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Giriş

İki asirdan daha uzun mazisi olan Rus-Amerikan ilişkileri bu dönem 
içerisinde iki temel bölüme ayrilabilmektedir (Trenin, 2021: 283). Birinci 
dönemi 19. yy. olarak ele alacak olursak, iki ülke ilişkilerinde ciddi bir 
temasin yaşanmadiği görülmektedir. İkinci döneme yani 20.yy.’a gelecek 
olursak, iki ülke ilişkilerinde yoğun bir iletişimin olduğu görülmektedir. 
Özellikle Soğuk Savaş’i her iki ülkenin de ciddi bir rekabet içinde olduğu, 
kendince ittifak kurma ve müttefikler edinme yarişi süreci, olarak değer-
lendirebilmek mümkündür. 

 Bu temelde Soğuk Savaş sonrasinda yaşanan iki ülke ilişkilerini ise 
yeni bir sayfa olarak değerlendirmek gerekmektedir. Özellikle 2000’li yil-
lar sonrasinda gelişim gösteren iki ülke ilişkilerini, daha farkli bir boyutta 
değerlendirmemiz gerekmektedir. Rusya’nin Sovyetlerin etki alanina geri 
dönme çabalari nedeniyle bu süreci, ‘‘Yeni Bir Soğuk Savaş’’ sürecine ge-
çiş olarak değerlendirmek mümkün gözükmektedir. 

 Bilindiği üzere Soğuk Savaş’in bitmesi, var olan ve dünya üzerinde-
ki iletişimlerin devlet merkezli olmasini sebebiyet veren çerçevenin son 
bulmasina sebep olmuştur. Yeni durum globalleşmenin etkilerinin daha 
hizli sonuç göstermesi açisindan önemlidir (Küntay, 2021: 582). Soğuk 
Savaş’in bitmesi uluslararasi ilişkilerde devlet merkezli iletişim ağinin ya-
nina bir de yeni aktörler eklemiştir. Özellikle toplumlarin karşilaştiği yeni 
kültürel değerler ve devletlerden bağimsiz olarak oluşan aktörler, bu sü-
reçte boy göstermeye başlamiştir. Bu süreç içerisinde özellikle Çok Uluslu 
Şirketler’in (ÇUŞ) uluslararasi alanda oldukça fazla yer ve imkân bulabil-
diği görülmüştür. Oluşan bu yeni düzen tam da ABD’nin istediği küresel-
leşme süreci olarak değerlendirilebilir. Rusya gibi Doğulu ülkelerinin ise 
bu süreçten pekte memnun olmadiği görülmüştür. 

Bu süreçte küreselleşmenin dinamosu olarak kendisini konumlandi-
ran ABD’nin sahip olduğu kültürel, ekonomik ve siyasi değerlerin tüm 
dünyaya yayildiği görülmektedir. Özellikle 21.yy’in getirdiği teknolojik 
ivme bu noktada ABD’nin oldukça işine yaramiştir. ‘‘Tek kutuplu’’ dünya 
sisteminin sunduğu imkânlari oldukça iyi değerlendiren ABD, bir taraftan 
da Doğulu ülkeleri rahatsiz etmiştir. ABD liderli kurulan bu ‘‘tek kutuplu’’ 
sisteme muhalefet eden ülkelerin başinda bilindiği gibi Rusya gelmektedir. 

Temelinde ABD-Rusya ilişkileri uzun bir dönemdir çeşitli sorunlar 
yaşayarak derinleşmiştir. Özellikle ABD’nin Rusya’nin çevre bölgelerinde 
uygulamaya çaliştiği politikalar bu durumun temel nedeni olmuştur. Bu 
bölgelerin başinda Karadeniz gelmektedir. Esasinda ABD’nin Karadeniz 
stratejisinin belirlenmesinde ‘‘Yeni Amerikan Yüzyili Projesi’’ takimi et-
kili olmuşken, uygulamada AB ve NATO’da bulunmuştur (Başaran, 2020: 
51).  Her yönü ile Rusya’yi karadan ve denizden çevrelemeye çalişan 
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ABD, oluşturduğu politikalar ile Rusya’nin tepkisini çekmiştir.

Soğuk Savaş’in sonra ermesine rağmen iki ülke arasindaki stratejik 
mücadele, uzun bir süredir devam etmektedir. Bu mücadelenin etkisi, Ka-
radeniz’den, Doğu Avrupa’ya ve Kafkasya’ya kadar hissedilmiştir. Yaşa-
nan süreç ABD’nin Rusya’yi çevreleme ve sinirlama politikasi, Rusya’nin 
ise bu politikalara karşi mücadele süreci olarak değerlendirilebilmektedir.  
Son tahlilde ABD’nin amaci, Rusya’nin tekrar bir küresel aktör olmasina 
engel olmaktir. Bu süreçte ABD, kurduğu ‘‘tek kutuplu’’ sistemi korumak 
gayesi ile hareket ederken, Rusya ise her yönü ile bu ‘‘tek kutuplu’’ sistemi 
kirmak için mücadele etmektedir. 

İki ülke ilişkilerinin tarihine değinecek olursak, iniş ve çikişlarla de-
vam eden Rusya-ABD ilişkileri, kimi dönemlerde antlaşma boyutuna da 
ulaşmiştir. 1987 senesinde imzalanan ‘‘Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler 
Antlaşmasi’’ (INF) dahilinde iki ülke orta menzilli füzelerini tam olarak 
imha etmişlerdir. Daha sonrasinda stratejik silahlarin azaltilmasi gayesiy-
le görüşmeler yaşanmiştir. 1991 senesinde ‘‘Stratejik Nükleer Silahlarda 
İndirime Gidilmesi Antlaşmasi’’ (START I) ve 1993 senesinde START II 
antlaşmasi yapilmiştir (Ozan, 2020: 200). Gerek Soğuk Savaş sürecinde 
gerekse de daha sonrasinda iki ülke ilişkilerinde kismi düzelmeler yaşansa 
da iki ülke ilişkilerinin bir dostluk boyutuna ulaşmadiği ve kolay kolay 
ulaşamayacaği da görülmektedir. 

Her iki ülkenin birbirini öteki olarak konumlandirmasi ve tarihi bir 
rakip olarak görmesi, yaşanan ilişkilerin ‘‘biz ve öteki’’ bilinci ile şekillen-
mesine sebebiyet vermiştir. Bu süreç içerisinde iki ülkenin sahip olduğu 
kültürel ve sosyolojik değerlerin birbiri ile uyuşmadiği da görülmekte-
dir. Doğulu bir güç olarak Rusya’nin sahip olduğu kimliksel özellikler ile 
ABD’nin sahip olduğu Batili kimlik özelliklerinin birbirinin ötekisi olduğu 
açik bir şekilde görülmektedir. Mevcut kimliksel farkliliklar ile ilerleyen 
rekabet süreci, her iki ülkeyi bir taraftan birbirine yakinlaştirirken diğer 
taraftan olabildiğince uzaklaştirmaktadir. Süreç adeta her iki ülkenin de 
birbirini daha yakindan taniyip, daha çok köşeye sikiştirmasi sürecine dö-
nüşmüştür. 

Yaşanan süreçte her iki devletin de farkli argümanlar edinerek iler-
lediği görülmektedir. Her iki tarafinda bu süreçte dikkat etmesi gereken 
noktalar bulunmaktadir. Öncelikle ABD’nin mevcut konumunu devam et-
tirmek için iki temel sorunun üstesinden gelmesi gerekmektedir: Birincisi, 
Amerikan ekonomisini daha da üst seviyeye taşiyarak muhtemel rakiple-
rini geride birakmaktir. Daha sonra ise ABD’nin “tek süper güç” statüsüne 
karşi koyan küresel değişimci rakiplerini ekonomik ve siyasi olarak sek-
teye uğratmaktir (Askeroğlu, 2018). Rusya’nin ise bu süreçte üstesinden 
gelmesi gereken ciddi ödevleri bulunmaktadir: Bu ödevlerinin başinda, 
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ekonomik sorunlar ve demokratikleşme olgusu gelmektedir. Rusya’nin bu 
süreci doğru bir şekilde yönetebilmesi için ekonomik sorunlari aşmiş bir 
demokratik ülke olarak, ABD’nin karşisina çikmasi gerekmektedir. Ay-
rica bu süreç dâhilinde Rusya’nin ABD’nin karşisina tek başina çikmak 
yerine Doğulu güçlü müttefikler ile çikmasi gerekmektedir. Bu nedenle 
Rusya’nin diş politikasinda Çin ve Hindistan konusu yeniden değerlendi-
rilmeye alinmalidir. 

