sırasına koymayız” (Taaşşuk…, s. 58). Talât’ın 
kadın kılığına girerek yaptığı gözlemler ile annesinin yaşadıkları gördükleri ve 
anlattıkları arasındaki örtüşme dikkat çekicidir. “Talât’ın annesiyle hizmetçisi 
arasında geçen bazı konuşmalar, bir toplumun bozuk düzeni üstüne, yine o 
toplumun bireylerinin eleştirilerini sunar” (Finn, 1984: 19: Uçman, 2020: 338):

“Ah biçare biz karılar!... Bizi hiç insan sırasına koymazlar! Babalarımız 
istedikleri adamlara bizi hediye verircesine verirler. O adamların tabiatını 
sormazlar. Biz o adamlar ile geçinecek miyiz? Orasını hiç düşünmezler. Bizi bir 
defa filan adamı koca ister misin? Yahut kimi koca istersin? diye bir sormak yok. 
Bize derler (Işte seni filan adama vereceğiz) biz sükut ederiz. Ama gönlümüz ne 
der? Ya rabbi babamın bu söylediği efendi genç olsun, güzel olsun, iyi tabiatlı 
olsun. Filvaki bazı defa öyle çıkar. Lakin bazı kere de bütün bütün zıddına 
gider bakarız ki bize koca olacak adam altmış yaşında yahut bir gözden kör 
yahut burunsuz yahut sarhoş yahut ahmak... Ah siz erkekler ne zalimsiniz! 
Bir kızcağızın bir gözü biraz şaşı olsa yahut bir ayağı cüz topal olsa, biçare 
evlenmeksizin ihtiyarlar gider. Kimse almaya tenezzül etmez! Ama sizin en 
fenası, en uğursuzu, en sakatı bakarsın ki kızların en güzelini, en uslusunu alır 
da biçareyi esir eder!... “(Taaşşuk…, s. 18-19).

Roman, esas itibariyle ‘değer’ kavramı etrafında kadın meselesine 
odaklanır. Ataerkil toplumda kadının konumu, onun nasıl görüldüğü, 
tercihlerinin dikkate alınıp alınmadığı gibi hususlar, toplumsal yaraya 
dönüştüğü oranda yazarın dikkatini çeker. Başka ifadeyle yazar toplumda bir 
yaraya dönüşmüş olan olguya bakar. Bu da açıkça toplumun kadına bakışının 
ortaya çıkardığı acılardır. Ne var ki roman ‘değer’ vermenin ya da vermemenin 
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veya bizzat ‘değer’in insan varoluşu itibariyle neye tekabül ettiği yönünde 
herhangi bir görüş içermez. Değinildiği gibi burada olgunun neliğine dair 
konuşmak ile olgu hakkında konuşmak arasındaki fark vardır. Kadının bir eşya 
gibi görülmesi ayrı bir olaydır, insanın kendini cinsiyet ayrımı yapmaksınız bir 
diğeriyle eşit düzeyde ve düzlemde görmesi ayrı bir olaydır. Roman kendisine 
eşya muamelesi yapılan kadının yaşadığı somut acılara dikkati çeker. Bir an için 
yazarın arzularının gerçekleştiğini varsayalım; orada insana değer üzerinden 
yaklaşıldığına tanık olmak yine zordur. Toplumsal hiyerarşisi muayyen değerler 
üzerinden belirlenmiş sosyal siyasi yapılarda göze batan rahatsız edici herhangi 
bir olgunun tenkidi, bir zihniyet değişimine götürmese de en azından sosyal bir 
yaranın kapanmasına kısmen de olsa yarayabilir. Burada Talat ve annesi, evlilik 
gibi önemli sosyal bir kurumun sağlıklı işlemesi yönünde farkındalık oluşturma 
çabası içindedir.  

Yazarın bir meta gibi alınıp satılan, işe yaradığında önemsenen işe 
yaramadığında ise kenara bırakılan, evlilik gibi hayat boyu devam eden 
ilişkilerde tercihine baş vurulmayan kadının sosyal konumu ile ilgili oldukça 
ısrarlı vurgusundan bahsedilebilir. Talat’ı, onun ve Fitnat’ın annesini bu yolda 
konuşturur. Fıtnat’ın annesi de kadının toplumdaki edilgen konumu ile ilgili 
düşüncelerini dile getirirken yukarıda zikredilenlerden farklı bir tablo sunmaz: 
“Ah zalim!... Ah hain!.... Ben onu o kadar seviyor idim! O ise beni aldatmak için, 
severim meverim diyor idi. Yalandan bir muhabbet gösterir idi. Beni gerçekten 
seve idi böyle sebepsiz kovar mı idi?.. Ah!.. Erkeklerin muhabbetine inanmak! 
Onların sadakatine aldanmak! Ne büyük kabahat!.... Ah zavallı biz karılar! Biz 
evlendiğimiz vakit de zannederiz ki bir koca bir refik alıyoruz. Halbuki erkekler 
bize o nazar ile bakmıyorlar. Onlar evlendikleri vakit karılarına verdikleri 
ehemmiyet satın alacakları bir bargir yahut bir arabaya verdikleri ehemmiyetten 
azdır!.... Evet. Hakları var a. Çünkü bir bargir alacaklar eğer iyi çıkmaz ise yine 
satmaya mecbur olacaklar. Lakin aldıkları fiyat ile belki satamazlar. Işte bir zarar 
korkusu var. Fakat karıları iyi çıkmaz ise (!) tablarına muvafık gelmez ise (!) 
hiçbir zarar etmeksizin onları bırakırlar. Başkalarını daha iyilerini (!) alırlar. Işte 
bizi hayvan mesabesinde bile tutmazlar! Ne yapalım? Hüküm onların elinde. 
Nasıl isterler ise öyle yaparlar!” (Taaşşuk…, s. 79).

Kurmaca metnin önünde sonunda bir zihinsel tasarım olduğu bilinir.  
Her ne kadar kurgusal metinler tasarım yönüyle birbirine benzeseler de 
bunlar arasında fark vardır. Fark, metinlerin gerçeklik düzeyine sahip olup 
olmamalarıyla ilgilidir. Bunların sonuç itibariyle yapısal benzerlikleri onları 
aynı gerçeklik düzeyine sahip kılmaz. Karakterin kendi var oluşuna uygun 



256    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLER ARAŞTIRMA, METODOLOJI VE DEĞERLENDIRME

endişeler taşıması ile yazarın kendi endişelerini karaktere yüklemesi arasındaki 
fark burada metnin gerçeklik düzeyini açığa çıkaran husus olarak görülebilir. 
Burada Talat, annesi ve Fitnat’ın annesinin kadınların sosyal konumu ile ilgili 
düşüncelerinin esasen yazar tarafından karaktere söyletilmiş olduğu görülür. 
Bunun ardında şüphesiz kurmaca anlatımın doğasına yabancılık vardır. 
Bu yabancılık yazarda hep bir durum aktarımı olarak kendini gösterir. Zira 
sevmenin, aldatmanın, kabahatin, hayat arkadaşlığının ne anlama geldiği ile 
ilgili mutlak bilgi sahibi olunarak konuşulduğu görülür. Örneğin Fitnat’ın okuma 
yazma öğrenme ile ilgili hevesinden söz edilir. Fakat ders öğrenmenin realitede 
ne gibi tecrübelerle zuhur edebileceğine yönelik herhangi bir belirlemeye yer 
verilmez: “Fitnat Hanım sevincinden çıldıracak. Ders okumaya o kadar sevdası 
gelir ki ertesi günü̧ dört göz ile bekler. Bir saat bir yıl kadar görünür. Kendi 
kendine der: Ah... Ben okumak yazmak öğreneceğim... Sonra kitaplar gazeteler 
alıp okuyacağım... Istediğim şeyi yazabileceğim... Oh... Ne güzel... Ne güzel!... 
Ragıbe Hanım ile görüşeceğiz. Gâh konuşacağız... Gâh beraber gergefde 
işleyeceğiz... Gâh bana ders verecek... Ah... Şükür yarabbi! Yine ders okumaya 
başlayacağım! Ah. Ders ne kadar tatlıdır!” (Taaşşuk, s. 61). Fitnat’ın, dersin 
ne denli tatlı olduğundan söz etmesi, klişe kullanım olarak yazarın Fitnat’ın 
ders öğrenme ile ilgili hevesini duyurmaya yönelik kalıp kullanımlardan 
ibarettir. Henüz derse başlamadan onun tatlı olduğunu söylemek tecrübeye 
dayalı bir dil olarak görülmez. Esasen roman boyunca tecrübeye dayalı bir 
dile yer verilmediği görülür. Zaten tecrübe dili kurmaca metnin doğasına aşina 
olunan bir gelenekle doğrudan bağlantılıdır. Tanpınar, Şark ile Garb arasındaki 
esaslı farklara değindiği makalesinde bu iki dünya arasındaki farkın tecrübeye 
dayalı bir dili kullanma ya da kullanamamada ortaya çıktığını özellikle belirtir 
(Tanpınar, 1992: 128-130).

Romanda bizdeki kadınlar ile Batı’daki kadınlar arasında birtakım 
karşılaştırmaların yapıldığı da görülür. Batı’daki kadınların bizdekilere göre 
baskı altında olmayışları, buna bağlı olarak onların tutum ve davranışları 
dikkate sunulur. Hacı Baba ile Şerife Kadın arasındaki konuşmada bizdeki 
kadınların özellikle sosyal hayata katılım ve kadın hürriyeti bakımından onlara 
göre çok geride olduğu dile getirilir. Hacı Baba geleneği temsil eden fikirleriyle 
mesire yerlerini, birtakım uygunsuz davranışların mekânı olarak değerlendirir: 
“Madamalar çıkarlar. Erkeklerin meclislerine girerler. Kahvelerde otururlar. 
Fakat bir madama kocasını yahut biraderini ya babasını kolundan alıp kemal-i 
vakar ile yürüyerek ırzına halel getirmeyecek bir yere gidip kemal-i edep ile 
oturur. Hiç kimse yüzüne bakmaya cesaret edemez. Hâlbuki bizimkiler öyle 
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değil... Biz karılarımızı kızlarımızı bir arabacıya teslim edip Allah’a emanet... 
Nereye götürse götürsün...” (Taaşşuk…, s.51).  

Hacı Baba’nın kendi toplumu ile Avrupa arasındaki kıyası, bir yerde 
geleneğin masum insanlara çokça acı çektiren kimi uygulamalarına yazarın 
duyduğu tepkinin başka biçimi olarak görülebilir. Şemsettin Sami’nin gerek 
edebiyat görüşleri gerekse romanda taraf tuttuğu yer itibariyle Avrupai görüşlere 
sahip olduğu açıktır. Yakınmasını Hacı Baba üzerinden dile getirir. Roman her 
ne kadar farklı karakterlerden oluşuyor görünse de burada tek kişi vardır, o 
da anlatıcı yazardır.  Karakterin görünüm kazanabilmesi, eylem ve hislerinin 
anlatılabilmesine bağlıdır. İçinde bulunulan durumun söylenmesi elbette bir 
anlatma değil.  

Geleneği temsil eden düşüncelerin yardımcı Ayşe kadına söyletilmesi ile 
yeniyi temsil eden fikirlerin Talat’ın annesine söyletilmesi bilinçli ya da bilinçsiz 
yazarın taraf olduğu bir hiyerarşiye gönderme yapar. 

Dönemin sosyal hayatını veren pek çok ayrıntıya bu metinde tesadüf 
edilebilir. Öyle ya da böyle hayattan kesitler bir dönemin panoramasını bize 
sunar. Bazı kadınların günün bir bölümünü daha ziyade ne şekilde geçirdiklerini 
örneğin şu satırlardan anlamak mümkündür: “Malumdur ki kadınlar ve 
hususuyla kızlar vakitlerin çoğunu pencere ve cumbalarda geçirip sokakta 
geçenleri seyretmekle eğlenirler. Fakat bizim Fitnat Hanım’da bu âdet yok 
idi” (Taaşşuk, s. 48). Diğer taraftan Emine kadın Fitnat’a pencerede çokça 
oturmamasını salık verir. Gerekçe ise toplumsal hafızada yeri olan nazardır: 
“Kızım pencerede oturma, seni görürler de nazar var, sihir yaparlar.... A.....! 
Kızım sihirden nazardan neler olur neler......!!!” (Taaşşuk…, s. 49).

Roman, yazarın düşüncelerinin karakterlere söyletilmesi üzerine kurulur. 
Talât’ın annesi, kadın kılığına giren Talât’ın gözlemleri, Fitnat’ın annesi hep 
aynı çizgide görüş beyan ederler. Bunlar esas itibariyle yazarın düşünceleridir. 
Tabi ki kurmaca metinlerde öyle ya da böyle konuşan yazarın kendisidir. Fakat 
roman, bizi karakterin konuşmasına inandırdığı ölçüde gerçeklik düzeyine 
erişir. Burada bu tür bir gerçeklik düzeyine ulaşıldığını söylemek zordur. Roman 
esasen gerçeklik iddiasından ziyade vereceği ders ve telkinler konusunda öne 
çıkmayı yeğler. Zaten tematik bağlamda okurunu iyi bir evlilik yolunda uyarır: 
“Okuyucusunu uyarmak suretiyle bu eseri okurken yeterince hisse alınması 
gerektiğini de hatırlatan yazar, gençlerin birbirini tanımadan evlenmek zorunda 
bırakılmalarının onları düşüreceği facialara işaret eder.” (Uçman, 2020: 337). 

Romanda, Ali Bey’in Fitnat’a yaklaşmak isterken gayr-i ihtiyari bir 
geri çekilişi söz konusudur. Esasen burada baba evlat ilişkisinin psişik bir 
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yönünün bu yaklaşmaya müdahale ettiği varsayılabilir. Çünkü Ali Bey, Fitnat’a 
yaklaşmasına mâni olanın ne olduğunu tam kavrayamaz ve bunu Fitnat’ın kendini 
sevmemesine bağlar. Roman, Ali Bey’in Fitnat’a yaklaşamamasının önündeki 
engel olarak ısrarla Ali Bey’in “Yoksa... Orasını bilemem lakin beni sevmiyor. 
Beni sevmiyor! Vesselam….” (Taaşşuk, s. 117), şeklinde sevilmemeyi öne 
sürdüğü görülür. Burada yazarın belki de olayın yığınla psişik süreci bir çırpıda 
kolay yoldan atladığı düşünülebilir. Üstelik uyuması sırasında Fitnat’ın başında 
durup onu hayran hayran izlemesi de aradaki duygusal ilişkinin sevgiden ziyade 
merhamet ve şefkate yakın olduğunu hissettirir.  “Ali Bey çok defa Fitnat uyur 
iken gider yastığının başın- da oturur, ve hayran hayran yüzüne bakıp ağlıyor 
idi” (Taaşşuk, 118).  Ne var ki insan ilişkilerinde ‘psikolojik tecessüse’ dair 
konuşmanın tecrübevî dili kullanmayla yakından ilgisi vardır. Zira bu ancak 
hislerin insan üzerindeki etkilerini tahlil ve betimleyebilmeyle mümkündür. 
Durumu aktarmak, örneğin sevinçli, hüzünlü olduğunu söylemek bir anlatma 
değil aktarmadır. 