İki yüz yüzyila yakindir önemli süreçlerden geçen Rus-Amerikan iliş-
kileri, bugüne geldiğinde oldukça farkli bir forma bürünmüştür. Soğuk Sa-
vaş sürecinde oldukça gergin bir çizgide geçen ilişkiler, Soğuk Savaş son-
rasinda daha başka bir boyuta geçmiştir. Özellikle 2000’li yillar sonrasinda 
Rusya’nin tekrar bir süper güç olarak uluslararasi alanda etki göstermeye 
çalişan tavrina karşi, ABD’nin kesin reddedici bir tavirla karşi çiktiği gö-
rülmüştür. Kafkasya’dan Karadeniz’e ve Doğu Avrupa’ya kadar Rusya’nin 
üretmeğe çaliştiği tüm politikalarin karşisinda ABD’nin olduğu görülmüş-
tür. Özellikle Ukrayna konusunda iki ülkenin yeniden kaşi karşiya geldi-
ği görülmektedir. Bu nedenle yaşanan çatişma sürecini, Rusya’nin bölge 
ülkeleri ile iletişimi çerçevesinde değerlendirmek yerine, küresel ölçekli 
Rusya ve ABD ilişkileri çerçevesinde değerlendirmek daha doğru sonuçlar 
vermektedir. Nihayetinde görülen şey, Rusya’nin SSCB’nin ekti alanina 
yeniden dönme girişimi ve ABD’nin bu gidişe engel olma sürecidir. 

1945’den 1990 yilina kadar devam eden Soğuk Savaş’in iki önemli 
aktörü olan ABD ve Sovyetler Birliği arasindaki ilişkilerin tarihi bir hayli 
uzun bir maziye dayanmaktadir. Bilindiği üzere Soğuk Savaş’in sona er-
mesi ile Sovyetler Birliği dağilmiştir. Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Avru-
pa’da bağimsiz ülkeler ortaya çikmiştir. Soğuk Savaş sürecini bir ideolo-
jik mücadele olarak okursak, liberal demokrasinin komünizmi bu süreçte 
mağlup ettiğini dile getirmemiz mümkündür. Fakat 2000’li yillar sonra-
sinda Rusya’nin tekrar önemli bir güç olarak tarih sahnesine çikmasi ile 
beraber, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanin açildiği görülmüştür. Rusya 
bu süreçte etkisi altinda kalmasini istediği bölgeler üzerinde etkin bir po-
litika oluşturmaya çalişmiştir. Özellikle Kafkasya ve Doğu Avrupa’daki 
nüfus alanini ABD önderli NATO’ya kaptirmak istememiştir. Bu temel 
politik yaklaşim üzerinden Güney Osetya Savaşi’ni ve Ukrayna Müdaha-
lesi’ni okumak mümkündür. Bu çalişmada 2000’li yillar sonrasinda tekrar 
küresel bir güç olmak için mücadele eden Rusya’nin ABD ile ilişkileri-
nin pisiko-politik analizi yapilacaktir. Özellikle Sovyetlerin arka bahçesi 
olan (Kafkasya ve Doğu Avrupa) bölgeler üzerinden iki ülke ilişkilerinin 
geçmişi, şimdiki durumu ve gelişeceği yön anlaşilmaya çalişilacaktir. Son 
kertede iki ülke ilişkilerinin ‘‘Yeni Bir Soğuk Savaş’’a doğru evrilip, evril-
meyeceği tahlil edilecektir. 

Özetle çalişma sürecinde Rusya-ABD ilişkilerinin tarihi geçmişine 



 .5Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

değinilerek, 2000’li yillar sonrasinda iki ülke ilişkilerinin geldiği yer anla-
şilmaya çalişilacaktir. Özelikle Gürcistan, Kirim ve Ukrayna müdahaleleri 
üzerinden iki ülke ilişkilerinin tarihi, siyasi ve sosyolojik boyutlari analiz 
edilecektir. 

Çalişma süresince yabanci dillerde yazilan eserlerden ve Türkçe kay-
naklardan yararlanilmiştir. Elde edilen bilgiler dönemsel olarak değerlen-
dirilip, çalişmanin gerekli bölümlerine dâhil edilmiştir. Son hali ile çaliş-
ma, bir araştirma ve derleme çalişmasi boyutuna ulaşmiştir. 

1.Güney Osetya Savaşı Sürecinde Rusya-ABD İlişkileri

Bilindiği üzere 2008 yazinda benzeri pekte görülmemiş bir olay mey-
dana gelmiştir. 1979’dan beri ilk kez Rusya Ordusu, egemen bir devlete 
saldirmak için ulusal sinirlari aşmiştir. Bu saldiri, Rusya’nin Gürcistan ile 
ilişkilerinde ve daha da önemlisi Rusya’nin Bati ile ilişkilerinde yoğun ve 
ağirlikli olarak olumsuz gelişmelerin yaşandiği bir dönem olmuştur. Ça-
tişmalar, Gürcistan’in topraklarindan ayrilan Güney Osetya’da başlamiş 
ve hizla tirmanarak Avrupa güvenliğindeki en önemli krize dönüşmüştür 
(Cornell & Starr, 2009: 3). Esasinda Güney Osetya Savaşi’na giden süreç, 
Gürcistan’in NATO ile yapici ilişkiler kurmasi temelinde gelişmiştir. Gür-
cistan’in Bati ittifaki ile yakinlaşmasi, Rusya’yi rahatsiz etmiş ve akabinde 
sorun silahli bir çatişma boyutuna varmiştir. 

Bu savaş sirasinda Gürcistan, Batili güçlerden destek alabilmek için 
önemli bir mücadele vermiştir. “Dört asirlik direniş!” Rusya ile Ağustos 
2008 Savaşi sirasinda genç Gürcü aktivistler tarafindan Tiflis’te dağiti-
lan binlerce broşürde yer alan bir slogan olmuştur. Rusya tanklari ülkenin 
başkentinden 40 km uzaktayken, Gürcistan-Rusya ilişkilerini yalnizca di-
reniş açisindan incelemek anlaşilabilir olmuştur. Ancak daha dengeli bir 
değerlendirme, sorunun daha incelikli bir şekilde anlaşilmasini gerektir-
miştir (Cornell & Starr, 2009: 28). Yaşanan çatişmalari tüm teferruatiyla 
değerlendirmek için Gürcistan, Rusya, ABD ve NATO arasindaki ilişkileri 
Güney Osetya bölgesi üzerinden okumak gerekmektedir. Rusya, Gürcistan 
ile yaşadiği sorununun hesabini bu bölge üzerinden sormaya çalişmiştir. 
Gürcistan ise bu sürece, NATO ile kurduğu yapici ilişkiler nedeniyle sü-
rüklenmiştir. 

 Rusya-Gürcistan çatişmasinin temelinin anlayabilmek için Sovyetler 
döneminde ve hemen sonrasinda yaşanan ilişkileri anlamak gerekmektedir. 
Eduard Şevardnadze’nin on yillik liderliği sirasinda Gürcistan, Rusya’nin 
yari-egemenliği durumundan kismen bağimsiz bir duruma gelmiştir. An-
cak ülke bağimsizliğa bağliliği için yüksek bir bedel ödemiştir. Şevardna-
dze yönetiminde Gürcistan, Abhazya’nin kontrolünü ve Güney Osetya’nin 
önemli bir bölümünü kaybetmiştir. İki büyük suikast girişimi cumhurbaş-
kanini tehdit etmiş, toplum iki isyan ve hükümeti istikrarsizlaştirmaya yö-
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nelik sayisiz komplo tarafindan harap edilmiştir. Bu krizlerin her birinin 
yerel boyutlarini küçümsemeden, hepsinde Rusya’nin elini görmek zor 
değildir. Şevardnadze, sirasiyla, önce bir hürmet, sonra bir denge politikasi 
izleyerek ve genel olarak Rusya’nin çikarlarina karşi çok temkinli bir yak-
laşim benimseyerek, bu tehdidi hesaba katmaya çalişmiştir. Ancak bunla-
rin tümü, en iyi şekilde “sopa ve havuç” olarak tanimlanabilecek bir Rus-
ya politikasinin etkilerinden kaçinmayi başaramamiştir (Cornell & Starr, 
2009: 47). Her yönü ile tarihi boyunca Rusya’yi rahatsiz etmekten çekinen 
Gürcistan, yine de dönem dönem Ruslardan zarar görmüştür. Mikheil Sa-
akashvili iktidari ile beraber NATO ile sicak ilişkiler kurarak üzerindeki 
Rusya egemenliğini kirmaya çalişan Gürcistan, Güney Osetya Savaşi’na 
giden sürecin fitilini ateşlemiştir. Bu savaş sürecinde gerek uluslararasi 
aktörlerden gerekse de bölgesel aktörlerden destek bulamayan Gürcistan, 
ağir bir bedel ödemek durumunda kalmiştir. 

Rusya-Gürcistan 2008 Ağustos Savaşi veya bazilari için basitçe “Beş 
Gün Savaşi” ABD-Rusya ilişkilerinde ve Avrupa güvenliğinde önemli bir 
çikiş noktasi olmuştur. O zamanlar bunu çok az kişi anlasa da bu savaş, 
uluslararasi siyasette önemli bir geçişin habercisi olmuştur. Bu kisa çatiş-
ma, büyük güç siyasetinin geri dönüşünü ve Soğuk Savaş sonrasi dönemin 
sonunu haber vermiştir. 2008’de Moskova, ABD’nin Avrupa Güvenliği 
Vizyonu’na aktif olarak itiraz etme, NATO’nun komşu bölgelerdeki ge-
nişlemesini veto etme, Washington’un küçük devletlerin kendi işlerini bü-
yük güçlerin çikarlarindan bağimsiz olarak belirleyebileceği normatif bir 
uluslararasi düzen tasarimina meydan okuma iradesini ve yeteneğini gös-
termiştir. Basitçe söylemek gerekirse, Rusya-Gürcistan Savaşi’nin tarihsel 
önemi küçümsenmiştir (Kofman, 2018). Rusya-Gürcistan Savaşi’nin en 
önemli tarihsel boyutu, Soğuk Savaş sonrasinda ortaya çikan ‘‘tek kutup-
lu’’ sistemin artik Rusya gibi Doğulu aktörler tarafindan kabul edilmediği 
olmuştur. Kisacasi bu savaş sürecinde Rusya, ABD liderli NATO eliyle 
kurulan düzene karşi başkaldirdiğini göstermiştir. 

Bilindiği üzere Gürcü lider Saakashvili, başkanliğinin iki yilinda özel-
likle suç, yaygin yolsuzluk, ekonomik durgunluk, ayrilikçilik ve Rusya 
ile istikrarsiz ilişkiler gibi bir dizi göz korkutucu zorlukla karşi karşiya 
kalmiştir. 2004 yilinin başlarinda yapilan hem cumhurbaşkanliği hem de 
parlamento seçimlerinde elde ettiği siyasi başaridan güç alarak, ülkenin 
toprak bütünlüğünün restorasyonunu bir öncelik haline getirmiş ve Abhaz-
ya ile Güney Osetya’nin ayrilikçi bölgeleriyle süregelen ihtilaflari çözerek, 
ülkeyi konsolide etme arzusunu dile getirmiştir. Ancak, anlaşmazliklari 
çözmek için birkaç yil geçmesine rağmen, bir açmazla karşilaşmiştir. Ça-
tişma bölgelerinde yükselen gerilim ve yenilenen düşmanlik tehdidi, çok 
gerçek bir boyuta ulaşmiştir. Ayrica, çözülmemiş iki çatişma bölgesi, Gür-
cistan topraklarinin yaklaşik yüzde 20’sinin merkezi yetkililerin kontrolü 
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dişinda olduğu, yaklaşik 260.000 kişinin yerinden edilmesine yol açtiği, 
ayrica silah, uyuşturucu ve insan kaçakçiliği için verimli bir zemin sağla-
mak anlamina gelmiştir (German, 2006: 4). Her yönü ile ciddi sorunlar ile 
mücadele etmek durumunda kalan Gürcistan’in diş politikada NATO ile 
yakinlaşma hamlesi, esasinda yaşadiği sorunlari bu sayede çözebileceği te-
melinde oluşmuştur. Fakat ilerleyen süreç, yeni bir savaşa dönüşünce, Gür-
cistan yaptiği diş politika hamlesi ile ciddi bir sorunla baş başa kalmiştir. 

8 Ağustos 2008’de Rusya kuvvetleri, Avrupa’nin ilk 21. yüzyil sava-
şinin başlangicini işaret ederek Gürcistan’i işgal etmeye başlamiştir. Ça-
tişma, birkaç gün içinde sona ermiştir. Ancak Rusya-Gürcistan Savaşi’nin 
yansimalari, daha geniş bir jeopolitik ortami şekillendirerek on üç yil 
sonra bile yankilanmaya devam etmiştir. Rusya’nin Gürcistan’daki askerî 
harekâtina yönelik uluslararasi tepki, Moskova’nin birkaç olumsuz sonu-
ca maruz kalmasiyla birlikte, dikkate değer ölçüde bir sessizlik olmuştur. 
AB liderleri, Rusya’nin çikarlarina uygun görünen bir ateşkes çağrisina 
öncülük ederken, Obama yönetimi altindaki ABD, Kremlin ile ilişkilerin 
yeniden başlatilmasi çağrisinda bulunmuştur. Anlaşilir bir şekilde, Mos-
kova’daki birçok kişi bu uzlaşmaci yaklaşimi, Rusya’nin geleneksel etki 
alaninda daha fazla saldirganlik eylemleri için gayri resmi bir davet olarak 
yorumlamiştir. Rusya-Gürcistan Savaşi’ndan alti yil sonra Rusya, Kirim’i 
işgal etmeye başlamiştir. Daha sonrasinda ise Ukrayna’ya karşi çok daha 
kapsamli bir askeri harekâta girişmiştir (Dickinson, 2021). 2008 Rus-
ya-Gürcistan Savaşi, tabiri caiz ise Gürcistan için bir hayal kirikliği, ABD 
ve Rusya için ise ilişkilerde yeni bir sayfa açilmasi anlamina gelmiştir. 
Daha sonrasinda yaşanan gelişmeler ise Rusya’yi Donbass Savaşi’na gö-
türmüştür. 

 2008 Rusya-Gürcistan Savaşi’na ilişkin bir soruşturma, Cumhurbaş-
kani Saakashvili’nin Tiflis’ini, savaşin başladiği Tskhinvali şehrine ayrim 
gözetmeyen bir topçu ateşi başlatmakla suçladiği bir iddianame yayinla-
miştir. 1000 sayfadan fazla analiz, belge ve tanik ifadelerinde, beş günlük 
çatişmaya ilişkin en kapsamli soruşturma, Gürcülerin topçu saldirisinin bir 
Rus işgaline yanit olduğu yönündeki iddialarini reddetmiştir. Her iki tarafi 
da savaş yasalarini ihlal etmekle suçlamiştir. Savaş suçlarinin Gürcü sivil-
lere karşi işlendiğini ve Gürcistan’in ayrilikçi Güney Osetya eyaletinde 
Ruslarin soykirim iddialarini reddettiğini söylemiştir (Traynor, 2009). Her 
yönü ile Gürcistan için oldukça ağir sonuçlar doğuran bu savaş, özellikle 
Gürcü lider Saakashvili için oldukça ağir sonuçlar doğurmuştur. Hem sa-
hada hem masada yalniz kalan Gürcü lider, siyasi kariyeri adina ağir bir 
yara almiştir.