Kurgunun üzerinde durulması gerekli önemli bir bölümü de sonuç 
kısmıdır. Zira yazar, olayın sonunu ürpertici bir noktaya vardırır. Sevenlerin 
kavuşamamadan ötürü ölümle biten sonları, tanıdık bir durumdur ve geleneğin 
“insansız” aşk hikayelerinde sevenlerin ilahi huzura geçişleri için bir aşamayı 
temsil eder. Fakat bir babanın kızıyla evlendirilmesi olayı, nereden bakılırsa 
bakılısın yazarın, toplumun sevenleri birbirinden acımasızca ayırmasına 
duyduğu yoğun tepkisinin adeta intikama dönüşmüş şekli olarak görülebilir. 
Yazar bununla toplumu sıkı sıkıya uyarır. Birbirini severek evlenmek isteyen 
gençlere mâni olmanın ne tür bir hazin sonu beraberinde getirdiğini okura 
sunarken okuru bu konuda temkinli olmaya muhtemel bir gazap üzerinden davet 
eder. Toplum vicdanında bırakacağı muhtemel kerih tat ile roman özellikle 
evlilik konusunda örfi uygulamalara tepki gösterir. Bununla birlikte roman her 
ne kadar evlilik ve onun etrafındaki meseleler üzerinden kadını ve hürriyetini 
merkeze alsa da yazarın değindiği başka konular da vardır. Bunları şu sırayla 
vermek mümkündür: “Talât’ın bireysel dönüşümü, gençlerin gelecekleri 
hakkındaki kararları kendilerinin almaları, erken yaşta ve görücü usulü evliliğe 
karşı oluş, evlilikte statü ve yaş bakımından denklik, aile hayatında sabır, oldu 
bittiye getirilen nikah eleştirisi, birbirini sevenleri ayırmama, kadının tercih ve 
hürriyetinin korunması, kız çocuklarının eğitimi, çocukların doğru yetiştirilmesi, 
batıl inançlarla dolu masalsı anlatılara iltifat etmeme, esaret kölelik eleştirisi” 
(Zeka, 2108: 360-381) gibi başlıklar, yazarın romanda değindiği konular 
arasında yer alır.  Bu başlıkların, geleneğin moderne dönüşümünü bir ölçüde 
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temsil ettiğini söylemek de mümkündür.  Roman, ilk telif roman olma ve 
kurguya yaslanma yönüyle dikkat çekebilir fakat kurgunun yazarın didaktik 
eğilimleriyle bizzat karakterlerin kendilerini var etme eğilimleri arasındaki 
farkta ortaya çıktığını hatırlamak gerek. Tanpınar’ın ifadesiyle “Hayatı sun’i bir 
sanat mukavelesi ile görmek başkadır, onu tabii bir şekilde yaşamak yani başka 
türlü yaşamak mümkün olmadığı için o hayatı yaşamak başkadır” (Tanpınar, 
1992: 50-51).

3. Gerçekliğin eşiğinde: İntibah 

Namık Kemal İntibah romanını Magosa kalesinde sürgündeyken kaleme alır. 
1876’da yayımlanan roman kısmen sansüre de uğrar. Son Pişmanlık olan romanın 
adı İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey olarak sansür kurulu tarafından değiştirilir. 
Roman, genç yaşta babasını kaybeden Ali Bey’in aşüfte bir kadına âşık olması 
sonrasında yaşadığı olayları ele alır. Ali Bey, kirli geçmişini kabullenmekte 
zorlandığı halde sevdiği bu kadınla birlikte olmak ister. Annesi ise onun bu 
kötü alemden kurtulması için öneri üzerine temizliği ve safiyeti temsil eden 
Dilaşub adında bir cariye alır. Ali Bey, kirli geçmişe sahip Mehpeyker’den 
kurtulmak istese de duygularına yenilir. Mehpeyker ise kendini terk eden bu 
kişi ile kendisinin yerin alan kadından intikam almak ister. Roman, duygunun 
denetimine girmiş bir iradenin yol açtığı hazin sonla biter. İyi ve kötü karakterler 
muharrire göre hak ettikleri bir son yaşar. 

Tanpınar’a göre Namık Kemal, ahlakçı tutumuyla “şahıslara bir türlü 
kendileri olmak fırsatını vermez” (Tanpınar, 1988: 401). Bu tutumun ardında 
gerek patrimonyal siyasi yapılanmaların gerekse mutlakçı düşünüş formlarının 
bir yansımasını bulmak mümkündür. Tanpınar, burada bir kayıt düşerek 
Mehpeyker’i “muharririn bize gösterdiği ışıkta değil de kendisi olarak” (Tanpınar, 
1988: 401) ele almayı önerir. Ona göre “pek az kitapta muhayyilenin yarattığı 
şahıs o muhayyilenin kendisine bu küçük hikâyede olduğu kadar itiraz eder. Bu 
yüz kırk sahife boyunca muharririn sesinden fazla biz behemehal olduğunun 
dışına çıkarılmak istenen birçare kadının itirazlarını duyarız. Sanki durmadan: 
‘Fakat ben bu değilim… Ben hiçbir zaman düşündüğün insan olmadım!... 
Bırakın da kendimi anlatayım’ der gibidir” (Tanpınar, 1988: 401). Bu bakış 
açısı Mehpeyker’in son ana kadar vahşi bir haz ve ihtirasla Ali Bey’den intikam 
almak peşinde olmasını hatta romanın sonunda Ali Bey’in, iffet ve sadakatine 
tanıklık ettiği Dilaşub’u ölmek üzereyken görünce çektiği acıyı sadist bir ruh 
haliyle izlemesini de bir yere kadar açıklar. Kendisine kendisi olmak fırsatı 
verilmeyen ve kötü hayat macerasında kendini bir yerde masum gören ve talihin 



260    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLER ARAŞTIRMA, METODOLOJI VE DEĞERLENDIRME

zorlamalarının bir türlü yazar tarafından dikkate alınmamasına öfke duyan bir 
karakter olarak Mehpeyker, var oluşunu açığa çıkarmanın yollarını arar. Yazar 
burada ona bir türlü iyi bir seçim yapma fırsatı da vermez. Esasen her defasında 
iyi bir seçim yapmanın arifesinde yazarın onu yarı yolda bıraktığı görülür. Yazar, 
bir türlü affetmediği bu karakteri yer yer masum göstermeyi de ihmal etmez. 
Onun “alçak ve namussuz bir ailede” (İntibah, s. 33) yetiştiğini dikkate sunar. 
Üstelik Ali Bey’in evlilik teklifini, kendi geçmişini göz önüne alarak reddeder. 
Bu ilişkiyle birlikte dönüştüğünü açık eder. Üstelik samimi olduğunu yazar 
da teyit eder. Bu samimiyetin belirgin olduğu yerlerin başında Mehpeyker’in 
Ali Bey’e yalvarışı gelir. Mehpeyker ayrılmak için gittiği Abdullah Efendi’nin 
evinde geceyi geçirmek zorunda kalır fakat sabah ezanı vaktinde bir ‘Allah’a 
ısmarladık’ bile demeden ayrılır. Boğaziçi’ndeki yalısına geldiğinde Ali Bey’in 
onu beklediğini fark eder. Ali Bey hışımla sorar: “Neredeydin? Çabuk söyle 
neredeydin?” (İntibah, s. 104). Ali Bey onun kendini açıklamasına fırsat vermez, 
parayı yüzüne fırlatır ve kapıya yürür. Mehpeyker, bütün bir ‘mütehakkim’, 
‘kibirli’ ve ‘inatçı’ yapısına karşın Ali Bey’in ayakları ucuna yığılır. “Allah 
aşkına beş dakikacık beni dinle… Başıma gelenleri anlatayım… Dinle de suçum 
varsa beni öldür razıyım… diye yalvarmaya başladı… Ali Bey’in ayaklarına 
sarılmak istedi. Fakat delikanlı ayağıyla kendisini göğsünden iterek kapıyı 
biraz aralamış ve kendisini bahçeye atmıştı” (İntibah, s. 105). Fakat ahlakçı 
tutumuyla Namık Kemal, bu karakteri bağışlamaz ve adeta yaşadığı hayatın 
sorumluluğunu üstlenmesini ve bunun faturasını ödemesini ısrarla talep eder. 
Onu her yıkılışından sonra daha da hırçınlaştırır ve feci akıbete sürükler. Bunda 
sadece yazarın ahlakçı tutumunun etkili olduğunu söylemek yeterli olmayabilir. 
Biliyoruz ki Namık Kemal, vatan, hürriyet, medeniyet, terakki kavramları 
etrafında bir tür cemiyet mistisizmi oluşturur. “Her mistisizm, idealin gerçeğe 
hakimiyetidir. Bundan dolayı o gerçeğe esas itibariyle zıttır. Mistisizm aşağı 
olanı yüceltir, ideal seviyeye ulaştırır. Mücadele, muhalefet, kavga onun 
mahiyetinde vardır” (Kaplan, 1991: 41). Eğer Mehpeyker’e sıradan bir kötünün 
neredeyse ideal manada bir kötüye dönüşümü şeklinde bakılırsa onun başı ile 
sonu arasındaki macera bunu doğrular. Romanın sonu, ideal kötünün neredeyse 
tasviri gibidir. Ali Bey, Dilaşub’un yaralandığını görür ve iffet ve sadakatinden 
kuşkulandığı birinin bunu canı pahasına ispat ettiğine şahit olur. Derin pişmanlık 
duyar. Burada Ali Bey’e tattırılmış kat kat bir acıdan bahsedilebilir. Ali Bey’in 
acısını bir hayalet gibi yukardan zevkle izleyen Mehpeyker ortaya çıkar. Bu 
onun kötülüğün zirvesine ulaştırıldığı yerdir. Sonrasında ölür fakat ölümü ideal 
kötüye ulaştırıldıktan sonra gerçekleşir. Mehpeyker karakterine dair şu hususları 
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da ilave etmelidir. Namık Kemal’in, tutkulu ve mücadeleci kişiliği, Vatan 
yahut Silistre oyunundan da anlaşılacağı üzere belirgindir. Mehpeyker’de de 
mücadeleci bir kişilik örneği görülür. Ayrılmak için buluşacağı gece kendisini 
bekleyen Abdullah Efendi’ye “son derece mütehakkimane bir eda ile gelip 
gelmemek daima kendi elinde olduğunu, hiç kimsenin emri altına giremeyeceğini 
canı isterse geleceğini, istemezse gelmeyeceğini” (İntibah, 1980: s. 101) söyler. 
O adeta Namık Kemal’in tutkulu ve mücadeleci eril kişiliğini üstlenmiş kötü 
bir dişil karakterdir. Romanda onun çokça belirgin kılınmasının bir sebebini de 
burada aramalıdır.

Dilaşub, yazarın adeta ‘dest-i nüvazişle’ mesut sona sürüklediği önemli 
bir karakter olarak dikkat çeker. O, Ali Bey’in tecrübesizliğinin yanı sıra 
Mehpeyker’in sınır tanımaz kötülüğünün açığa çıkması adına kendine yer 
bulmuş – verilmiş gibidir. Fakat yazarın onu ihmal etmediği, bir köşede kendi 
kaderine terk etmediği görülür. O son anda hayatta tek sevdiği erkek tarafından 
iffet ve sadakatinin anlaşıldığına şahit olur. Bu de yetmez adeta, sevdiği erkeğe 
bunu canı pahasına ispatlar. Ali Bey’in nedamet dolu sözlerini duyar. Atılmış 
iftira ile çok çile çeken bu kadının hayattan tek istediği vardır.  O da sevdiği 
erkek tarafından iffet ve sadakatinin anlaşılmasıdır. Yazar bunu ona lütfeder. 
Dilaşub öldüğü sırada Ali Bey’in nedametine tanık olurken aynı zamanda bu 
hayatta arzuladığı en yüksek saadete erişir ve ondan sonra ölür. Dahası yazar 
onu burada da terk etmez ve Ali Bey’in dostu tarafından annesinin yanına 
defnedilmesini gerçekleştirir. Böylece Dilaşub, ait olduğu yere, ailesine 
döner. Sevdiği erkek tarafından anlaşılmış ve bu dünyada dönemin geleneksel 
ortamında kıymetli konumuyla Ali Bey’in annesinin yanına defnedilmiştir. Bir 
bakıma yazar, bu dünyada onlara çok gördüğü saadeti öteki alemde sunmuş olur. 
Bu durum aynı zamanda yazarın kişi ve olayları sıkı bir denetim altına aldığını 
gösterir. Düzenleyici ve denetleyici olarak o olayların olmasını istediği şekilde 
başlamasını ve son bulmasını sağlar. Kişileri de mutsuz ya da mesut etmede, 
onlara kendince talih tayin etmede çoklukla feragatten yana değildir. 

Yazarın acımasız davrandığı karakteri her ne kadar Mehpeyker gibi görünse 
de esasen Ali Bey’e karşı da neredeyse o derece acımasız olduğu söylenebilir. 
Ali Bey’i koruyup kollamaz, onu bilinçli ve umarsızca tecrübesizliğinin 
kurbanın eder, araladığı nedamet kapısından içeri girip mesut olmasına izin 
vermez, Mehpeyker’in öfkesinin hedefi haline getirir, adeta Ali Bey’in başına 
gelen şeyleri önemsemez ve onu kendi başına terk eder. Yazarın en başından 
gözde çıkardığı bir kişilik olarak karşımıza çıkar. O bu hâliyle pişman olacağı 
eylemlere girişen tecrübesiz ve babasız bir gençtir. Yazarın ona karşı baba 
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metaforu üzerinden herhangi bir sahiplenme eğilimi içinde olduğu görülmez. 
Pişmanlık yaşamasına ve ihmal ettiklerine karşı bir iç muhasebeye girişmesine 
rağmen o tecrübesizliğinin rüzgarına açık ve sahipsiz kimsedir. Ali Bey’in 
bireyleşmenin ağır bedelini ödemeye mahkûm edildiği söylenebilir. Diğer 
taraftan genç yaşta babasız kalmanın, muhtemel felaketlere yol açtığını da 
gösterebilir. Elbette babasızlığı “mutlakı kaybetmekten doğan bir buhran”a 
(Tanpınar, 1988: 87) nispet ettiğimiz takdirde bu böyledir. Dolayısıyla Ali Bey, 
birçok bakımdan her tür savruluşu ve yıkılışı yaşamaya amade kılınmış yapısıyla 
adeta hazırlanmıştır. Hatta Mehpeyker portresinin gittikçe canlı kanlı bir şekle 
bürünmesinin aracı kılınır. 

Elbette bu yorumlar, metne yazardan bağımsız bakıldığı vakit bir mana 
ifade eder. Esasen bu romana sadece metin üzerinden yaklaşmaya izin verecek 
bir durum da vardır. Namık Kemal, Avrupai tarzda bir roman yazma hevesiyle 
intibah’ı kaleme alır. Zaten romanın ilk edebi roman olarak adlandırılması da 
kısmen buna dayanır. Hatta bunu büyük oranda başardığı da görülür. Yine de 
Tanzimat yazarının muhayyilesinin, elinin altındaki karaktere veya hitap ettiği 
topluma karşı kendinden feragate hazır olduğunu söylemek zordur. Özellikle Ali 
Bey’in genç yaşta babasız bırakılması, değerlerin insan ve toplum hayatı için 
ne anlama geldiğini tecrübe etmeyen bir hayat acemisini kolayca yönlendirme 
eğilimini yansıttığı söylenebilir. Nitekim roman, genç yaşta babasını kaybeden 
Ali Bey’de birtakım hissi değişimlerin görülmeye başladığını daha başından 
verir. Onun biraz açılması, babasızlığın travmasını atlatması için gezintilere 
çıkması sağlanır. Sergüzeşt-i Ali Bey babasız kalmış bir gencin, bir hayat 
acemisinin mesire alanlarına açılmasıyla başlar. 