Nihayetinde 2008 yilinda yaşanan Güney Osetya Savaşi Ruslarin, 
Gürcistan özerinden ABD ve NATO’ya verdiği önemli bir mesaj olmuştur. 
Bu savaş sonrasinda Ruslarin, Kafkasya bölgesine yönelik politikalari de-
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rinleşirken, Doğu Avrupa’ya yönelik yeni adimlar atacaği da görülmüştür. 
Donbass Savaşi’na giden süreci, bu nedenle Güney Osetya Savaşi üzerin-
den okumak daha doğru sonuçlar vermektedir. 

2. Donbass Savaşı Sürecinde Rusya-ABD İlişkileri

 Donbass Savaşi, bir diğer ismi ile ‘‘Doğu Ukrayna Krizi’’ olarak bi-
linen, 2014’te Ukrayna’nin Donbass bölgesinde başlayan savaştir ve hala 
sürmektedir. Bölge üzerinde Rusya destekli silahli yapilar ile Ukrayna Or-
dusu arasinda çatişmalar yaşanmiştir. Her yönü ile Avrupa’yi ve ABD’yi 
rahatsiz eden çatişmalar, bölge üzerinde Rusya’nin etkisini artirmasina se-
bebiyet vermiştir. Mevcut durum nedeni ile Ukrayna’da ki fiili çatişmalar, 
Rusya ve ABD arasinda yaşanan ilişkilerde de önemli bir sorun boyutuna 
ulaşmiştir. 

 2014 yilinda Ukrayna, 20. yüzyilin büyük bölümünde parçasi olduğu 
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana ulusal güvenliğine yönelik en 
büyük tehditle karşi karşiya kalmiştir. Aylarca süren halk protestosu Rus 
yanlisi basini silip süpürmüştür. Viktor Yanukoviç şubat ayinda görevden 
alinmiş ve yerine Bati yanlisi bir geçici hükümet getirilmiştir. Geçici hü-
kümet, sarsici bir ekonomiyle başa çikmaya çalişirken, ağir silahli Rusya 
yanlisi ayrilikçilar Kirim’daki hükümet binalarini ele geçirmiştir. Rus bir-
liklerinin desteğiyle Kiev’deki merkezi hükümetten bağimsizlik ilan et-
mişlerdir. Rusya, Mart 2014’te Kirim’i resmen ilhak etmiştir. Bu durum, 
Bati’da uluslararasi hukukun ağir bir ihlali olarak geniş çapta eleştirilen 
bir hareket olmuştur. Ayrilikçi faaliyetler Doğu Ukrayna’ya yayilmiştir. 
Ukrayna güvenlik servisleri, genellikle Rusya silahi ve teçhizati taşiyan, 
ancak üzerinde net bir işaret bulunmayan üniformalar giyen askerler tara-
findan gerçekleştirilen saldirilara başlangiçta direnememiştir (Ray, 2014). 
Her yönü ile Ukrayna için ciddi bir soruna neden olan bu savaş hem Av-
rupa’yi hem de ABD’yi oldukça rahatsiz etmiştir. Bölge üzerinde yaşanan 
çatişmalarda Rusya’nin oldukça fazla etkisi olduğu görülmüştür. Yaşanan 
süreç, kisa süre içerisinde Soğuk Savaş yillarini hatirlatir bir forma dönüş-
müştür. 

 Mart 2014’te tamamen silahlanmiş, ancak rütbelerinden siyrilmiş 
Rusya Kuvvetleri, Kirim Yarimadasi’na yayilmiştir. Bu süreçte Moskova, 
sadece tarihsel olarak kendisine ait olduğunu düşündüğü topraklari ele ge-
çirmekle kalmamiş, ayni zamanda akrabalik, farklilik, ortak tarih ve farkli 
siyaset gibi alanlarda da rakiplerine karşi önemli adimlar atmiştir (Galeotti 
& Shumate, 2019: 4). Rusya için bu savaş, kendi arka bahçesine tekrar 
hâkim olma sürecine dönüşmüştür. Batili ülkeler tarafindan da ayni şekilde 
okunan süreç, ciddi tepkilere neden olmuştur. 

 Haziran 2014’te, Moskova’nin Güneydoğu Ukrayna’da devam eden 
operasyonunun sonlanmayacaği zaten açikken, yarimadayi ele geçirmenin 
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kolayliği ve Kiev’deki kargaşa, Vladimir Putin ve danişmanlarini kaçinil-
maz olarak bölgeye yöneltmiştir. Ne de olsa Kirim benzersiz bir örnektir.  
Rusya’nin zaten askeri bir varliğa sahip olduğu, nüfusu esas olarak Kiev’in 
yillar boyunca onlara nasil davrandiğindan memnun olmayan ve Ruslarin 
çoğunluğunun hakli olarak sahip olduklarini hissettiği bir yarimadadir. Bu-
nunla birlikte, orijinal planin bir parçasi olmasa da Kirim’i aldiktan sonra 
Kremlin, Ukrayna’nin etnik olarak Rusya’nin doğusunda sinirli ve red-
dedilebilir bir askeri operasyon tasarlamaya başlamiştir. Bu sefer amaç, 
bölgesel fetih değil, siyasi kontrol olmuştur. Temel amaç Kiev’i, Mosko-
va’nin kendisinden uzaklaşmaya yönelik herhangi bir hareket için ceza-
landirabileceğine ve cezalandirdiğina ikna etmektir. Kremlin, bu süreçte 
Bati ile entegrasyonun, yani bu sinirli maceranin Ukrayna’yi korkutmasi 
gerektiğini ve Rusya’nin etki alaninin bir parçasi olduğunu Ukrayna’ya 
kabul ettirmeyi amaçlamiştir (Galeotti & Shumate, 2019: 14). Bu savaş 
sürecinde Rusya, her adimi ile ayri bir politik amaç gözetmiştir. Bölge üze-
rindeki etnik yapiyi konsolide etmek, Kiev’i etki altina almak ve NATO’ya 
karşi stratejik alanlar edinmek bu politikanin başlica özellikleri olmuştur.  

 Çatişmalar sürecinde Rusya’nin özellikle daha yüksek dereceli ateş 
gücü ve daha disiplinli kuvvetler sağlamak için kendi askerlerini ve hat-
ta tüm birimlerini isyanci milislerle giderek daha fazla kariştirdiği görül-
müştür. Ancak hükümet güçleri isyancilarin elindeki bölgelere girmeye, 
Slovyansk’i geri almaya ve Donetsk’i kuşatmaya başladikça, Moskova ge-
rilimi tirmandirmak durumunda kalmiştir. Kendi birliklerinden de sahaya 
göndermiştir. Dezenformasyonun, inkâr edilebilir siyasi operasyonlarin ve 
diğer “kinetik olmayan” araçlarin en az savaş alanindaki gerçek mücadele 
kadar önemli olduğu sözde “melez savaş” dönemi, bölge üzerinde nere-
deyse sona ermiştir. Bunun yerine daha çok, her iki tarafin da düzenli güç-
ler ve milislerden oluşan karişimlari ile ara ara ancak acimasiz çatişmalara 
varan geleneksel (ilan edilmemiş olsa bile) bir savaşa geçilmiştir (Gale-
otti & Shumate, 2019: 17). Tüm çatişmalar boyunca, Rusya’nin ne kadar 
kararli olduğu görülmüştür. Rusya, bu israrci ve kararli duruşunu zaman 
geçtikçe diğer politikalar ile de desteklediğini göstermiştir. 