Yazarın Mehpeyker’e karşı acımasız tutumunun ardında insanın kendi 
geçmişinin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği düşüncesinin de etkili olduğu 
söylenebilir. Zira Namık Kemal, cemiyet mistisizmine varan düşüncelerinden 
ödün verebilecek ne mizacın ne de fikrin insanıdır. Hayatı mücadele içinde 
geçen muharririn gerek Yeni Osmanlılar cemiyeti içinde gerekse ferdi olarak 
yükselttiği itirazlarında bütün bir cemiyeti idare eden ahlakçı tutumu, fikirlerine 
olduğu kadar edebi eserlerine de yansır. 

Mirasyedilik, babasız kalma, toplum ve değerlerinin dışına çıkanın 
cezalandırılması, Camlıca tasvirleri, bölümler arasına klasik zihniyette aşkı 
idare eden mısraların yerleştirilmesi, karakterlerin nasıl davranacaklarına bizzat 
yazarın karar vermesi, karakterlerin doğal seyrinde nasıl tepki vereceklerine 
yönelik herhangi tecessüse rastlanmaması, verilmiş tepkilerin yazarın onların 
vermesini arzu ettiği tepkilerle sınırlı tutulması ve buradaki sınırları yazarın 
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kendine göre çizmesi gibi hususlar esasen metnin büyük oranda yazarın mutlakçı 
düşünce ve bakış açısıyla var edildiğini gösterir. Bu arada iyilerin velev ki son 
anda bile olsa mutlu, kötülerin ise mutsuz sona ulaşması da klasik Şark hikayesini 
hatırlatır. Mehpeyker ve Hırvat katil öldürülürken Abdullah Efendi’ye inme iner. 
Dilaşub son anda da olsa iffet ve sadakatini ispattan mesuttur ve gözünde değerli 
görülmek istediği insan tarafından anlaşılır. Ali Bey, romanda maceranın yükünü 
yüklenmiş olarak iradesini duygunun tahakkümünden kurtaramamanın bedelini 
öder. Namık Kemal’in bu romanda gerek Kamelyalı Kadın’dan gerekse Hançerli 
Hanım Hikâye-i Garibesi’nden etkilense de onun esasen Ali Bey’e duygunun 
tahakkümüne teslim edilmiş bir iradeyi temsil ettirdiği de söylenebilir. Zaten Ali 
Bey’in başına gelen çokça belada duygunun rüzgarına açık hâle gelmiş iradenin 
tesiri açıktır.  

Romanın tali karakterleri, esas dekorun tamamlanması için yardımcı 
unsurlardan ibarettir. Mehpeyker için bu kişi Abdullah Efendi, Ali Bey için 
ise Atıf Bey ile dayısı Mesut Efendi’dir. Bunlar olayların akışını sürdürmede 
işlevseldir. Abdullah Efendi, Mehpeyker’in başlarda Ali Bey’e ilgi ve sadakatini 
açığa çıkarmada rol üstlenirken sonrasında ise Mehpeyker’in hain planının 
uygulanmasında rol üstlenir. Mesut Efendi’de Dilaşub’un, Ali Bey’in annesinin 
yanına defnedilmesinde (İntibah, s. 175) üstlendiği rol ile yazarın yaşanmasını 
arzu ettiklerinin gerçekleşmesinin aracına döner. 

Roman boyunca muharririn bilgin edayla konuşmalarına sıklıkla rastlanır. 
Bunlar geleneğe ve verili olana yaslanmış hazır düşünme kalıpları olarak 
görülebilir. “İnsan aslını esasını bilmediği şeyleri daima kendi arzusuna kendi 
düşüncesine göre mânâlandırmaya çalışır” İntibah, s.31), ya da “kinayeli sözler 
en ciddi sözlerin bile şiddetini bir kat daha arttırır” ((İntibah, s.39) türünden 
ifadeler bir kanaati değil kabulü yansıtır. 

Mekân seçimlerinin de reel hayatta olayların gerçekleşmesini arzu ettiği 
ve uygun gördüğü yerlere göre yapıldığını söyleyebiliriz. Reel hayatta herhangi 
bir olayın sahiden vuku bulduğu veya böyle bir yerde vuku bulmuş gibi olduğu 
bir mekân seçiminin yerini, olayın geçmesini arzu ettiği ya da uygun gördüğü 
yere göre mekân seçimine bırakması, yazarın bütün bir romana müdahalesinin 
parçalarıdır. Çamlıca tasvirleri, Mehpeyker’in kimliğinin açığa çıktığı kavga 
yeri, Dilaşub’a atılan iftiranın Ali Bey’in kulağına gitmesi için seçilen yer, 
yazarın olaylara mekân seçtiğini gösterir. Mehpeyker’in konağının tasvirinin, 
geleneğin önde gelen şairlerince makbul addedileceğine yönelik belirleme de 
mekân tasvirlerinin hazır kalıplara göre oluşturulduğunu açık eder. Ali Bey’in 
öldürülmek için bir plan dahilinde civardaki bir bağ evine getirtilmesi de 
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cinayetin tenha yerde kolayca işlenmesini temine dönük olarak düşünülebilir. 
Bununla birlikte yazar, karakterin mekânla ilişkisini büyük ölçüde onun ruh 
haline göre tasvir eder. Mehpeyker’i Camlıca’da göremeden evine döndüğünde 
önündeki merdivenleri dar ağacı, yatağını ise mezar gibi görür. Düşüncelere 
dalarak yürüdüğü sırada nerelerden geçtiğini adeta görmez ya da fark etmez. 
“Nerelerden geçip nasıl geldiğinin hiç farkında olmayarak kendisini Çamlıca’da 
buldu” (İntibah, s. 33). Özellikle mezar, Ali Bey’in neredeyse her mutsuz 
durumunun zikredildiği yerde yazarın bir şekilde başvurduğu imgedir. (İntibah, 
s. 22, 30). Aslında sadece mekânın değil romandaki herhangi bir diğer unsurun, 
yazarın amacının önüne geçmesine izin verilmez. Nitekim mekân vurguları 
romanda yazarın uygun tercihinin ürünüdür ve karakterin ruh haline bağlı olarak 
tasvir edilir. 

 Ali Bey’in öldürüleceğini anladığı sırada pencereden ip niyetine kullandığı 
örtülerle kaçmayı başarması ile polis karakoluna ulaşıp geri dönüşü arasındaki 
zaman da inandırıcılık yönüyle kuşkulu görülebilir. Tenha bir konumu temsil 
eden bağ köşkü ile polis karakolu arasındaki yakınlık, gerçeklikten ziyade yazarın 
olayları arzusunca ya da uygun görüşüne göre sürdürmeyi sağlamak istediğini 
gösterir. Zaman konusunda romanda herhangi bir belirliliğe pek rastlanmaz. 
Bir sabah vakti, bir Çarşamba günü, bir Pazar günüydü, sabah ezanı vakti gibi 
kullanımlarla muharrir esasen zamanı da olayların akışını kolaylaştırıcı şekilde 
denetimine alır. 

Kurgu, nereden bakılırsa bakılısın nihayetinde yazarın muhayyilesinden 
çıkmış zihinsel tasarıma dayanır. Bu bakımdan her kurmaca metnin öyle ya 
da böyle gerçekliğinden kuşku duyulabilir. “Sanat, gerçeği açığa çıkarmak 
amacıyla başka deyişle: “göstermek üzere gerçeğe aracılık etmek için yalan” 
söyler (Farago, 2011: 28). Burada dikkat çekilmesi gereken husus, söylenmiş 
yalanın sanki yalan değilmiş gibi okura ulaştırılmasıdır. Zaten kurmaca metnin 
gerçeklik düzeyinden söz edildiğinde esasen onun okura sanki gerçekmiş 
izlenimi vermesinden söz edilir. Romanın gerçeklik düzeyinin bu anlamda zayıf 
olduğu görülebilir. Örneğin Mehpeyker’in kirli geçmişinin açığa çıkmasına 
sebep olan kavganın ve akabindeki konuşmaların bir tertip olduğu izlenimi 
edinilebilir. Bununla birlikte yazarın psişik realitelere dikkat etmeyi arzuladığını 
da söyleyebiliriz. Ne var ki bu konuda verili olanın bilgisine yaslanır ve böylece 
dikkat etmeyi arzuladığı psişik realitelere doğru yol almak isterken psikolojik 
tecessüs noktasında zayıf kalır. Örneğin Mehpeyker’den kurtulmak için önerilen 
çare saf, temiz ve masum bir güzelliğin müspet tesirleridir. “Şeytanı yenmek için 
melekten yardım istenildiği gibi müfsit bir güzelliğin etkileri de ancak saf ve 
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masum bir güzelliğin müspet tesirleriyle giderilebilir” (İntibah, s. 87). Burada 
yazarın psişik realitelere kendi görüşü ve tecrübeleri üzerinden yaklaştığı 
görülür. Elbette her mizaçta bu durum aynı şekilde cereyan etmeyebilir. Fakat 
yazar, toplumsal muhayyilede bir kabule dönmüş bakış açısını mutlak doğru 
bir fikir olarak takdim eder. Bunların yanında Çamlıca tavsirleri, aşkı idare 
ve ifade eden beyitler, ilk görüşte aşk, hemen evlilik teklifi, Mehpeyker’in 
uygunsuz yerlerde görülmesine rağmen geçmişinin ilk anda sorgulanmaması 
gibi hususlar, olayların realitedeki gibi aktığını düşünmeyi zorlaştırır. Bunlar 
karakterin kendisini açığa çıkarmak için yazarın kendisini aradan çıkarmasının 
pek de kolay olmadığını, buna hazır bir muhayyileye ve geleneğe sahip olmak 
gerektiğini gösterir. Sonuçta “reel hayata doğru gitmek” (Tanpınar, 1988: 405) 
amacında olan romanda “hiçbir ihsas kendi verimliliğiyle ve doğrudan doğruya 
gelmez” (Tanpınar, 1988: 405).

Mehpeyker’in davranışlarında esasen duyguların ya da insan davranışlarının 
tabii seyrini bulmak zordur. Dilaşub üzerinden Ali Bey’i yaralamaya çalışması 
ya da onun ölümünü arzulaması da doğrudan gelen ihsaslara değil yazarın 
müdahalelerine gönderme yapar. Bu diğer kahramanları için de büyük ölçüde 
geçerlidir. Ali Bey’in genç yaşına ve hayat tecrübesizliğine bakılırsa ihsasları 
bakımından tabiiliğe yakın olanın Ali Bey’in davranışları olduğu söylenebilir. 
Nitekim yazar Ali Bey’i bu metinde bir yönüyle kendini duyguların rüzgarına 
açık eden romantik bir karaktere yaklaştırır.  

Burada Tanpınar’ın bazı dikkatleri üzerinde durmakta fayda vardır. 
Tanpınar, İntibah’ı farklı iki bakış açısıyla değerlendirir. Bunlardan ilki 
Mehpeyker özelinde romanı yazarından bağımsız olarak; ikincisi ise romanı 
yazarın ve yazarının gelenekten tevarüs ettikleri üzerinden ele almaya 
dayanır. İlki metne modern bir okuma üzerinden yaklaşmaya imkân verirken 
ikincisi geleneğin tesirlerinin modern romanda nüksedişlerine imkân verir.  
Tanpınar romana modern romandaki yazar karakter ilişkisi üzerinden baktığı 
ilk değerlendirmesinde yazarın Mehpeyker’in şahsiyetini ikiye böldüğünü 
söyler. “…Mehpeyker’in şahsiyetini ikiye böldü. O biri muhteris, öbürü 
mazlum iki insan olacaktı” (Tanpınar, 1988: 403). Esasen burada Tanpınar’ın 
kendine mahsus bir okuma pratiğinin ve sanatkâr muhayyilesinin öne çıktığına 
değinmek mümkündür. Zira Tanpınar gerek Huzur’da gerekse Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü’nde zıt şahsiyetleri tek kişide cem eder. “Diyelim ki 
Huzur’un gerisindeki biyolojik bilinç Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Romanda 
onun temsili Mümtaz’dır. Fakat Mümtaz’ın iki temsili vardır; biri İhsan 
diğeri Suad! Böylece Mümtaz, Suad ve İhsan bir yandan biyolojik bilincin-
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Tanpınar’ın-temsili olurken aynı zamanda Suad ve İhsan, Mümtaz’ın temsili 
olurlar” (Şahin, 2012: 259). Bu oluş hâlinin Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde 
Hayri İrdal, Muvakkit Nuri Efendi ve Halit Ayarcı arasında da geçerli olduğunu 
söyleyen Şahin, Hayri İrdal’in burada “zıt kuvvetler muhassalası” olduğunu 
ifade eder (Şahin, 2012: 259). Şahin bu yorumunu “Tanpınar bilinci kendilik 
formunu romanına bir kahraman temsilinde dahil ederken genel olarak bütün 
sanatların doğasındaki yöntemi kullanmaktadır” hükmüne dayandırır. (Şahin, 
2012: 259). Burada “bütün sanatların doğasındaki yöntem”den sanatın bir 
çatışma üzerine kurulu olan yapısının kastedildiğini düşünebiliriz. Nitekim 
Şahin, Mümtaz’ın şahsında Apolloncu ve Diyonizoscu unusurların mündemiç 
olduğunu kabul eder (Şahin, 2012: 259). Bu belirlemelere Tanpınar’ın 
İntibah’ta Mehpeyker’in şahsiyetinin ikiye bölündüğünü söylemesi üzerine 
değinme gereği duyulduğunu belirtelim. Zira sanatın çatışma üzerine kurulu 
olan yapısının geçerliliği kabul edilse bile buradaki çatışma unsurlarının iyi 
ile kötü üzerinden verildiğini söylemek gerekir. Burada kötüyü temsil eden 
Mehpeyker’in karşısına temiz ve safiyeti temsil eden Dilaşup çıkarılır. Aslında 
Tanpınar’ın da ifade ettiği gibi Mehpeyker ile Dilaşub arasında “fuhşun 
karşısında temiz insan” karşıtlığı vardır (Tanpınar, 1988: 403). “Romanın 
‘melek ve şeytan’ izleğini iki farklı kadına yükleyen yazar (Şengül, 2019: 
48) esasen sübuta ermiş iyi ve kötü anlayışından tevarüs ettiği diyalektiği 
kullanır. Dolayısıyla Tanpınar’ın kendi okuma pratiklerinin yanı sıra sanatkâr 
muhayyilesiyle ve de geleneğin tesirleri üzerinden olmak üzere romanı ele 
aldığı, esasen roman üzerine konuşurken esaslı unsurları dışarıda bırakmamaya 
özen gösterdiği söylenebilir. 

4. Sonuç

İmparatorluğun en uzun yüzyılı olarak kodlanan XIX. Asır, bir toplumun 
asırlardır süregelen değer sisteminin bir başka medeniyetin değer sistemiyle 
yer değiştirmesine sahne olur. Bir değer olarak edebiyat sistemi de bu çatışma 
zemininde payına düşeni alır. Temsili anlatılar yerini kurmaca anlatılara terk 
etmeye koyulur. Muayyen değerler sistemi içinde ele alınan insan, eskisinden 
farklı bir şekilde kendi kendisiyle karşılaşır. Tanpınar’ın da belirttiği gibi 
Keçecizade İzzet Molla’nın Keşan yolcuğu sırasında kendi suretini aynadan 
görüp tasvir etmesi, bu dönemde yazar ve şairlerin bizzat kendileriyle eskisinden 
farklı olarak karşı karşıya geldiğini gösterir. Bu, başka ifadeyle muayyen 
değerler sistemi içinden çıkıp kendi ben’iyle, çıplak gerçekliğiyle yüzleşen yeni 
insanın duruşudur. 



ROMAN VE KURGU: TANZİMAT DÖNEMİ İLK ROMANLARI    267

Tanzimat romanı, doğrudan anlatımı yönseyen didaktik, öğüt verici bir 
edebî anlatıdan karakterin kendini var ettiği ve yazarından bağımsız olarak 
var oluşunu gerçekleştirdiği bir anlatı düzlemine geçişin ilk evresini oluşturur. 
Hikâye ile roman arasındaki yapısal ya da görünüş benzerliği, Tanzimat yazarını 
yanılgıya sürükleyen önemli sebeplerden biridir. İster Şark temsili anlatısı olsun 
ister antik tragedyalar olsun her anlatıda sonuç itibariyle kişi, mesaj, olay, 
zaman ve mekân bir şekilde belirli ya da belirsiz yer alır. Elbette bu unsurların 
ortak olması metinleri birbirine yaklaştırmaya yetmez. Metinleri var edenlerin 
ontik ve epistemik kabulleri, neyin nasıl anlatılacağını belirler, yönlendirir 
ve şekillendirir. Bu, bir bakıma edebî eserin dayandığı gerçeklik anlayışını 
oluşturur. Şark’ın ezoterik unsurlara göre şekillenmiş bilgi ve varlık anlayışı 
ile bilgi ve varlık anlayışı akla göre şekillenmiş Batılı metinler, görünüşteki 
benzerlik dışarıda tutulmak kaydıyla yığınla uzlaşmaz zıtlıklar barındırır. 
Temellük edilmiş hakikat diliyle bir arayışı imleyen gerçeklik dili arasındaki 
mesafenin kapatılamaz olduğunun altını çizmek gerekir. 

Tanzimat yazarı, eşya ve hayat karşısında mensubu olduğu ve uzviyetinin 
bütününe sirayet etmiş olan Müslüman Şarklı duruşunu değiştirmeyi yeğler. Asrın 
icaplarını inançlarıyla uyumlu kılmaya çabalar. Dolayısıyla bu mücadelenin 
yazın tarafını edebî metinler oluşturur. Birçok alanda olduğu gibi burada da 
Batılı manada gerçeklik arayışının bir ürünü olan romana klasik Şark meseline 
aşina olunan bir muhayyile ile yaklaşılır. Haliyle karşımıza roman görünümlü 
daha ziyade Şark meselini hatırlatan metinler çıkar. Fakat “reel hayata uzanma” 
arzusunun her geçen daha da belirginleştiğini söylemek gerekir. Örneğin 
İntibah’ın, reel hayata doğru yol almada diğerlerinden bariz farkı vardır. 

Babasızlık, devrin birçok eserinde ilk rastlanılan bir unsur olarak göze 
çarpar. Babasızlık, yoldan çıkmanın, sahipsiz kalmanın, yolunu kaybetmenin ilk 
önemli sebebi olarak görülür. Bu hâliyle babasızlık, toplumu idare eden mutlak 
değerlerin kaybolmasına karşılık gelir. Nitekim üç romanda da ana karakterler 
babasız kalır. Rakım Efendi ile Talât, babalarını küçük yaşta iken kaybetmiştir. 
Ali Bey ise yirmili yaşlarda babasını kaybeder. Yazar, bu eksiği giderendir. 
O bazen karakterlerine bir babanın müşfik duygularıyla yaklaşır. Onları ıslah 
eder. Yoldan çıkanları terbiyeye uğraşır. Yola gelmeyenleri cezalandırır. Ahmet 
Mithat, haylaz çocuğu da gözden çıkarmaz. Şemsettin Sami, bu konuda toplumun 
vicdanını sızlatmayı yeğler. Bir kızı babasına vardırırken birbirini sevenleri de 
ölüme gönderir. Üç romanda da her şeye hâkim olan anlatıcı yazar bakış açısı 
kullanılır. Ahmet Mithat, kendini olayların seyrine dahil eder. Bilgi verir, okurun 
kanaatlerinin yönlendirilmesinde rol alır, olayların inandırıcılığını arttırmak 
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için araya girer, müdahale eder. Şemsettin Sami, karakterleri konuşturur, yerel 
ağızlara yer verir. Kendi düşüncelerini karakterlere söyletir. Taraf tuttuğunu 
öyle ya da böyle belli eder. Geleneğin yanlış uygulamalarından adeta intikam 
alır. Sert tutum sergiler. Namık Kemal de ahlakçı tutumuyla yanlış yola sapmış 
karakterlere karşı acımasızdır. Mehpeyker’i hırpalar ve feci bir akıbete maruz 
bırakır. Kendi mücadeleci kimliğini Mehpeyker’de açığa vurur. Dilaşub, 
kötülüklerin açığa çıkması için romana yerleştirilmiş masum bir karakter olarak 
dikkat çeker. Fakat yazarın ona kıyamadığı da bellidir. Onu birçok zorlukla yüz 
yüze getirir fakat onu adeta imtihanını kazanmış kişilik olarak bu dünyadan ayırır. 
Son anlarda da olsa iffet ve sadakati sevdiği erkek tarafından görülür. Mesut bir 
kalp ile hayata veda eder. Sevdiği erkeğin annesinin yanına defnedilir. Bu onun 
saadetli yuvasına dönüş olarak kabul edilebilir. Meşakkat içinde geçirilmiş bir 
hayat mutlu son ile biter. Ali Bey ise duygunun denetimine teslim ettiği iradenin 
bedelini öder. Bu bakımdan romanda gerçeğe yakın kişinin de esasen Ali Bey 
olduğu söylenebilir. Diğerlerine yazarın yön vermesi ne denli açık ise Ali Bey’i 
de duygunun denetimine terk etmesi o kadar açıktır. Mehpeyker, yazarın en 
fazla müdahale ettiği bir karakter olarak öne çıkar. O yazarın sert mizacından, 
direnen tarafından esinlenmiş görünür. Ahlakçı tutumuyla da onu bağışlamaktan 
yana tavır almaz. 

Felâtun Bey ile Rakım Efendi romanında karakterler, yazarın kukla gibi 
kullandığı enstrümanlara döner. Anlatılmak istenenin aracı kılınır. Zaten yazar 
bu tavrını kendisi de açık eder. Reel hayata doğru yol almada bu romanın Batılı 
manada romanla görünüş itibariyle benzerliğinden öte herhangi bir benzerliğe 
rastlamak zordur. Burada gerçekte olanın değil yazarın zihninde var olanın 
resmi gösterilir. İyi kötü diyalektiğinde yazar, hakikati temellük eden bir dille 
konuşur. Sübuta ermiş bir iyi ve kötü anlayışı vardır. Telkin edilen de bunlardır. 
Yalnız burada yazarın insan ilişkilerinde inandırıcılık boyutunu arttıran birtakım 
buluşlara yer verdiği söylenebilir. Örneğin Rakım Efendi’nin meşruiyetinin Batılı 
ailelere tescil ettirilmesi, onun hedef kitle itibariyle kabulünü kolaylaştırmaya 
dönüktür. Elbette bunlar mümkünün mubahın sınırlarına kolayca dahil edildiği 
Şark meselini hatırlatır. Kısaca burada karakterler, aynı mesajları vermek üzere 
başka şekilde de kurgulanabilir. 

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat romanı, ilk telif roman olması itibariyle dikkate 
değerdir. Yazarın bir kurgudan hareketle toplumsal aksaklıklara değindiği 
görülür. Esasen yazarın roman üzerinden toplumun vicdanını sızlatmayı 
yeğlediği düşünülebilir. Tanzimat yazarının özellikle birbirini seven gençlerin 
ikbal ya da başka kaygılarla kavuşmalarına mâni olunmasına öfkeli olduğu 
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söylenebilir. Bir kızın babasına eş olarak vardırılması, bununla birlikte sevenlerin 
ölüme terk edilmesi, yazarın topluma unutamayacağı bir ders verme eğilimini 
gösterir. Nihayetinde bu romanda yer verilen olay ya da mesaj, başka şekillerde 
de verilebilirdi. Zaten bu kısım, sahici bir kurmaca metnin yapay bir kurmaca 
metinden ayrıldığı önemli bir dönemeçtir. Karakter, bir hayatı başka türlü 
yaşanamadığı için yaşadığında sahici zemine oturur. Hâliyle bu ilk telifte ve 
diğerlerinde mesajların farklı birçok şekilde de verilebileceği düşünüldüğünde 
eserlerin gerçeklik değerinin zayıf olduğu söylenebilir. 

Tanzimat dönemi ilk romanlarında yazarların “reel hayata doğru” yürümek 
arzusunda olmalarına rağmen, toplumu ıslah gayelerinin ön planda olduğu 
görülür.  Onların önemli amaçlarından biri bir buhran döneminde yönünü şaşıran 
toplumu dengede tutmak, korumak, yüzleştikleri yeni değer sistemi karşısında 
“nazende-i tıfl’ı bir baba gibi terbiye etmektir. 
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1. Giriş

Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimini bir bütün olarak 
değerlendirerek eğilimine uygun yazınsal uygulamalar yapılması 
çocuk edebiyatı alanını ortaya çıkarmıştır. Çocuk psikolojisindeki 

gelişmeler, gelişimin dönemsel farklılıkları, eğitimdeki farklı arayışlar çocuk 
edebiyatına olan ilgiyi arttırmıştır (Şahbaz, 2016). İlk çocukluk döneminden 
başayan çocuk edebiyatı ergenlik dönemini de içine alan geniş bir gelişim 
sürecini kapsar. Edebiyatın özel bir alt alanı olarak değerlendirilen çocuk 
edebiyatı kavramı “çocuk yazını” olarak da ifade edilmektedir. Çocuk edebiyatı 
çocukları gelişimine uygun nitelikli eserlerle buluşturarak yetişkinlik dönemine 
hazırlamaktadır (Şirin, 2015). Çocuk edebiyatı ürünleri, çocukların duygu, 
düşünce ve hayallerinin gelişimini sağlayan, anlama ve anlatma yeteneklerini 
geliştiren, estetik bakış açılarını zenginleştiren nitelikler taşımalıdır (Atalay, 
2022). Çocuğun di sevgisi kazanması, okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi 
temel dil becerilerini geliştirmesi, birtakım olumlu duygu ve düşünceler 
edinmesi nitelikli çocuk edebiyatı ürünleri ile tanışmasını gerektirmektedir. 

Çocuk edebiyatı alanının en önemli türlerinden biri olan çocuk hikayeleri, 
hem ana dil öğretiminde hem de eğitim öğretim sürecinin yapılandırılmasında 
önemli bir yeri vardır. En genel anlamda hikaye (öykü), gerçek ya da gerçeğe 
yakın, yaşanmış ya da yaşanması olası olay ve durumları anlatan edebî türlerdir. 
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Çocuk, içinde yaşadığı sosyal çevrenin gerçeklerini ve değerlerini okuduğu 
hikayelerde bulur (Erdoğan, 2008). Çocuk hikayelerden elde ettiği çıkarımlarla 
gerçek yaşamı anlama yeteneğini geliştirir, eleştirel ve yaratıcı düşünceye ulaşır. 
Çocuk hikayeleri belli bir amaç ve ihtiyaç çerçevesinde çocukların merak 
duygusunu arttıran, gözlem yeteneğini geliştiren, istenen konu üzerinde ilgi ve 
dikkatlerini yoğunlaştıran yanı ile en çok tercih edilen edebî türler arasında 
gelmektedir (Uzuner Yurt, 2013). Bu yönüyle çocuk hikayeleri, temel eğitimden 
yüksek öğretime kadar eğitim öğretim sürecinin en önemli ve dikkat çekici 
materyalleri arasında gelmektedir.

İlk çocukluk döneminden yetişkinliğe erişinceye kadar çocuğun en çok 
okuduğu edebi türlerden biri olan çocuk öykülerinin önemi her geçen gün daha 
anlaşılır hale gelmiştir. Çocuk öyküleri üzerine yazılmış binlerce eser ve bu 
alanda eser üreten ve incelemeye değer yüzlerce yazar vardır. Bu yazarlardan 
biri de yirminci yüzyıla damga vurmuş, yazdığı önemli hikaye ve romanlarla 
Türk Edebiyatı’nda önemli yer edinmiş olan Bekir Yıldız gelmektedir. Bu 
çalışmada yazar Bekir Yıldız’ın edebi kişiliği sunulmuş, çocuk hikayelerinden 
Arılar Ordusu, Ölümsüz Kavak, Kör Güvercin öykülerinin özetleri yapılarak 
hikayeler üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

2. Yazarın Edebi Kişiliği

Bekir Yıldız, yazarlık hayatına 1951 yılında hikaye yazarak başlamıştır. Yazarın 
kalabalık bir aile içinde büyümüş olması paylaşmak, yardımlaşmak ve 
dayanışma göstermek gibi temel insani duygularla yetişmesini sağlamıştır. Bekir 
yıldız, az sözle çok şey anlatmış, dolaylı anlatımlardan uzak durmuş, anlatmak 
istediğini doğrudan düz bir anlatımla, yalın bir dille okura sunmuştur. Yazar 
edebiyat alanına öykü, roman, röportaj ve çocuk kitapları gibi değişik türlerde 
birçok eser kazandırmıştır (Özer, 2007). 

Aydın’a (2013) göre yazar gerek romanları gerekse öykülerinde toplumcu 
çizgiden ayrılmamıştır. Öykülerinde Sabahattin Ali’nin açtığı toplumcu çizgide 
ilerlemiş, emekçi sınıfın, sömürülenlerin yanında, egemen çevrelerin karşısında 
yer alan bir çizgi izlemiştir. Savunduğu görüşler doğrultusunda bireysel konulara 
değil, toplumsal içerikli konulara eğilim göstermiştir. “Bekir Yıldız, gücünü 
sadece yazdığı konulardan almaz. Anlatılanların nasıl anlatıldığının 
önemsenmesi gerektiğini düşünür. Yazar son öykü ve romanlarında değişik 
biçim arayışlarına girmiştir” (Vikipedia, 2022). Bekir Yıldız öfkeli, isyankar ve 
haksızlığa tahammülü olmayan bir karaktere sahiptir (Ürkek Yakut, 2003). 
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Bu çalışmada yazar Bekir Yıldız’ın çocuk hikayelerinden Arılar Ordusu, 
Ölümsüz Kavak ve Kör Güvercin adlı hikayeleri geniş olarak özetlenmiş ve 
derinlemesine tahlil edilmiştir.