 Esasinda 2013 sonbaharindaki Euromaidan Ayaklanmasi, birçok fark-
li siyasi görüşten Ukraynaliyi, Başkan Viktor Yanukoviç’in AB tarafindan 
önerilen Ortaklik Antlaşmasi’ni imzalamama kararini protesto etmek ve 
ayni zamanda iç yolsuzluk ve baskiyi protesto etmek için Kiev’in önde ge-
len meydaninda bir araya getirmiştir. Ortaklik Antlaşmasi, ekonomik iliş-
kiler ve serbest ticaret antlaşmalari da dahil olmak üzere, AB ile Ukrayna 
arasinda çok sayida iş birliği noktalarini içermiştir. Ayrica endüstriyel iş 
birliği, vizesiz hareket yönünde kademeli hareketler, özellikle yasal alan-
larda bilgi alişverişi, Avrupa Yatirim Bankasi’na erişim ve Ukrayna’nin 
enerji sektörünün modernizasyonu gibi konulari da içermiştir. Protesto-
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cular, Yanukoviç’ten memnuniyetsizliklerini protestolarda göstermiş ve 
duyurmuşlardir. Ancak başlangiçta onun görevden alinmasini istememiş-
lerdir. Ancak, protestoculara karşi şiddet kullanma karari alindiktan sonra, 
riskler yükselmiş ve protestocular, çok daha şiddetli bir şekilde Yanukoviç 
karşiti olmuşlardir (Wood, Pomeranz, Merry & Trudolyubov, 2016: 12). 
Savaşa giden süreç, Ukrayna halkinin siyasi iktidardan oldukça rahatsiz 
olduğunu göstermiştir. Rusya’nin bu noktada mevcut rahatsizliği firsat bi-
lerek sürece dâhil olmasi ise olaylari daha farkli bir boyuta taşimiştir. Bati 
ile yoğun bir ilişki aği kurmaya çalişan Ukrayna’nin bu süreçte Rusya ta-
rafindan ciddi bir şekilde rahatsiz edilmesi hem Avrupa hem de ABD için 
oldukça manidar olmuştur. 

Bilindiği üzere çatişmalarin başinda yaşanan olaylar üzerine 21-22 
Şubat 2014 gecesi, Yanukoviç ülkeden kaçmiş ve daha sonrasinda güven-
lik hizmetleri erimiştir. Putin, Ekim 2014’te ve yine Mart 2015’te Yanuko-
viç’in kaçişini, genellikle Rusya’nin Kirim’i ilhaki olarak adlandirilan ola-
yi hizlandiran bir durum olduğunu iddia etmiştir. Yanukoviç’in devrilmesi, 
kesinlikle Rusya için sorunlar yaratmiştir. Ancak çoğu Batili gözlemciye 
göre bu durum, Rus kuvvetlerinin neden Kirim’i işgal etmeyi, referandum 
düzenlemeyi ve Kirim’i Rusya’nin bir parçasi ilan etmeyi seçeceğini açik-
lamamiştir. Putin’in kendi gerekçesi, Rusya’nin vatandaşlarini koruduğu 
iddiasina dayanmiştir. Ancak Maidan’daki herhangi birinin Kirim’daki 
Ruslara zarar verdiğine dair bir kanit bulunamamiştir (Word, Pomeranz, 
Merry & Trudolyubov, 2016: 13). Rusya’nin bu süreçte ortaya koyduğu 
politik tavir, sadece Ukrayna’nin iç meselelerine karişmak değil, iktidari 
devirerek küresel bir mesaj vermektir. Avrupa’nin dibinde Rusya’nin böy-
lesine belirleyici bir diş politika ortaya koyabilmesi, şüphesiz ki AB ve 
ABD’de büyük yankilar uyandirmiştir. 

2014’te Ukrayna’daki dehşet verici gelişmeler, Avrupa’nin bölge ba-
zinda ikinci, nüfus bakimindan sekizinci en büyük ülkesi olan bu ülkeyi, 
Soğuk Savaş’tan bu yana dünyanin en tehlikeli çatişmasinin alani haline 
getirmiştir.  Yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde neredeyse ayni anda 
patlak veren bir çatişma yaşanmiştir. Kasim 2013’ten bu yana başlayan 
çatişmalar, Ukrayna Hükümeti’ni şiddetli bir şekilde devirmiş ve ardindan 
güney ve doğu bölgelerinde ayaklanmalar yaşanmiştir. Topraklarinin bir 
kisminin kaybina neden olan, binlerce can alan ve 1,5 milyon Ukraynali-
yi mülteci yapan bir iç savaş yaşanmiştir.  Ekonominin yaklaşik beşte bir 
oraninda daralmasina, özellikle ülkenin doğu bölgelerinde sosyo-ekono-
mik koşullarin ciddi şekilde bozulmasina neden olmuştur (Black & Johns, 
2016: 3). Ukrayna için ciddi bir yipranma sürecini beraberinde getiren bu 
savaş hem iç istikrar hem de ulusal bağimsizlik adina önemli kayiplara 
neden olmuştur. Günümüzde hala bölge üzerinde devam eden çatişma po-
tansiyeli hem Avrupa’nin güvenliğini tehdit etmekte hem de Rusya’yi ola-
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bildiğince fazla bir şekilde Doğu Avrupa’nin içerisine çekmektedir. 

 Rusya’nin Kirim’daki askeri operasyonunun tam tersine, Mosko-
va’nin 2014-15’te Ukrayna’nin güneydoğusunu istikrarsizlaştirmaya dâhil 
olmasi, oldukça farkli bir durum olmuştur. Kirim’i ilhak ettikten sonra, 
yarimada artik Kiev üzerinde Rusya’nin bir kozu olarak kullanilamamiştir. 
Rusya, bir koruyuculuk kurmak amaciyla Güneydoğu Ukrayna’yi istikrar-
sizlaştirmayi amaçlamiştir (Black & Johns, 2016: 86). Devam eden süreç 
analiz edinildiğinde Rusya’nin ortaya koyduğu diş politikanin, tam olarak 
Ukrayna ile sinirli kalmadiği ve Avrupa’nin istikrarini da hedef aldiği gö-
rülmektedir. Bu nedenle Rusya ve Ukrayna mücadelesini sadece iki ülke 
sorunu olarak değerlendirmek doğru değildir. Rusya’nin Ukrayna toprak-
lari üzerinde ortaya koyduğu politika, ayni zamanda NATO, ABD ve AB 
ile de bir mücadele anlayişina dayanmaktadir. Son tahlilde Soğuk Savaş 
yillarini hatirlatan bir sürecin ortaya çiktiği görülmektedir. 

3. 21. Yüzyılın Başında Rusya-ABD İlişkileri: ‘‘Yeni Bir Soğuk Sa-
vaş’’ Mı?

 Bilindiği üzere 2000’den beri Rusya’nin savunma bütçesi on kat 
artmiştir. Rusya, Bati yanlisi bir yol izleyen Eski Sovyet Cumhuriyetle-
ri’ne karşi enerji silahini kullanmaya başlamiştir. Başkan Vladimir Putin 
yönetiminde Rusya, NATO genişlemesini, tek tarafli egemen politikala-
ri, bir füze kalkaninin konuşlandirilmasini ve mevcut ‘‘Avrupa Güvenlik 
Mimarisi’’nin Soğuk Savaş kalintilarini kinayan Bati karşiti bir duruş 
sergilemiştir. Ardindan, Aralik 2007’de Moskova, her iki tarafça da So-
ğuk Savaş sonrasi Avrupa güvenliğinin temel taşi olarak kabul edilen 
‘‘Avrupa’da Konvansiyonel Silahli Kuvvetler Antlaşmasi’’ni (AKKA) 
askiya almiştir. Kremlin, Avrupa ülkelerini nükleer füzeleri hedef al-
makla tehdit ederek, Çin ile askeri tatbikatlar yaparak, stratejik nükleer 
bombardiman uçuşlarini yeniden başlatarak, Atlantik Okyanusu ile Ak-
deniz’de deniz tatbikatlari düzenleyerek ve geleneksel askerî geçit tö-
renini yeniden başlatarak askeri gücünü göstermiştir. Kizil Meydan’in 
yani sira Washington’un arka bahçesinde ortak savaş oyunlari yürütmek 
için Latin Amerika’ya stratejik bombardiman uçaklari ve savaş gemileri 
göndermiştir. Ağustos 2008’de, yeniden dirilen Rusya’nin iddiali duru-
şu, Başkan Dmitry Medvedev döneminde tirmanmiştir. Medvedev lider-
liğinde Rusya Silahli Kuvvetleri, Güney Osetya’nin ayrilikçi bölgesine 
saldirilmasinin ardindan Gürcistan’in büyük bir bölümünü işgal etmiştir. 
Olaylarin bu siralamasi, Rusya’nin güç yansitma yeteneğine sahip bir sü-
per güç olarak geri döndüğü izlenimini vermiştir (Haas, 2010: 1). Gerek 
Putin döneminde gerekse de Medvedev döneminde Rusya’nin Batili ül-
kelere ve ABD’ye karşi olan politikasi, oldukça askeri ve ‘‘biz ile öteki’’ 
bilinci üzerinde ilerlemiştir. 
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2000 yilinda Putin, Başkan olarak görevdeki ilk döneminde Rus-
ya’nin başlica güvenlik belgelerini, yani Ulusal Güvenlik Konsepti, Askeri 
Doktrin ve Diş Politika Konsepti’nin yeni baskilarini imzalayarak göreve 
başlamiştir. 2003 yilinda Rusya Savunma Bakanliği bir savunma raporu 
yayinlamiştir. Putin’in ikinci başkanlik döneminin ancak sonlarinda yeni 
güvenlik politikasi belgeleri açiklanmiştir. Ancak, tipki 2003 Savunma Ra-
poru’nda olduğu gibi, bunlar yukarida bahsedilen üç ana güvenlik belgesi-
nin uyarlanmiş konulari değil, diş politikaya genel bir bakiş ve Rusya’nin 
2020’ye doğru gelişimi için bir strateji belgesi olmuştur (Haas, 2010: 15). 
Gerek iç politikada gerekse de diş politikada oldukça kararli adimlar atma-
ya çalişan Rusya, yeni hedefler ve konseptler geliştirerek küresel siyasete 
dâhil olmaya gayret etmiştir. 

Putin iktidari ile beraber Rusya’nin Diş Politika Konsepti (FPC), Di-
şişleri Bakanliği tarafindan hazirlanmiştir. Rusya’nin siyasi ve diplomatik 
araçlarini tartişmiştir. 1993 yilinin ilk FPC’den yedi yildan fazla bir süre 
sonra, 28 Haziran 2000’de Başkan Putin, FPC’nin gözden geçirilmiş bir 
versiyonunu imzalamiştir. Yeni belgenin tanitimi, uluslararasi politikadaki 
belirli eğilimlerin Moskova’yi diş ve güvenlik politikalarini gözden ge-
çirmeye zorladiğini belirtmiştir. Bu olumsuz eğilimler, aşağida listelenen 
beklentiyle çelişmiştir. 1993 FPC, bu çok tarafli iş birliğini daha da yo-
ğunlaştirmiştir. FPC’nin 2000 baskisi, Rus diş politikasinin temel ilkeleri 
olarak, RF’nin (Rusya Federasyonu) büyük bir güç olduğundan, Rusya’nin 
uluslararasi politikadaki etkisinin güçlendirilmesinden ve BDT (Bağimsiz 
Devletler Topluluğu) içinde siyasi, askeri, ekonomik iş birliği ve entegras-
yonun yüksek önceliğe sahip olduğundan bahsetmiştir. Ayrica, FPC, Bati 
güvenlik politikalarina karşi hoşnutsuz ifadeleri de içermiştir (Haas, 2010: 
17). İç politik dengeler eşliğinde hazirlanan Rusya’nin Diş Politika Kon-
septi, tam anlami ile Soğuk Savaş yillarini yansitan bir anlayiş çerçevesin-
de hazirlanmiştir. 

Görüldüğü üzere Rusya, 1991’de bağimsiz bir devlet haline geldiğin-
den bu yana, diş politikasinin çeşitli yönleri hakkinda alişilmadik dere-
cede fazla sayida resmî belge yayinlamiştir. İlk Dişişleri Bakani Andrey 
Kozyrev, Rus diş politikasini tanimlayan bir belge hazirlamak konusunda 
isteksiz davranmiştir. Bu politikanin ülkenin ulusal çikarlarina dayanaca-
ğini, temel ilkelerin ise aşikâr olacağini savunmuştur. Resmi bir belgeden 
yana olanlar, Rusya’nin diş politikasini aşikâr etmenin ülkenin kimliğini 
tanimlamaya yardimci olacağini iddia etmiştir (Cadier & Light, 2015: 13). 
Soğuk Savaş’in bitmesinin hemen ardindan Rusya’da yaşanan siyasi süreç, 
Rusya’nin zihninde Soğuk Savaş’in tam olarak son bulmadiğini göster-
mektedir. 

İlerleyen süreçte Rus diş politikasinin ve güvenliğinin çeşitli yönleri-
ne ilişkin ardişik kavramlar, doktrinler, planlar ve üst düzey liderler tara-
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findan yapilan önemli konuşmalar, Rusya’nin diş dünyaya ve Rusya’nin 
bu dünyadaki yerine ilişkin algilarinin yillar içinde nasil değiştiğine dair 
iyi bir fikir vermiştir. Ancak, belirli temalarin her yil sadece çok küçük 
değişikliklerle tekrarlandiği da ortaya çikmaktadir (Cadier & Light: 2015: 
15). Tüm arti ve eksileriyle beraber Rusya siyasetinin özünü, Bati karşitliği 
ve ABD egemen bir küresel sisteme karşi olmak, şeklinde değerlendirmek 
mümkündür. 

Esasinda NATO’nun Sirbistan’a saldiri başlatmasindan beri, Rus-
ya’nin ‘‘tek kutuplu’’luğa ve tek tarafli eylemlere itirazlari, Rus diş politika 
açiklamalarinin kalici bir temasi olmuştur. Örneğin 2000 Yili Diş Politi-
ka Konsepti, dünyanda ‘‘tek kutuplu’’ bir yapi kurma eğilimini kinarken, 
2008 Konsepti tek tarafli eylemlerin uluslararasi konulari istikrarsizlaştir-
diğina işaret etmiştir. Rusya, ‘‘tek kutuplu’’luğa ve tek tarafli çözümlere 
yönelik eleştirilere, genellikle çok tarafli iş birliğine destekle eşlik ederken, 
uluslararasi sorunlara çok tarafli çözümlerin etkinliğine ve ‘‘çok kutuplu’’ 
bir uluslararasi sistemin üstünlüğüne işaret etmiştir (Cadier & Light, 2015: 
16). ‘‘Çok kutuplu’’ bir dünya sisteminin taraftari olan Rusya, bu iradesini 
tüm uluslararasi platformlarda dile getirmiştir. Bu politik duruş, Rusya’yi 
doğal olarak her konuda ABD ile karşi karşiya getirmiştir. 

Tipki Rusya’nin olduğu gibi ABD’nin de bir ulusal ve küresel sistem 
hedefi bulunmaktadir. Esasinda Liberal enternasyonalizm demokratik dev-
rimcilikle kariştirilmamalidir. George W. Bush’un 2005’teki ikinci Açiliş 
Konuşmasinda, “Amerika Birleşik Devletleri’nin politikasi, dünyamizdaki 
tiranliği sona erdirmek nihai hedefiyle her ulus ve kültürde demokratik ha-
reketlerin ve kurumlarin büyümesini aramak ve desteklemektir” diye ifade 
etmiştir (Lind, 2006; 25). İki ülkenin ortaya koyduğu siyasi tavrin, tam 
anlami ile birbirinin ötekisi olan bir siyasi anlayiş olduğu görülmektedir. 
Bu siyasi anlayişin etkileri, dünyanin birçok bölgesinde görülmektedir. 