3. Arılar Ordusu

3.1.	 Özet

Tek kanatlı bir arının dilinden; Nemrut azameti, zalimliği ve etrafa saldığı 
namıyla herkesi kendinden korkutmuş, korkutuculuğu adeta dünyayı sarmıştır. 
Ön ayakları kısa atlarla dağlara çıkar, ön ayakları uzun atlarla dağlardan iner. 
Hatta uçan atıyla göklere çıkıp kanlı kılıcıyla dönüp Tanrıyı öldürdüğünü iddia 
eder. Herkes bu duruma inanır inanmasa da inanmak zorunda bırakılır. Bu 
durum karşısında arılar şaşkın şaşkın söylenirler.

Günlerden bir gün Nemrut rüyasında doğacak olan bir erkek çocuğunun 
kendisini öldüreceğini görür. Bu rüyanın etkisiyle yeni doğmuş bebekleri ve 
hamile kadınların tamamını zalimce öldürür. Bebek çığlıkları ve kadın feryatları 
dağlardan vadilere, vadilerden denizlere kadar çınlar durur. Bu korku ve 
hengame içerisinde tek kanatlı bir arı bir mağaraya saklanır. O esnada bir anne 
yeni doğmuş bebeğini mağaraya bırakıp gider. Tek kanatlı arı çocuk uyanmasın, 
uyanıp Nemrutun adamları bebeğin sesini duymasın diye neredeyse soluk dahi 
almaz. Sabah olur gün ağarır. Çocukla Tek kanat arı birbirine bakar gülümserler, 
sonra bir ceylan gelir, bebek ceylanın sütünü içer. Üç samimi can kardeşi olurlar. 
Tek Kanat, Bilge çocuk ve Ceylan. Günler bu mağarada geçer, bebek büyür ve 
yetişkin bir çocuk olur.

Bilge çocuk bir gün mağaranın kapısından güneşe bakar. Nemrutun ölümlü 
olduğunu ama güneşin ölümsüz olduğunu düşünür. Güneş batınca fikri değişir. 
Sonra ayın ölümsüz olduğunu düşünür. Sabah hava aydınlanıp ay kaybolunca 
fikri yine değişir. Günlerden bir gün Tek Kanat Bilge’nin sırtına binerek şehre 
inerler. Sokaklar ıssız ve terk edilmiş gibidir. Şehir yalnızlığa terk edilmiştir 
sanki. İnsanlar şehrin dışında Nemrut’un tertip ettiği bir şölene katılmışlardır. 
Bilge çocuk, Nemrut’un tapınağına girerek bütün putları balta ile kırar ve son 
putun boynuna baltayı asar. Tek Kanat bu durumdan çok korkar. Nemrut’un onu 
öldüreceğini düşünür. Bilge ise kendinden emin ve korkusuzdur. Nemrut çocuğa 
hiddetle “Putları sen mi kırdın?” diye sorunca çocuk biraz da gülümseyerek 
“Balta kimdeyse o kırmıştır” diye cevap verir. Nemrut putun hareket etmediğini, 
böyle bir şeyin imkansız olduğunu söyler. Bilge bu durumda hareket etmeyen, 
hiçbir şey yapamayan birine tapmanın yanlış olduğunu söyler. Halkın karşısında 
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rezil duruma düşen Nemrut hiddetlenerek Bilgeyi ertesi gün büyük bir ateşin 
içinde yakmak üzere zindana attırır. Bütün bu olaylar yaşanırken Bilge’nin 
sırtından bir an inmeyen Tek Kanat olayları korku içinde izler. Katırlarla, atlarla 
halk odunlar taşımaktadır. Dağ gibi birikmiş odunlar yakılır; alevler her yeri 
sarar, yanan ateş koca bir şehri ısıtır. Halk ateş çemberinin uzağından olanları 
izler.

Bilge, zindandan çıkarılarak Nemrut’un huzuruna getirilir. Nemrut 
Bilge’ye “Af dile, putları tamir et seni affedip putçu başı yapayım” der. Bilge 
“Ateşin vız gelir bana sen de putların da batsın” der. Nemrut çılgına döner ve 
“Atın ateşe bunu” der demez mancınık kurulur ve Bilge ateşe atılır. Tek kanat 
Bilgenin hala sırtındadır. O esnada kızgın sıcaklık pırıl pırıl akan bir dere olmuş, 
yanan odunlar rengarenk balıklara dönüşmüştür. Bu mucize karşısında Nemrut 
çok kızmıştır. Halk nerede duracağına kararsızdır. Nemrut koca ordusunu 
Bilge’nin karşısına çıkarır. Amacı halkın önünde Bilge’yi öldürmek, etini lime 
lime etmek, halkın önünde kaybolan itibarını tekrar kazanmaktır. Ertesi gün 
zindandan çıkarılan Bilge ve onun omzunda duran Tek Kanat Nemrut’un 
ordularının karşısına çıkarılır. Mahşeri kalabalıkta bir ordu karşısında sadece 
Bilge Çocuk duruyordur. Tek kanat Bilge’ye Birlik olmanın nasıl olacağını 
sorar. Bilge su damlalarının bir araya gelerek nehirleri, denizleri, okyanusları 
oluşturduğunu arıların da tıpkı bu şekilde bir araya gelerek büyük bir güç 
olabileceğini anlatır. Tek kanat arılardan bir ordu oluşturmak için hızla yola 
koyulur. Milyonlarca arıyı alana toplar. Arılar Nemrut’a ve adamlarına hücum 
eder. Bu durum karşısında halk da Nemrut’a karşı savaşa katılır.

Nemrut kaçmaya çalışsa da Tek Kanat, Nemrut’un burun deliğinden 
girerek kafasının içine kadar ilerler. Nemrut bu acıya dayanmaz. Kafasına 
tokuçlarla vurdurur da vurdurur. En son Nemrut’un adamları onun ölümsüz 
olduğunu kafasını kesip başka bir kafa takmak gerektiğini düşünürler. 
Nemrut’un başı kesilirken Tek Kanat, kanat çırparak Bilge’nin yanına gelir. 
Nemrut’un düzenli ordusu milyonlarca arının saldırısına yenik düşmüştür. Bilge, 
Tek Kanat’ın pırıl pırıl tüylerini okşayarak “Haydi uzak ülkelere doğru kanat 
çırp ve oralardaki çocuklara bu masalı anlat” der ve Tek Kanat havalanır uçar 
gider çocukların ülkesine…

3.2.	Değerlendirme

Nemrut hikayesinin yaşandığı coğrafyada doğmuş ve bu hikayeyi sıkça 
dinleyerek büyümüş olan yazar, olayları sade, anlaşılır bir şekilde kendine ait 
üslubuyla sentezlemiştir. Olaylar çok akıcı bir şekilde verilmiş, yazar küçük 
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okurlarını sıkmayacak şekilde olay örgüsünü kurmuştur. Hikayede herkesin 
bildiği gibi çocukların da Nemrut’u tanımasını sağlamış, okurlarına eğitici 
nitelikte öğütler sunmuştur. Hikayede ana fikir olarak sunulan “Birlik ve 
beraberlik olunca kazanılamayacak hiçbir zafer yoktur” düşüncesinin yanında 
yardımcı düşüncelerin çokluğu dikkat çekmektedir. Anlamadığımız bir şey 
için uzlaşma yapmanın yersizliği, düşüncelerimizi başkalarının ipoteği altına 
bırakmamak gerektiği, anlamsızca beklemenin korkudan daha kötü olduğu, bir 
düşünme, bir görme ama bin düşünmek gerektiği gibi yardımcı fikirlere yer 
verilmiştir.

Bilge: İnsan, büyüklerinin kendi adına en iyi, en doğru biçimde 
düşündüklerine inanırsa, kölelikten kurtulamaz. Ben kurulu olandan, 
var olandan kuşkulanmayı, belki de mağarada yaşadığım için 
öğrenebildim. Mağaradan çıkıp mağaraya döndüğümde, bir yaşadım 
bin düşündüm.

Bilge: Mucizeye sevinmek yersiz. Anlaşılan başımıza gelecek yeni 
oyunlar var. Halkın şaşkınlığına baksana!.. Mucizeye inanmak nasıl 
da kolaylarına geliyor.

Bu hikayede özellikle iyi ve kötünün bitmeyen mücadelesi anlatılır 
(Kasap, 2019). Yazar Nemrut’un adamlarının bakımlı, şişman ve iyi giyimli 
hali ile halkın cılız ve sefalet içerisindeki halini yöneten ve yönetilen arasındaki 
uçuruma dikkat çekmektedir. İlk hikayelerinin toplandığı Reşo Ağa da Şanlıurfa 
insanının yaşadığı dramı, acıyı dile getirir. Yazar bireysel konulara değil geniş 
kitlelere ait sosyal meseleleri konu edinmiştir. Bundan dolayı kahramanlarında 
karakter değil tipler ön plana çıkar. Aydın (2013), Bekir Yıldız ‘ın kahramanlarını 
genellikle ayrıntılı olarak tanıttığını söyler. Bu kişiler mazlum ve ezilmiş tiplerdir. 
Çaresizlik içindedir, olaylar onların hep aleyhine gelişir. Yazar konusunu İslam 
tarihindeki Kerbela olayından alarak oluşturduğu “Ve Zalim ve İnanmış ve 
Kerbela” adlı romanında olduğu gibi Arılar Ordusu adlı hikayesinde de konu 
Hz. İbrahim vakasından alınarak sentezlenmiştir.

Bekir	 Yıldız: Nemrud’un ülkesinde doğmuşum. Büyüklerim, daha 
ben küçükken Nemrud efsanesini anlatıp durdular. Büyüdüm. Yakın 
zamana kadar, zalim Nemrud’un yüzyıllar önce yaşayıp ölmüş 
olduğuna inandım. Ama şimdi zalimliğin yok edilmediğini, hatta 
daha çok azgılaştığını gördükçe, ülkemizde değil bir, bin Nemrud’un 
yaşamakta olduğunu anladım. Nemrud, halkına zulmeden bir 
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hükümdardır. Bunu anlatmadım salt. Nemrud, çok güçlü olmasına 
karşın, topal bir arı tarafından nasıl öldürüldü, daha çok bunu 
anlatmak istedim.

Hikayeye getirilebilecek eleştiri yazarın anlatmak istediği düşünceyi 
verebilmek için kahramanları bir kukla gibi kullandığı düşünülebilir. 
Yazar vermek istediği mesajı sunabilmek için hemen söyleve dökmekte, 
kahramanın dilinden uzun anlatılar yapmaktadır. Bu durum eserleri teknik 
açıdan zayıflatmaktadır. Yazar bu hikayede vermek istediği anafikrin yanında 
çalışmanın, emeğin, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatan çok fazla 
yardımcı fikir sunmaktadır. Her ne kadar yardımcı fikirler ana fikri güçlendirse 
de çok fazla kullanılması çocuğun dikkatini dağıtarak konu bütünlüğünü 
oluşturmasını engelleyebilir.

4. Ölümsüz Kavak

4.1.	 Özet:	

Bir kavak ağacının anlatımından: Doruğu görünmeyen uzun mu uzun bir kavak 
ağacı güneş ışınlarını doyasıya alır, kuşlar ilk gelip kendisine konar, hayatın 
doyasıya tadını çıkarır. Fakat kavak ağacının bu keyfi uzun sürmez. Günlerden bir 
gün eli baltalı insanlar gelip acımasızca baltalarını kavak ağacının beline vururlar, 
halatlarla sağa-sola çekerler. Halatlar gerildikçe çatırdamaya, haykırmaya başlar. 
Kavak ağacı, toprak anaya seslenir, besleyip büyüttüğü ağacını kestiklerini, bir 
şey yapması gerektiğini söyler. Toprak ana “Kesilmen kutsal bir iş içindir. Sen 
küçük küçük yavruların göz kaydırdığı kağıt olacaksın.” der. 

Kavak ağacı kesilir, derileri soyulur. Çırılçıplak ve ıslak halde kalan kavak 
ağacı kuruması için birkaç gün yalnız bırakılır. Ardından dişli bir makine kol 
kadar uzunlukta parçalara ayırır kavağı. Aldığı ücretin azlığından yakınan işçiler 
tarafından bir kamyonete yüklenir. Kavak ağacı bir yandan ormandan, doğadan 
koparılışına üzülür bir yandan da kağıt olup üzerine yazılar yazılacağından, 
insanların kendisini okuyup iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenecek olmasından 
duyduğu mutluluğu yaşar.

Bir fabrikanın önüne getirilen kavak parçacıkları, demir tekerlekli arabalarla 
içeri alınır. Büyükçe bir su dolu kazanın içine atılır. Ormandaki aslanlar kadar 
büyükken bir anda karıncalar kadar küçülürler. Üç gün burada kalırlar. Pamuk 
kadar yumuşak hale gelince şimşek hızında çalışan merdanelerden geçirilir, 
yufka ekmek misali ipince kalırlar. Balye balye yapılan kağıtlar üç, beş, on 
liraya satılır. Bir matbaacıya satılan kavak ağacı üzerinde yazılı iki köpeğin 
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hikayesi ile kitapçı raflarında yer alır. Kıvırcık saçlı sevimli mi sevimli bir kız 
alır kitabı. Herkesin çok sevdiği Fino ile azgın köpeğin hikayesidir bu. Azgın 
köpek mahalledeki herkese saldırır, bu durum mahalleliyi çok rahatsız eder. 
Görevliler azgın köpeği almaya gelince zengin bir köşk sahibi azgın köpeğin 
yerine herkesin çok sevdiği Fino’yu verir görevlilere. Daha sonra görevlilerin 
Fino’yu zehirleyerek denize attıklarını öğrenen küçük kız bu duruma çok 
üzülür.

Eli silahlı insanlar kapıları tekmeleyerek küçük kızın bulunduğu eve girer. 
Raflardan seçtiği kitapları toplarlar. İsmi iki köpek olan hikayeyi de alırlar, 
küçük kız bırakmak istemez hikayesini ama zorla minik elinden kitabını alırlar. 
Mahalle meydanına toplanan kitaplar yakılınca sanki bir orman yangınına 
dönüşür. Yanan kitaplar değil sanki insanlardır. Mahallenin bütün çocukları el 
ele tutuşup koşarken arkalarından anne ve babaları, “Gidin kitapçılardaki bütün 
öyküleri, masalları, romanları alın. Sizler ne kadar çok kitap okursanız kitap 
yakmalar da o kadar azalacak dünyada.” demektedir. Bu sözleri duyan kavak 
ağacı huzurlu ve mesut bir şekilde can verir.

4.2.	 Değerlendirilme:

Hikayede bir kavak ağacının dilinden; ormandan kesilme, işlenme, kağıt olup 
üzerine hikayelerin basılması ve okunması süreci ve yakılarak kül olması 
anlatılmaktadır. Yazar hikayede asıl anlatılmak istenen mesajı hikayenin sonuna 
bırakmıştır. Özgür olmanın, özgürce yaşamanın kolay olmadığını, bedel ödemek 
gerektiğini anlatır. Özgürlüğe giden yolun ancak okumakla, daha çok okumakla 
olacağını ifade eder. Cehaletin ve zorbalığın karşısında tek çarenin yılmadan, 
durmadan, yorulmadan daha çok okumak olduğunu ifade eder.

Anne	ve	Babalar: Kitaplar tekrar toplatılıp yakılıncaya kadar, gidin, 
kitapçılardan bütün masalları, öyküleri, romanları alın. Siz çocuklar, 
ne kadar çok kitap okursanız, kitap yakmalar da öylesine azalacak 
yeryüzünde.

Arılar Ordusu hikayesinde olduğu gibi Ölümsüz Kavak hikayesinde de 
sıkça öğütlere, yardımcı fikirlere yer verilmiştir. Yazar sürekli okuruna ders 
verme düşüncesindedir. Hikayenin normal akışı içerisinde geçen bir cümle, 
yazarı çağrıştırdığı başka bir konuya yöneltmekte, hikaye sık sık kesintiye 
uğratılmaktadır. Bu da hikayenin akışını bozmaktadır. Gülme komşuna gelir 
başına, anlamsız şeylerin konuya dahil edilmesi, fakirlerle zenginler arasındaki 
fark yazarın hikaye içerisinde kısa kısa işlediği konulardır. 
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İşçiler: “İşte, kavak yüklü bir kamyon daha” dedi birisi. “Bu ücretle 
çalışılmaz” diye yüzünü ekşitti ileriden gelen. “Daha az ücretle 
çalışmaya hazır binlerce işçi var” dedi ilk konuşan.

Kavak	 Ağacı: Ana, ana!.. Vurdular kavağına. Bunca yıl özenip 
büyüttüğün yavruna neden acımazsın? Neden suskun durursun öyle? 
Bir uğultu duydum. Ormanımızdan geliyordu bu ses. Türkü söylüyor, 
aralarında eğleşip duruyorlardı. Bütün ağaçları: “Bugün banaysa, 
yarın sizedir” dedim.

Yazar ayrıca işçilerin aldığı ücretlerden, insan emeğinin sömürülmesinden, 
zengin insanların acımasızlığından, kağıtlara yazılan şeylerin anlamsızlığından 
yakınmaktadır. Nesnel bir gerçeklikle yazdığı hikayelerindeki diyalogların 
olayın dramatize edilmesi bakımından ayrıntılı ve nettir (Özer, Aytan, Güney ve  
Can, 2013). Yazar ölümsüz kavak hikayesi ile verilmek istenen mesajı net olarak 
okuruna sunmaktadır.

Kavak	 Ağacı: Yüzleri, elleri, kolları insana benziyordu. Ama 
sırtlarında, ormanımıza gelen eşeklerin semerinden vardı. Şu 
insanları anlayamıyorduk doğrusu: Hem kavaktan kağıt yapabiliyor, 
hem de eşeklerin semerini insanlara bağlıyorlardı. Gençten birisi 
eğildi. Bir, üç, beş, on top kağıdı sırtına vurdular. Zavallının ayakları 
titreye titreye dükkana doğru gitti. Öyle acıdım ki…

Yazar kelimeleri yalın, anlaşılır ve herkesin anlayacağı şekilde 
sunmuştur. Kahramanlarını doğadan, topraktan ve ağaçlardan seçmiştir. 
İnsana ait özellikler toprağa, ağaçlara atfedilmiştir. Hikayede toprak ana 
karakteri, kavak ağacını gelinim diyerek sevmektedir. “Helal olsun, fidan 
boylu gelinim. İnsanlara, hele yavrulara hizmet edebilirsen, ne mutlu 
sana.” Kavak ağacı da toprak ana’yı ormandaki ağaçları besleyip büyüten, 
karınlarını doyuran bir anne olarak seslenmektedir. “Ana, ana!.. Ne bedenime 
kurt, ne başıma şimşek düştü. Kesilmem niye?” Ölümsüz Kavak hikayesinde 
olay aralarına, ağaç ve orman sevgisi, emeğe saygı, işçi haklarına duyarlı 
olma, yazı ve kitap yoluyla ölümsüzleşme, iyiliği ve kötülüğü ayırabilme 
gibi öğretiler serpiştirilmiştir. Yazar, son ders olarak çocuklara önce kitaba 
sahip çıkmalarını sonra çok kitap okumalarını salık verir. Kıssa hisse ilişkisi 
gözetilerek yazılan hikayede, fabl türünün olanaklarından yararlanılmıştır 
(Durukoğlu, 2012).
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5. Kör Güvercin 

5.1.	 Özet

Şoşo zengin bir kentin sokağında yaşayan bir köpektir. Bir gün önlerine 
atılan yiyecekle zehirlenen köpek, arkadaşlarının durumuna çok içerlenir 
ve kentten uzaklaşır. Benekli Kedi ise ahşap evden kente taşınan bir ailenin 
kedisidir ve kentte artık ona ihtiyaç duyulmaz olur. Sürekli aşağılanır, 
hiçbir işe yaramadığı söylenir. Bu duruma Benekli Kedi çok içerlenir ve o 
da kentten uzaklaşmak için yola koyulur. Derken Şoşo ile Benekli Kedi’nin 
yolları kesişir. Kedi ile köpek çok anlaşamaz ama bunlar hemen arkadaş, 
can ciğer kardeş oluverir. Her ikisi de insanların çıkarcı, menfaatçi, zalim 
tutumlarından bıkmışlardır.

Geldikleri kent sanki terk edilmiş ve orada hiçbir insan yaşamıyordur. 
İnsansız bir kentte tüm hayvanların birlikte, insanların işkencelerinden, 
zalimliklerinden uzakta bir hayat yaşayabileceklerini hayal ettiler. Bunu ancak 
birlik olarak, beraber hareket ederek başarabilirlerdi. Tüm hayvanlara haber 
vermek için yola koyuldular. Kuzulara, oğlaklara, koçlara gittiler. İnsanoğlunun 
kendilerine yaptıklarından bıkan hayvancağızlar bu fikre ortak oldular. Ardından 
eşekler, tavuklar ve civcivler de bu gruba katılır. 

Bütün hayvanlar Elmas Bakışlı Küheylan’ın yanına gider, bağlı gözlerini 
açar, kendilerine rehber olmalarını isterler. Küheylan, “Olmaz, hiç kimse 
bir başkasının başı olmamalı, hiç kimse köle değildir” der. Küheylan, Şoşo, 
Benekli Kedi ve daha birçok hayvan insanlar tarafından boşaltılmış kente doğru 
ilerler. Kentin bu denli terk edilmişliği, ıssızlığı insanoğlunun bir oyunu olmalı 
diye düşünürler. Bu esnada bir gözü kör diğer gözüne ok saplanmış kanlar 
içinde çırpınan bir güvercin görürler. Barışın, kardeşliğin temsilcisi güvecin 
kör ve yaralıdır. Güvercin başından geçenleri, hayat hikayesini anlatırken 
gerçek daha da aydınlanır. Barış için mücadele eden güvercin, insanoğlunun 
acımasızlığı, hırçınlığı, savaşçılığı ve tahammülsüzlüğü yüzünden gözüne ok 
fırlatılmıştır.

Kalabalık ilerlerken hayvanlar bir bir sürüden ayrılır, ev içerisinde 
saklanmış insanlar tarafından bir bir kalabalıktan koparılırlar. Derken Küheylan 
ve Kör Güvercin’in arkasında çok az hayvan kalmıştır. Tam o sırada bir çocuk 
fırlar sokağa. Evin içinden gelen dön haykırışlarına inat çocuk hızla ilerler. 
Hiçbir zaman insan için diz çökmemiş Küheylan, bu gencecik çocuk için diz 
çökmüştür. Pencerelerinden bakınan insanlar bu durum karşısında korku ve 
hayranlıkla bakakalırlar…
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5.2.	 Değerlendirilme

Yazar, Kör Güvercin adlı hikayede barış temasını işlemektedir. Barışın çok 
önemli olduğunu, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, dostluğun, yaşanabilir 
bir dünyanın sadece ama sadece barışla kurulabileceğini anlatmaktadır. Yazar 
kahramanlarını hayvanlardan (Şoşo, Benekli Kedi, Nine Koyun, Boz Eşek, 
Koç, Elmas bakışlı Küheylan, Kör Güvercin) seçmiştir. Kedi ile köpeğin, at ile 
eşeğin bir arada bulunmasıyla yazar, barışa dair okuyucularına önemli mesajlar 
vermektedir. Kurt hilekâr bir karekter olduğu için özel olarak ayırt edilir, gruba 
dahil edilmez.

Şoşo: Kedi kardeş, nereden gelip nereye gidersin böyle?

Benekli	Kedi:	Kentten gelirim. Bağlara, bahçelere, dağlara giderim.
Şoşo:	Neden, neden kenti bıraktın?

Benekli	Kedi: Ya sen kardeş?

Şoşo: Kardeş, kardeş olalım mı? Biz kardeş olabilir miyiz? Ama 
insanlar yok artık. Sen de gördün kenti değil mi? Yok insan. İnsansızız 
biz.

Hikayede insanoğlunun geçimsizliğine, kavgaya, çatışmaya yatkın tavrına, 
dünyanın ölümsüzlüğüne kendilerini fazla kaptırdığına, zavallılığına, hainliğine 
dikkat çekilir. Hayvanlara yaptıkları işkencelere, işi bitince bu hayvanların 
sokağa atılıp terk edilmelerinden bahisler açılır. Yazar bu öyküde merak 
duygusunu hep ön planda tutar. Hikayenin sonunda da olayı bir sona bağlayarak 
bitirmez, açık bırakır. Okuru düşündürmeye yönelik bir tavır sergiler. Hikayenin 
anlatımını eserin dışından bir anlatıcı (III. tekil kişi) okuyucuya aktarır.

Benekli	 Kedi: Biz hayvanlar yavrularımızdan küçükken ayrılırız. 
Ya şu insanoğlu? Elden ayaktan düşünce, yüzüstü bırakıveriyorlar 
kendilerini doğuranları, kendilerinin uğruna tükenenleri… Demem 
o ki, kendi durumuna değil, bu ninenin durumuna dayanamayıp bu 
yaşımda attım kendimi sokağın sefilliğine Şoşo.

Yazar barış temasını işlediği bu öyküde diğer eserlerinde olduğu gibi birçok 
yardımcı düşüncelerle hikayeyi desteklemektedir. Belli bir yaşa geldikten sonra 
iş yapmak gerektiği, el birliği, söz birliği yaparak başarının sağlanacağı, küçük 
bir hata karşısında insanı silmenin doğru olmayacağı, bir kişinin başka bir kişiyi 
taşımaması gerektiği, sadece engellilerin bu hakka sahip olduğu yönünde birçok 
fikir sunulmaktadır. Küheylan’ın hayvanların başı olmayı kabul etmeyeceğini, 



BEKİR YILDIZ’IN ÇOCUK HİKEYELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME    281

hiçbir hayvanın bir diğerinin başı olamayacağını belirtmiştir. Bu da yazarın 
toplumsal sınıflaşmaya karşı duruşunun açık bir örneğidir.

Kaynakça

Atalay, M. (2022). Resimli çocuk kitaplarının üçüncü sınıf öğrencilerinin 
problem çözme becerileri üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Aydın, M. M. (2013). Bekir Yıldız’ın “Alman Ekmeği” adlı eserinde, 
Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları sosyal ve siyasal 
sorunlar (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. Van.

Baskak, S. (2008). Bekir Yıldız’ın öykücülüğü (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.

Erdoğan, Y. (2008). Zeynep Cemali’nin öykü ve romanlarında çocuk ve eğitim 
teması (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Kasap, N. (2019). Bekir Yıldız’ın çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından 
incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Malatya.

Özer, A. (2007). Bekir Yıldız’ın hikaye ve romanlarında sosyal meseleler (Yüksek 
Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Özer, A., Aytan, T., Güney, N. ve Can, M. (2014). Bekir Yıldız’ın Türk 
edebiyatındaki yeri ve  “Kaçakçı Şahan” adlı hikayesinin tahlili. Dede 
Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1(1), 118-127.

Şahbaz, M. B. (2016). Çeviri çocuk edebiyatı ürünlerindeki kültürel ögeler (Yüksek 
Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şirin, M. R. (2016). Çocuk, çocukluk ve çocuk edebiyatı. İstanbul: Kapı Yayınları.
Sonbahar, G. (2013). Bekir Yıldız’ın Harran adlı öykü kitabında eylemler ve 

eyleyenleri (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Adana.

Uzuner Yurt, S. (2013). Sevim Ak’ın öykülerinin eğitsel değerinin incelenmesi 
(Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. 

Ürkek Yakut, G. (2003). Bekir Yıldız’ın hayatı ve romanları (Yüksek Lisans Tezi). 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Vikipedia, (2022). https://tr.wikipedia.org/ 14 Eylül 2022 tarihinde erişim 
sağlanmıştır.





283

B Ö L Ü M  X I I

COVID-19 PANDEMİSİ İLE 
MÜCADELEDE SOSYAL HİZMET 

ÇALIŞANLARININ STRES VE 
TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ ÜZERİNE 

İNCELEME
An	Assessment	on	The	Level	of	Stress	And	Burnout	of	
Socıal	Workers	in	Fıghtıng	The	Covıd-19	Pandemıc

Y. Aksa ERTEM1 &  Kübra YAVUZ2 &Yadigar POLAT3

(Öğr. Gör.), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 
Kilis, Türkiye, e-mail: aksaertem@kilis.edu.tr 

ORCID: 0000-0002-2070-6992

(Öğr. Gör.), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 
Kilis, Türkiye, e-mail: kubrayavuz@kilis.edu.tr 

ORCID: 0000-0001-7753-6362

(Dr. Öğr. Üyesi), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 
Kilis, Türkiye  e-mail:  yadigarpolat@kilis.edu.tr

 ORCID: 0000-0001-5603-2149

1. Giriş

Pandemi sözcüğü  (eski Yunanca’dan pan: tüm + demos: insanlar) eski 
Yunan dilinde “tüm insanlar” anlamını gelmektedir. Pandemi dünya 
genelinde yayılım gösteren, canlılara doğrudan ya da dolaylı yollarla 

bulaşarak, enfeksiyon hastalıkların oluşması olarak tanımlanmaktadır (Tunç ve 
Atıcı 2020: 331; Kırık ve Özkoçak, 2020: 144-145). Tarih boyunca insanların 
veba, tifüs, çiçek, ebola, kolera ve grip gibi birçok salgın hastalıklarla mücadele 
ettiği görülmüştür. 
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2019 yılının sonlarında hayvanlardan insanlara sıçrayan koronavirüs 
ailesinin bir üyesi olan COVID-19 başlangıçta Çin’in Wuhan kentindeki Huanan 
deniz ürünleri toptancı pazarında çalışanların ve alışveriş yapanların enfekte 
olmasıyla ortaya çıkmıştır (Yanardağ ve Selçuk, 2020: 1). Deniz Ürünleri Toptan 
Satış Pazarı’na ziyareti sonrası bulaşın ana mekanizmasının hayvandan insana 
olduğu varsayılmıştır. Fakat ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan vakalar hayvan 
pazarının ziyaretiyle ilişkili değildir. Bu sebeple COVİD-19’ un insandan insana 
bulaşabileceği tespit edilmiştir (Akbıyık ve Avşar, 2020: 111).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde COVİD-
19  küresel bir pandemi olarak ilan edilmiştir. COVİD-19 ile meydana gelen 
pandemi 21. yüzyılın en belirgin sağlık krizi olmasının yanı sıra sosyal, 
ekonomik ve siyasi alanda krizlere yol açmıştır. Pandemi insanların hayatını 
sadece sağlık yönünden değil psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden  derinden 
etkilemiştir. Toplum sağlık, istihdam, aile ve sosyal yaşam gibi birçok alanda 
normal seyrinden farklı olarak bir dönüşüm geçirmiştir (Kuruhalil vd., 2020:4; 
Kaya Örk vd., 2021: 24).