Bilindiği üzere çoğu Amerikan devlet adami, demokrasiyi doğrudan 
desteklemek yerine, demokrasinin diş ön koşullarini desteklemekle ye-
tinmiştir. Bunlarin en önemlileri, güç politikalarinda uluslararasi barişin 
sürdürülmesi ve meşruiyet politikalarinda uluslarin kendi kaderini tayin 
hakkidir. Amerikali devlet adamlari, hükümetleri tarafindan tüm insan-
lara temel haklarin verilmesi de dâhil olmak üzere, demokrasinin iç ön 
koşullarini da teşvik etmişlerdir. Bununla birlikte, ABD’nin demokrasiyi 
teşvik etmesinin en önemli nedeni, diğer uluslara ilham verebilecek bir 
örnek oluşturmak olmuştur (Lind, 2006: 32). Tipki Soğuk Savaş sürecinde 
olduğu gibi daha sonrasinda da Amerika’nin diş politikadaki temel argü-
mani toplumlarin demokratikleşmesi üzerine şekillenmiştir. Bu noktada da 
yine Rusya ile çatişan bir ülke konumunda olmuştur. Bu sebeple iki ülke 
arasinda yaşanan mücadeleyi, tipki Soğuk Savaş sürecinde olduğu gibi bir 
ideolojik çatişma olarak değerlendirebilmek mümkündür. 
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Esasinda Amerika’nin sahip olduğu cumhuriyet ilkeleri, tüm yeni böl-
gelerin orijinal eyaletlerinkilerle ayni haklara sahip eyaletlere dönüştürül-
mesini gerektirmiştir. Yeni alanlari sonsuza kadar ulusal topraklar haline 
getirme alternatifi düşünülmemiştir. Bu durum, yeni topraklardaki Ameri-
kali yerleşimcilerin Washington tarafindan atanan askeri valiler tarafindan 
süresiz olarak yönetilmelerini gerektirmiştir. Böyle bir iç sömürgecilik sis-
temi, Amerikan demokratik cumhuriyetçiliği ile bağdaşmaz olmuştur. Ger-
çekten de bölgelerin eyaletlere dönüştürülmesi süreci, federal yönetimden 
hoşnutsuzluk nedeniyle bazen aceleci olmuştur. (Lind, 2006: 73). ABD’nin 
kendi kitasinda uyguladiği ve dünyaya taşimaya çaliştiği demokrasi an-
layişi arasinda ciddi farklarin olduğu açik bir şekilde görülmektedir. Bu 
noktada Rusya, kendi sahip olduğu siyasal ideolojinin ‘‘Amerikan Tarzi 
Demokrasi’’ anlayişindan daha iyi olduğu kanisindadir. 

 Rusya-ABD ilişkilerinin tarihine dönecek olursak, 17 Şubat 1969’daki 
görüşme, Sovyet-Amerikan ilişkilerinin belirleyici anlarindan biri olarak 
öne çikmaktadir. Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkani ile Sovyet-
lerin Washington Büyükelçisi arasindaki görüşmede çok sira dişi bir şey 
olmamiştir. Ancak toplanti iki açidan benzersiz olmuştur: İlk olarak, Nixon 
yönetiminin ve Henry Kissinger’in büyük diş politika başarilarindan biri 
olarak selamlanacak olan ‘‘Yumuşama Dönemi’’ni (Detant) harekete ge-
çirmiştir. İkinci olarak, toplanti en önemli tartişmalarin yapilacaği yeri 
belirlemiştir. Toplantida Dişişleri Bakanliği’ni, Dişişleri Bakani William 
Rogers yerine Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardimcisi Malcolm To-
on’un temsil etmesi, Kissinger’in, Nixon’in ilk dönemine bir aydan kisa 
bir süre kala elde ettiği etkili konumu simgelemiştir. Gelecek yillarda ise 
Sovyet Büyükelçisi ile çok sayida görüşme yapilmiştir. Sovyet Büyükel-
çisi, yumuşamanin kilit hakemi olarak ortaya çikmiştir (Hanhimaki, 2004: 
32). İki ülke arasindaki siyasi geçmiş incelendiğinde, kimi dönemlerde bir 
iyileşme sürecinin yaşandiği ama kesinlikle kapsamli bir bariş sürecine 
geçilmediği görülmüştür. Mevcut durumun, iki ülke ilişkilerinde halen de-
vam ettiği görülmektedir. 

Tüm iniş ve çikişlarla beraber günümüze gelindiğinde Rusya-ABD 
ilişkilerinde kadim sorunlarin olduğu görülmektedir. Özellikle Amerika 
tarafindan ‘‘tek kutuplu’’ sistemin devami için bir mücadele verilirken, 
Rusya tarafindan ‘‘çok kutuplu’’ bir dünya sistemi için mücadele verildiği 
görülmektedir. 21. yy. ’in başinda iki ülke ilişkilerini bu minvalde değer-
lendirebilmek mümkündür.

4. Rusya-ABD İlişkilerinde Türkiye’nin Rolü 

Türkiye’nin uluslararasi alandaki konumunu anlamak için öncelikle 
Türkiye’nin sahip olduğu kimliği anlamak gerekmektedir. Türkiye’nin 
kimlik siyasetinin kökleri, Osmanli İmparatorluğu’nun çöküşüne ve im-
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paratorluğun yikilmasindan doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus inşasi 
sürecine dayanmaktadir. Cevap olarak Osmanli aydinlari bu çözülmeye 
üç ideolojik perspektifte çözüm aramişlardir: Birincisi ortak Osmanli va-
tandaşliğina dayali liberalizm, ikincisi Müslüman dayanişmasina dayali 
İslamcilik, üçüncüsü ise Turanciliktir. Bu çözümlerin hiçbiri imparator-
luğu çöküşten kurtaramamiştir. Çözülmeyi en canli şekilde yaşayan Türk 
aydinlari, siyasileri ve en önemlisi askeri yetkililer, ulusal egemenlik ve 
bağimsizliği korumanin tek yolunun yeni bir devlet kurmak olduğu sonu-
cuna varmişlardir. Bu temelde de bir ulus devlet inşasi süreci başlamiştir 
(Kösebalaban, 2011: 1). Kurulduğu dönemden beri Türkiye, uluslararasi 
alanda bir ulus devlet olarak yerini almiştir. Türkiye’nin bu kimliği, gerek 
2. Dünya Savaşi sürecinde gerekse de Soğuk Savaş sürecinde gerekse de 
Soğuk Savaş sonrasinda varliğini korumuştur. Bugün de Türkiye’nin gerek 
Bati ile ilişkilerinde gerekse de Rusya ile ilişkilerinde bu kimliğinin etkisi 
görülmektedir. 

 Peki, ulusal kimlik ve ulus devlet ne anlama gelmektedir? Ulusal kim-
lik tarihsel bir bağlam içinde ortaya çikmiştir. Türkiye’de, modern kimlik 
tartişmalarinin kökenleri Osmanli İmparatorluğu’nun son yüz yilina kadar 
götürülebilir. Bu yillar, Osmanli gücünün gerileme ve çöküş yillari olmuş-
tur. On sekizinci yüzyildan başlayarak, imparatorluğun daha fazla parça-
lanmasini önlemek amaciyla, imparatorluğun etnik olarak çeşitli nüfusu 
arasinda sosyal uyum için ortak bir bağ bulma zorluğuna alternatif, çe-
kişmeli tepkiler geliştirilmiştir. Bu farkli gruplarin bakiş açilarinin etkisi 
modern Türkiye’deki muadillerine taşindiğindan, bunlarin ortaya çikişi ve 
etkileşiminin analizi, Türkiye’deki mevcut kimlik söylemlerini incelemek 
için bilgilendirici olacaktir (Kösebalaban, 2011: 25). Türkiye bir ulus dev-
let olarak konumunu diş siyasette korumuştur. Gerek ABD gerekse Rusya 
ile kurulan ilişkilerde Türkiye’nin sahip olduğu bu kimliğin ciddi etkile-
ri bulunmaktadir. Rusya ile ilişkilerde Türk ve İslam kimliği önemli bir 
belirleyici konumundadir. ABD ile ilişkilerde de Türkiye’nin ayni kimlik 
özellikleri ile hareket ettiği görülmektedir.