Türkiye’de ilk pozitif vaka 11 Mart’ta saptanmıştır (Dikmen vd., 2020: 
31). DSÖ’nün COVID-19‘u pandemi olarak ilan etmesi ve ülkemizde de pozitif 
vakaların görülmesinden sonra sosyal yaşam çok hızlı bir şekilde değişmiş, 
şimdiye kadar kabul edilen günlük alışkanlıklar ve uygulamalar ya radikal bir 
şekilde dönüşmüş ya da tamamen durdurulmuştur (Yanardağ ve Selçuk, 2020: 1). 
Dünya çapında pek çok devlet insanların gruplar halinde birbirleri ile temaslarını 
azaltmak için restoranlara, tiyatrolara, bazı perakende satış mağazalarına ve 
diğer hayati öneme sahip olmayan işletmelere erişimi kısıtlanmıştır. Diğer 
birçok işletme, çalışanlarını ve genel halk sağlığını korumak için gönüllü olarak 
kapanmaya gitmiştir. (Kara, 2020: 28).

Sosyal hayat ile ilgili yaşanan kısıtlamalar ile birlikte hayatın devamlılığı 
ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli olan temel ihtiyaçların karşılanmasında 
sosyal hizmet yaklaşımlarının da önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Sosyal hizmet bilimsel bir disiplin ve uygulamaya dayalı bir meslek 
olmasının yanı sıra temelinde  insan hakları ve sosyal adalet olup toplumdaki 
dezavantajlı bireylerin refahlarını, sosyal işlevselliklerini ve iyilik hallerini 
arttırmayı bu doğrultuda sosyal değişimi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır 
(Zengin ve Çalış, 2017:49; Kuruhalil vd., 2020: 5). Pandemide sosyal 
izalosyonun artması sosyal bakım ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmiştir.
(Kara, 2020: 28). Pandemi sürecinde yaşanan çeşitli sosyal sorunlarla mücadele 
kapsamında, sosyal hizmetin önemi daha anlaşılır hale gelmiştir (Kuruhalil vd., 
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2020: 4-5). Sosyal hizmet uzmanları pandemi sürecinde özel kuruluşlarda ve 
kamuda, sivil toplum örgütlerinde, belediyelerde rutin çalışmalarının yanında 
pandemi ile birlikte gelen yoğunluk içerisinde kendine yer bulmuş ve çalışmaya 
devam etmiştir. 

COVID-19 pandemisi karmaşık mesleki zorluklara ve baskıya yol 
açabilmektedir (Yanardağ ve Selçuk, 2020: 1). Literatürde pandeminin sosyal 
hizmet uygulamalarına ve sosyal hizmet yansımalarını odağında bulunduran 
çalışmalar (Görmüş ve Arslankoç, 2020; Türk, 2020; Yanardağ ve Selçuk, 2020; 
Kuruhalil vd., 2020; Kaya Örk vd., 2021) giderek artmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemi sürecinde Türkiye’de sosyal 
hizmet sunmada görevli personellerin pandemiden etkilenme boyutlarının stres 
ve tükenmişlik düzeylerinin tespit edilmesidir. Bu amaca uygun olarak Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar 
ile belediye veya kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarında ve Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan personellere 
ulaşılmıştır. 

2. Gereç Ve Yöntem

COVID-19 pandemisinde sosyal hizmet sunmada görevli personellere ulaşılarak 
nicel veri toplama araçlarından anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Araştırma 
evrenini Türkiye’de sosyal hizmet alnında çalışan personeller oluşturmaktadır. 
Çalışmanın örneklemi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile belediye veya kaymakamlıklara 
bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında ve Vefa Sosyal Destek 
Grubunda görev alan 117 sosyal hizmet çalışanı oluşturmaktadır. 

2.1.	 Veri	Toplama	Araçları

Demografik Veriler: Araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak 
oluşturulan demografik sorular sosyal hizmetler çalışanlarının yaşlarını, 
cinsiyetlerini, medeni durumlarını, öğrenim durumlarını, çalışma şekillerini, 
görev yaptığı birimleri, çocuk sayılarını ve gelir durumlarını belirlemeyi 
amaçlayan 8 sorudan oluşmaktadır.

Stres Belirtileri Ölçeği: Bilgen KIRAL(2008) tarafından geliştirilen Stres 
Belirtileri Ölçeği 14 maddeden oluşmuş Cronbach Alpha değeri 0.821olup 
Psikolojik Stres Belirtileri ve Fizyolojik Stres Belirtileri olmak üzere iki boyutu 
bulunmaktadır. Yapılan çalışmada Fizyolojik Stres Belirtilerinin ortalaması 
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16.88±4.74 ve Psikolojik Stres Belirtilerinin ortalaması 12.81±4.59 bulunmuştur. 
Ölçekte 5’li likert tipi kullanılmış; “(1) Hiç”, “(2) Az”, “(3) Orta”, “(4) Çok” 
ve “(5) Pek Çok” şeklinde derecelendirilmiştir. Bu çalışmada Cronbach Alpha 
değeri 0.897,  Fizyolojik Stres Belirtilerinin ortalaması 24.11±6.09 ve Psikolojik 
Stres Belirtilerinin ortalaması 24.27±6.33 olarak bulunmuştur.

Maslach Tükenmişlik Ölçeği: Maslach (1981) tarafından geliştirilmiş ve 
Ergin (1992) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek 22 maddeden oluşmakta, 
5’li likert ölçeğinde, puanları ise 0-4 arasındadır. Ölçek üç boyuttan oluşmakta 
olup bunlar;  Kişisel Başarı, Duyarsızlaşma ve Duygusal Tükenmişlik olarak 
adlandırılmıştır. “Duyarsızlaşma” ve “Duygusal tükenme” puanlarının artması 
tükenmişliğin arttığını, “kişisel başarı” puanının artması ise tükenmişliğin 
azaldığını gösterir. Çalışmamızda Tükenmişlik Ölçeği Cronbach Alpha değeri 
0.801 Duygusal Tükenme ortalaması 15.92±7.92,  Duyarsızlaşma ortalaması 
4.52±3.68 ve Kişisel Başarı ortalaması 20.38±6.25 olarak bulunmuştur. 

Covid 19’a İlşikin Görüşler: Araştırmacılar tarafından literatürden 
yararlanılarak hazırlanan 10 sorudan oluşmaktadır.

2.2.	Verilerin	Değerlendirilmesi

Verilerin değerlendirilmesi SPSS 22 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Frekans ve yüzde hesapları tanımlayıcı özelliklerle alakalı verilerin 
değerlendirilmesinde, sosyal hizmetler çalışanlarının stres ve tükenmişlik 
düzeylerine ait analizler için ortalama ve standart sapma değerleri, ANOVA 
testi ve t-testi analizi yapılmıştır. Bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmek 
için ise korelasyon analizi yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma sahip olduğu 
(p>0.05) görülmüş ve parametrik testler uygulanmıştır.

2.3.	 Araştırmanın	Etik	Boyutu	

Araştırmaya başlamadan önce etik kurul izni 17.07.2020 tarihinde (Sayı: 
2020/20) Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden alınmıştır. Araştırma kapsamına 
alınan sosyal hizmetler çalışanı araştırmanın amacı anlatılarak “Bilgilendirilmiş 
Onam” ilkesi, elde edilen bilgilerin gizli tutulacağı belirtilerek “Gizlilik ve 
Gizliliğin Korunması” ilkesi, yerine getirilmiştir.

3. Bulgular

Yapılan bu araştırmada elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiş 
ve bu analiz sonucun da ulaşılan bulgulara aşağıda yer verilmiştir;
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Tablo 1. Sosyal Hizmet Çalışanlarının Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı (N=117)

Özellikler Sayı( N) Yüzde 
(%)

Cinsiyet Kadın 75 64.1

Erkek 42 35.9

20-25 9 7.7

Yaş 26-35 67 57.3

36-45 30 25.6

46-55
56 ve üzeri

8
3

6.8
2.6

Medeni Durum Evli 66 56.4

Bekâr
Boşanmış

42
9

35.9
7.7

Lise 3 2.6

Eğitim Ön lisans 5 4.3

Lisans 82 70.1

Lisansüstü 27 23.1

2500 TL ve altı 6 5.1

Aylık Gelir Durumu 2501-5000 TL 76 65.0

5001-10000 TL
10001 ve üstü

30
5

25.6
4.3

Sosyolog 533 83.0

Çalışılan Pozisyon Sosyal Çalışmacı
Psikolog
Çocuk Gelişimci
Öğretmen
Hemşire

91
14
4
18
3

14.2
12.0
3.4
15.4
2.6

Memur
Diğer

4
14

3.4
12.0

Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl 
Müd.

23 19.7

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı

11 9.4
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Görev Yapılan Birim Sosyal Hizmet Merkezi 36 30.8

Belediye 6 5.1

Diğer 41 35.0

Yok 68 58.1

Çocuk Sayısı 1 20 17.1

2 22 18.8

3 7 6.0

Sosyal Hizmet çalışanlarının tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 
incelendiğinde araştırmaya katılanların %64.1’i kadın, %57.3’ü 26-35 yaş 
aralığında, %56.4’ü evli, %70.1’i lisans mezunu olduğu görülmektedir. Çalışılan 
pozisyona bakıldığında %83’ünün sosyolog ve %30.8’inin Sosyal Hizmet 
Merkezinde ve %35’inin diğer yerlerde çalıştığı görülmektedir.

Tablo 2. Sosyal Hizmet Çalışanlarının Stres 
Belirtileri ve Tükenmişlik Ölçekleri Toplam  Puan Ortalamaları

Ölçekler Min.- 
Maks.

A.Ort SS

Stres Belirtileri Ölçeği

Fizyolojik Stres Belirtileri 10-35 24.11 ±6.09

Psikolojik Stres Belirtileri 7-35 24.27 ±6.33

Toplam 20-70 48.38 ±11.07

Maslach Tükenmişlik Ölçeği

Duygusal Tükenme 0-36 15.92 ±7.92 

Duyarsızlaşma 0-16  4.52  ±3.68

Kişisel Başarı 2-32 20.38 ±6.25 

Toplam 5-68 40.82 ±11.78

Bu araştırmaya katılan sosyal hizmet çalışanlarının Stres Belirtileri Ölçeği 
toplam puanları (48.38±11.07) ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği toplam 
puanları (40.82±11.78) üst düzeyde bulunmuştur. Tükenmişlik düzeyinin 
yüksek olmasının, pandemi sürecinde artan iş yükü ile ilişkili olduğu 
düşünülebilir.



COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELEDE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ . . .    289

Tablo 3. Sosyal Hizmet Çalışanlarının Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden 
Aldıkları Toplam Puanlar ile Tanıtıcı Özelliklerinin Karşılaştırılması

Özellikler Duygusal Tükenme

Maslach 
Tükenmişlik Ölçeği 

Duyarsızlaşma Kişisel Başarı Toplam

X±SS
Test 
ve p X±SS

Test 
ve p X±SS Test ve p X±SS

Test 
ve p

Cinsiyet

Kadın 17.34±7.85 t=2.667 4.81±3.86 t=1.149 20.54±5.85 t=0.393 42.70±11.40 t=2.360

Erkek 13.38±7.45 p=0.009 4.00±3.30 p=0.253 20.07±6.94 p=0.695 37.45±11.81 p=0.020

Yaş

20-25 16.77±9.13 3.11±2.75 19.11±8.86 39.00±14.27

26-35 16.68±8.26 F=2.028 4.85±3.82 F=0.824 20.11±5.98 F=1.415 41.65±12.09 F=2.000

36-45 15.50±6.83 p=0.095 4.53±3.51 p=0.513 20.40±6.03 p=0.234 40.43±10.56 p=0.099

46-55
56 ve üzeri

14.62±5.20
4.00±5.29

4.25±4.36
2.00±1.73

25.00±4.30
17.33±8.08

43.87±7.21
23.33±8.14

Medeni 
Durum

Evli 14.80±7.51 F=2.957 4.36±3.29 F=0.348 21.27±6.48 F=1.604 40.43±11.23 F=1.102
p=0.336

Bekâr
Boşanmış

18.21±8.29
13.44±7.26

p=0.056 4.88±4.12
4.00±4.41

p=0.707 19.30±6.06
18.77±4.46

p=0.206 42.40±12.67
36.22±11.15

Eğitim

Lise 10.33±7.09 1.66±1.15 26.86±1.73 38.00±9.53 F=0.408
p=0.748

Lisans 16.37±7.57 F=0.819 4.89±3.66 F=1.566 19.47±6.22 F=2.397 40.74±12.23

Yüksek 
Lisans

15.70±9.47 p=0.486 4.11±3.90 p=0.201 22.37±5.64 p=0.072 42.18±11.61

Önlisans 13.00±2.91 2.40±2.30 21.00±8.36 36.40±5.31

Aylık gelir 
durumu

2500 TL ve 
altı

17.50±7.42 3.00±1.41 F=0.789 23.50±7.17 F=1.176 44.00±11.96

2501-5000 
TL

16.90±7.85 F=1.751 4.80±3.84 p=0.503 19.86±6.29 p=0.322 41.57±12.30 F=0.654
p=0.582

5001-10000 
TL
10000 TL 
Üstü

13.90±8.11
11.20±5.89

p=0.161 4.36±3.70
3.00±2.12

20.46±6.29
23.80±1.30

38.73±11.08
38.00±6.81

Çalışılan 
Pozisyon
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Sosyolog
Sosyal 
Çalışmacı
Psikolog
Çocuk 
Gelişimci
Öğretmen
Hemşire
Memur
Diğer

18.77±9.23
16.73±7.13
16.57±8.61
24.25±3.77
12.66±6.23
15.33±6.02
11.75±6.80
11.71±7.44

F=2.474
p=0.021

5.00±3.42
4.57±3.90
4.07±3.97
9.25±3.59
3.38±2.25
4.00±3.00
6.75±3.40
3.64±4.16

F=1.670
p=0.09

20.09±4.86
20.84±6.68
21.14±3.73
22.00±4.32
21.88±7.42
17.66±8.14
19.50±3.69
17.21±7.78

F=0.853
p=0.546

43.86±12.94
42.15±10.60
41.78±9.96
55.50±6.55
37.94±11.06
37.00±5.00
38.00±6.16
32.57±13.65

F=2.628
p=0.015

Görev 
yapılan 
birim

Aile Çalışma 
Sosyal 
Politikalar İl 
Müd.

13.39±6.60 4.26±3.76 21.34±7.04 39.00±10.21

Sosyal 
Yardımlaşma 
ve 
Dayanışma 
Vakfı

14.81±9.92 F=3.481 5.63±4.86 F=0.499 18.18±6.75 F=0.509 38.63±15.32 F=1.556
p=0.191

Sosyal 
Hizmet 
Merkezi

15.97±8.06 p=0.010 4.22±3.28 p=0.737 20.25±6.35 p=0.729 40.44±11.95

Belediye 8.50±3.39 3.50±2.81 21.33±4.63 33.33±6.83

Diğer 18.68±7.39 4.78±3.79 20.39±5.86 43.85±11.58

Çocuk sayısı

Yok 16.72±8.04 4.60±3.92 F=1.142 19.75±5.88 F=0.820 41.07±12.22

1 16.65±7.83 F=2.041 5.55±3.47 p=0.335 21.40±5.51 p=0.485 43.60±9.30 F=0.969
p=0.410

2 14.86±7.66 p=0.112 3.72±3.23 20.54±8.06 39.13±12.83

3 9.42±5.22 3.28±2.62 23.00±5.29 35.71±9.82

Bu araştırmada kadın sosyal hizmet çalışanlarının duygusal tükenme ve toplam 
tükenmişlik ortalama puanları erkek çalışanlardan yüksektir, aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Çalışmada çalışılan pozisyonda sosyolog 
ve çocuk gelişimcilerin duygusal tükenme ve toplam tükenmişlik ortalama 
puanları diğer pozisyonda çalışanlardan yüksektir, aradaki fark istatistiksel 
olarak anlamlıdır (p<0.05). Görev yapılan birim bakımından diğer birimlerde 
görev yapanların duygusal tükenme ortalama puanları yüksektir, aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).
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Tablo 4. Sosyal Hizmet Çalışanlarının Stres Belirtileri Ölçeğinden 
Aldıkları Toplam Puanlar ile Tanıtıcı Özelliklerinin Karşılaştırılması

Özellikler Fizyolojik Stres
Stres Belirtileri  Ölçeği

Psikolojik Stres Toplam

X±SS Test ve p X±SS Test ve p X±SS Test ve p

Cinsiyet

Kadın 23.50±6.67 t=-1.442 23.10±6.62 t=-2.719 46.61±12.15 t=-2.345

Erkek 25.19±4.75 p=0.152 26.33±5.21 p=0.008 51.52±8.02 p=0.021

Yaş

20-25 23.11±5.41 24.55±6.61 47.66±11.51

26-35 23.79±6.66 F=0.361 23.77±6.36 F=1.350 47.56±11.69 F=0.850

36-45 24.56±5.28 p=0.836 23.76±6.33 p=0.256 48.33±10.18 p=0.497

46-55
56 ve üzeri

26.12±4.22
24.33±8.50

28.75±3.84
27.33±8.14

54.87±6.35
51.66±14.64

Medeni Durum

Evli 24.80±6.03 F=1.023 24.33±6.41 F=0.640 49.13±11.02 F=0.468

Bekâr
Boşanmış

23.33±6.31
22.66±5.22

p=0.363 23.71±6.51
26.33±4.60

p=0.529 47.04±11.69
49.00±8.61

p=0.628

Eğitim

Lise 26.33±6.35 30.33±4.50 56.66±8.02

Lisans 23.78±6.05 F=0.355 23.91±6.67 F=1.067 47.69±11.38 F=0.741

Yüksek Lisans 24.88±5.77 p=0.785 24.44±4.76 p=0.366 49.33±9.39 p=0.530

Önlisans 24.00±9.19 25.40±8.20 49.40±16.04

Aylık gelir durumu

2500 TL ve altı 19.83±6.36 22.50±8.96 F=0.261 42.33±13.80 F=1.290

2501-5000 TL 23.51±5.92 F=2.641 24.21±6.45 p=0.853 47.72±11.14 p=0.282

5001-10000 TL
10000 TL Üstü

26.16±5.96
26.00±6.04

p=0.053 24.86±5.69
23.60±5.85

51.03±10.13
49.60±11.28

Çalışılan Pozisyon
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Sosyolog
Sosyal Çalışmacı
Psikolog
Çocuk Gelişimci
Öğretmen
Hemşire
Memur
Diğer

22.77±5.88
23.00±6.24
27.14±5.21
24.25±3.30
25.33±6.23
22.66±7.50
23.00±4.61
25.21±6.98

F=1.045
p=0.404

21.77±6.17
23.68±6.17
25.42±4.41
18.50±2.38
27.66±6.37
19.66±5.68
22.50±3.00
27.35±7.11

 

F=2.857
p=0.009

44.54±10.64
46.68±10.90
52.57±7.81
42.75±3.77
53.00±11.47
42.33±13.05
45.50±7.54
52.57±13.23

 

F=1.944
p=0.069

Görev yapılan birim

Aile Çalışma Sosyal 
Politikalar İl Müd.

25.43±5.02 24.43±6.08 49.86±9.49

Sosyal Yardımlaşa ve 
Dayanışma Vakfı

24.18±7.96 F=0.693 25.36±7.67 F=0.280 49.54±14.55 F=0.468

Sosyal Hizmet Merkezi 24.22±5.78 p=0.599 24.00±7.02 p=0.890 48.22±11.77 p=0.759

Belediye 25.66±4.63 26.16±6.61 51.83±10.99

Diğer 23.02±6.57 23.82±5.58 46.85±10.52

Çocuk sayısı

Yok 24.36±6.18 24.44±6.33 F=0.832 48.80±11.43 F=0.324

1 25.25±5.30 F=0.941 22.60±5.20 p=0.479 47.85±8.89 p=0.808

2 22.27±6.23 p=0.423 24.45±7.63 46.72±12.42

3 24.14±6.81 26.71±4.23 50.85±9.87

Bu araştırmada (Tablo 4) erkek sosyal hizmet çalışanlarının psikolojik stres 
ve toplam stres ortalama puanları kadın çalışanlardan yüksektir, aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Çalışılan pozisyonda psikologların 
psikolojik stresi diğer pozisyonda çalışanlardan yüksektir, aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).
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Tablo 5. Sosyal Hizmet Çalışanlarının Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Stres 
Belirtileri Ölçeğinden Aldıkları Toplam Puanlar ile COVİD 19 Görüşlerinin 

Karşılaştırılması
Özellikler Maslach Tükenmişlik Ölçeği       Stres Belirtileri Ölçeği

X±SS Test ve p X±SS Test ve p

Karantina sürecinde kiminle 
birlikte kalıyorsunuz

Ailem 40.05±11.73 F=0.950 48.22±11.10 F=0.214

Ev Arkadaşım

Yalnız

46.60±9.47

42.18±12.25

p=0.390 46.00±11.91

49.29±11.15

p=0.808

Evinizde birlikte yaşadığınız 
65 yaş üstü birey var mıdır

Evet 37.13±11.72 t=-1.302 48.00±12.82 t=-0.140

Hayır 41.36±11.74 p=0.195 48.43±10.86 p=0.889

Çalıştığınız için sizin 
çalışmanızdan dolayı hastalıkla 
ilgili kaygıları arttı mı

Evet 41.91±11.73 t=1.547 45.73±10.83 t=-4.233

Hayır 38.25±11.64 p=0.125 54.57±9.07 p=0.000

Covid-19 tanısı aldınız mı

Evet 39.70±12.04 t=-0.421 47.35±10.44 t=-0.411

Hayır 41.01±11.78 p=0.675 48.55±11.21 p=0.682

Mesai arkadaşlarınızdan Co-
vid-19 tanısı alan oldu mu

Evet 40.38±12.04 t=-0.666 47.76±11.52 t=-0.990

Hayır 42.03±11.11 p=0.506 50.06±9.68 p=0.324

Vefa Sosyal Destek Grupla-
rında Görev Aldınız mı

Evet 40.25±11.91 t=-0.309 49.96±11.47 t=0.933

Hayır 41.02±11.79 p=0.758 47.80±10.93 p=0.353

Pandemi süresi boyunca iş 
yükünüz de ne kadar artma oldu

İş yüküm artmadı 36.52±11.43 50.47±11.58

İş yüküm 2 kat arttı 42.39±10.67 F=1.795 49.41±9.78 F=1.494

İş yüküm 3 kat arttı 43.15±12.88 p=0.135 45.60±12.29 p=0.209

İş yüküm 4 kat arttı 42.66±13.00 41.00±4.09

İş yüküm 5 kat arttı 43.25±12.66 46.66±12.89

Çalışma ortamınız sosyal 
mesafeyi korumaya uygun mu

Evet 39.62±11.77 t=-1.256 50.07±10.60 t=1.910

Hayır 42.37±11.72 p=0.212 46.17±11.38 p=0.059
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İş günü sonunda Covid- 19 
hastası olma endişesi yaşıyo-
rum

Evet 43.04±11.59 t=3.332 46.40±11.25 t=-3.112

Hayır 35.38±10.53 p=0.001 53.17±9.10 p=0.002

Her sabah aynı riskle karşı-
laşma ihtimali beni tedirgin 
ediyor, davranışlarımı olum-
suz etkiliyor

Evet 44.20±11.74 t=3.805 43.16±9.85 t=-7.011

Hayır 36.28±10.28 p=0.000 55.36±8.51 p=0.000

Çalışmada Covid 19 ile ilgili “Çalıştığınız için sizin çalışmanızdan dolayı 
hastalıkla ilgili kaygıları arttı mı?” sorusuna “evet” cevabını verenlerin stres 
belirtileri ortalamaları yüksektir, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır 
(p<0.05). “İş günü sonunda Covid- 19 hastası olma endişesi yaşıyorum” 
ifadesine tükenmişlik ölçeğinde “evet” cevabını verenlerin stres belirtileri 
ölçeğinde ise “hayır” cevabını verenlerin ortalamaları yüksektir, aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). “Her sabah aynı riskle karşılaşma 
ihtimali beni tedirgin ediyor, davranışlarımı olumsuz etkiliyor” ifadesine 
tükenmişlik ölçeğinde “evet” cevabını verenlerin stres belirtileri ölçeğinde ise 
“hayır” cevabını verenlerin ortalamaları yüksektir, aradaki fark istatistiksel 
olarak anlamlıdır (p<0.05).

Tablo 6. Stres Belirtileri Ölçeği, Maslach  
Tükenmişlik Ölçeği Arasındaki Korelasyon

Ölçekler Maslach Tükenmişlik 
Ölçeği

Stres Belirtileri  Ölçeği

Stres Belirtileri Ölçeği -.239** 1
Maslach Tükenmişlik Ölçeği 1 -

**p<0.01

Sosyal Hizmet çalışanlarının Stres Belirtileri Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik 
Ölçeği Arasındaki Korelasyon arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir.

4. Sonuç

Yapılan bu çalışma ile sosyal hizmet çalışanlarının vermiş oldukları hizmetler 
bağlamında yaşamış oldukları sorunlara ve çalışma koşulları incelendiğinde 



COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELEDE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ . . .    295

maruz kaldıkları stres ve iş yoğunluğunun çalışanlarda yaratmış olduğu 
tükenmişlik ve stres düzeyi ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda 
sosyal hizmet çalışanlarının tükenmişlik düzeyini etkileyen en önemli faktörler 
arasında yeterli iş tanımlarının olmaması ve iş yoğunluğu görülmüştür.

Araştırmanın örneklem grubuna ilişkin katılımcıların %66,7 kadınlardan 
%33,3 erkeklerden oluşmaktadır. Yaş aralığı en fazla %58,1 ile 25-35 yaş 
aralığıdır. Katılımcıların %55,6’sı evli %36,8 ise bekârdır. Katılımcıların 
eğitim durumu incelendiğinde  %70,1 gibi büyük bir oranda üniversite mezunu 
oldukları sonucuna varılmıştır. Aylık gelir düzeyi açısından bakıldığında %64,7 
ile çoğunluk olan grubun 5000 ile 10000 üzerinde görülmüştür. Çalışılan 
kuruma bakıldığında %31,6 ile sosyal hizmet merkezi , %19,7 ile de Aile Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışanların ankete katıldığı gözlenmiştir.

Pandemi süreci ile birlikte de sosyal hizmet çalışanlarının toplumda ne 
denli önemli bir rol oynadığı tekrardan ortaya çıkmıştır. Bütün pandemi boyunca 
sağlık çalışanları ve kolluk güçlerinin çalışmalarının yanında diğer en önemli 
çalışan grubu ise sosyal hizmet çalışanları olmuştur. Pandeminin en başından 
itibaren toplumda hemen hemen herkesin bir şekilde desteğine ihtiyaç duyduğu 
sosyal hizmet kurumları toplumların en zor zamanlarında insanlığa destek 
olmakla kalmayıp birçok alanda değişim ve dönüşümlere sebep olmuşlardır. 

Pandemi boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum 
ve kuruluşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Belediyeler ve 
STK’lar insanların temel ihtiyaçlar dışında tamamen evlerine kapandığı bir 
dönemde pandemi öncesinde vermiş oldukları hizmetlere devam etmiştir. 
Ayrıca kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile bu dönemde de hizmete ihtiyaç 
duyan kişilere ulaşılmış ve o kişilerin ihtiyaçları imkânlar dâhilinde giderilmeye 
çalışılmıştır. Yapılan anket çalışması ile ortaya çıkan en önemli nokta sosyal 
hizmet çalışanlarının yaşamış olduğu tükenmişlik ve stres düzeyinin ne denli 
yüksek olduğunu ortaya çıkarmış olmasıdır.

 “Pandemi sürecinde yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir?” sorusuna 
verilen cevaplar aslında bir meslek elamanı olarak sosyal hizmet çalışanlarının 
yaşamış olduğu stres ve tükenmişliğin boyutunu da gözler önüne sermektedir.

“İnsanlarla sürekli temas halinde bulunmak zorunda olmak”

“İnsanların tedbir almaması”

“İş yoğunluğu, belirsizlik nedeniyle bıkkınlık ve tükenmişlik”

“Yoğun çalışma ve sosyal mesafe”
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“Stres, iş tanımının dışında verilen işler, idarenin sosyal hizmete olan yetersiz 
bilgi düzeyi ve çalışma koşullarına müdahale”

“Hastalığı aileme bulaştırma kaygısı”

“Meslek tanımımızın unutulması”

“Pandemi ile ilgili iş yükü”

“Mevcut iş yükünün yanı sıra pandemi süreciyle gelen yeni işlerin olması. Ayrıca 
mevcut işleri pandemi nedeniyle daha zorlayıcı şekillerde yürütmeye çalışmam”
“Fazla iş yükü, esnek mesai olmaması, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
çalışanların esnek mesai alıp bizlerle aynı ücreti alması,”

Yapılan bu çalışma ile ortaya çıkan sonuç; stres düzeyinin yüksekliği 
ve tükenmişliğin sosyal hizmet çalışanlarının hem kendileri üzerinde hem de 
iş performansları üzerinde olumsuz etki oluşturduğudur. Kriz dönemleri ve 
salgınlar gibi toplumun yaşam kalitesini ve hayat standardını değiştiren olaylarda 
özellikle dezavantajlı gruplarla çalışılan meslek elemanlarının iyilik halinin 
sağlanması, yaşanan stres ve tükenmişliğin en aza indirilmesi hem toplum hem 
de bireyler için büyük önem taşımaktadır.

Dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi toplumun her kesiminde büyük 
zorluk ve değişimlere sebep olmuştur, bütün meslek gruplarında olduğu gibi 
sosyal hizmet çalışanları da bu süreçte yeni bir motivasyon ve toplumların 
dönüşümünde yeni bir vizyona sahip olarak pandemi dönemininden kazanımlar 
ve yeni deneyimler elde etmişlerdir.
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