Gerek ABD gererekse de Rusya’nin Türkiye’nin sahip olduğu kim-
liksel özellikler ile iletişimi bulunduğu ise açik bir şekilde görülmektedir. 
Bu nedenle Türkiye, İslam dünyasi ve Türk dünyasina yönelik politikalar 
üretmek isteyen küresel güçler için önemli bir ülke konumundadir. 

Bilindiği üzere Türkiye’nin 1950’li yillardan 2005’e kadar olan po-
litikasi, her zaman Avrupa ile daha fazla entegrasyona ve AB üyeliğine 
yönelik olmuştur. Türkiye’nin Ekonomi politikasi, AB Gümrük Birliği’ni 
akilda tutarak tasarlanmiştir. Bu itibarla Türkiye, büyük bir başari göster-
miştir (Sanberk, 2010: 3). Türkiye’nin ABD ile kurduğu ilişkilerde şüp-
hesiz ki AB üyeliği önemli bir bölümü oluşturmaktadir. Lakin uzun bir 
dönemdir Türkiye’nin üzerine düşen her şeyi yapmasina rağmen AB tara-
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finin samimiyetsizliği, Türkiye için oldukça üzücü olmuştur. Avrupa’nin 
ticareti, güvenliği ve geleceği için hayati bir önem taşiyan Türkiye’nin 
gereken karşiliği görememesi hem ABD hem de AB ile olan ilişkilerde 
derin yaralar açmiştir. Bu temelde Rusya gibi Doğulu güçlerin Türkiye ile 
yapici ilişkiler kurma girişimi de dikkatlerden kaçmamiştir. Yaşanan süreç 
Türkiye’nin küresel alanda istediği zaman yeni ilişki ağlari kurabileceğini 
göstermiştir. 

Yakin tarihe dönülecek olursa bilindiği üzere Türk politika yapicilari, 
savaş zamanlari diplomasisinin mayin tarlalarinda yürürken, iki temel ilke 
belirlemişlerdir: Birincisi, diş politikanin tüm amaçlarinin üzerinde bariş, 
egemenlik ve ulusal kalkinmanin önceliği olmuştur. İkincisi, Sovyetler 
Birliği’nin cumhuriyetin güvenliğine yönelik birincil tehdidi temsil etme-
sidir (Weisband, 2015: 3). Soğuk Savaş sürecinin bu perspektif ile geçmesi 
sonucu, ABD ile yakin ilişkilerin kurulduğu görülmüştür.

Soğuk Savaş sonrasi süreçte ise AB’den beklediği samimiyeti göre-
meyen Türkiye’nin ABD ile de ilişkilerinde de çeşitli sorunlar yaşanmiş-
tir. Özellikle güvenlik alaninda yaşanan sorunlar (F-35, MIM-104 Patriot, 
S-400 vb.) Türkiye’nin Rusya ile daha yapici bir ilişki aği içerisinde olma-
sina sebebiyet vermiştir. Türkiye’nin desteğini hiçbir şekilde kaybetmek 
istemeyen ABD, Rusya ile Türkiye arasinda derinleşen ilişkileri de olduk-
ça tepki ile karşilamiştir.

Gerek Rusya gerekse de ABD için çok önemli bir ülke konumunda 
olan Türkiye, son dönemlerde yaşadiğimiz Ukrayna Krizi konusunda da 
küresel alanda var olan önemini bir kere daha ortaya koymuştur. Sorunun 
diplomatik yollarla çözülebilmesi için Türkiye’nin arabulucuk rolü hem 
bölge ülkeleri için hem de küresel güçler için Türkiye’nin küresel alanda 
artan önemine bir işarettir. 

Tarihi olarak Türk-Rus ilişkilerine dönülecek olursa, Osmanli İmpa-
ratorluğu ile Çarlik Rusyasi arasindaki savaşlar, bilindiği üzere, Türkiye 
ve Sovyetler Birliği’nin zihninde merkezi bir rol oynamiştir. 17. yy’dan 
itibaren Çarlik Rusyasi’nin Rumeli, Balkanlar, Kirim ve tüm Transkafkas-
ya’daki yayilmaci politikalari, Çarlik Rusyasi’nin Osmanli gözünde baş 
tehdit olmasina sebep olmuştur (Weisband, 2015: 20). İki devlet arasindaki 
tarihi geçmişe baktiğimizda her iki devletin de birbiri ile ciddi sorunlar 
yaşadiği görülebilmektedir. Bu durumun etkisinin 20. yy. sürecinde de de-
vam ettiği görülmüştür. 

İkinci Dünya Savaşi sirasinda Türk politika yapicilari, savaş alanin-
daki olaylari öncelikle bu normu göz önünde bulundurarak incelemişler-
dir. Her iki büyük güç koalisyonunun uğradiği veya elde ettiği kayiplar 
ve zaferler, öncelikle Sovyet gücünün artmasinin sonuçlarinin ne olacaği 
açisindan değerlendirilmiştir. Türk yetkililer, makul bir bahanenin oluş-
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masina izin verilirse, Ruslarin Türkiye’yi işgal etmek veya en azindan 
boğazlari tahkim etmek için onun yarattiği firsata sarilacaklarini düşün-
müşlerdir (Weisband, 2015: 22). Bu nedenle Soğuk Savaş süreci boyunca 
Türkiye’nin Sovyetlerle ilişki kurma konusuna oldukça temkinli yaklaştiği 
görülmüştür. Özellikle Ruslarin sahip olduğu ‘‘Sicak Denizlere İnme Poli-
tikasi’’nin Türkiye’yi tehlikeye düşüreceği hesap edilmiştir. 

Soğuk Savaş’in sona ermesinden sonra, bu dönemin mirasi, Türki-
ye’nin ABD ve Rusya ile ilişkilerinin farkli boyutlarinda varliğini sürdür-
müştür. Ayni zamanda, bu dönemi yeniden gözden geçirmek, Türkiye’nin 
bu iki ülke ile ilişkilerinin mevcut durumunu anlamak için paha biçilmez 
bir arka plan sağlamiştir. İkinci Dünya Savaşi’ndan sonra ABD ile yakin 
ilişkiler kurulmasindan bu yana, Türkiye’nin stratejik konumu ve dolayi-
siyla Bati çikarlarina potansiyel katkisi, ideolojik teşviklere beraber Tür-
kiye-ABD ittifakinin merkezinde yer almiştir (Harunoğlu, Sever & Erşen, 
2021: 9). Bu temelde gelişen Türkiye-ABD ilişkileri, kimi dönemlerde 
krizler (Kibris Sorunu, Haşhaş Krizi, 1 Mart Tezkeresi vb.) yaşasa da genel 
itibariyle üst bir ilişki ağinda ilerlemiştir. Özellikle NATO’nun güvenliği 
ve geleceği konusunda Türkiye’nin önemli katkisi, her daim ABD tarafin-
dan vurgulanmiştir. 

Soğuk Savaş sonrasi dönemde ise Türkiye-ABD ilişkileri en iyi şe-
kilde “belirsizlik” kelimesiyle tanimlanabilir. Bunun temel nedeni, Türki-
ye’nin ABD ile ittifakinin arkasindaki “ortak düşman”, diğer bir deyişle 
“destekleyici mantik” olan Sovyetler Birliği’nin 1991’de ortadan kalkmasi 
olmuştur (Harunoğlu, Sever & Erşen, 2021: 47). Soğuk Savaş sonrasinda 
ABD liderli NATO’nun Sovyet tehdidi ortadan kalmasiyla yeni bir teh-
dit tanimi yaptiği görülmüştür. Bu tehdit taniminda genel hatlari ile NA-
TO’nun mücadele edeceği temel tehdidin ‘‘küresel ölçekli terörizm’’ oldu-
ğu vurgulanmiştir. 

 Terör örgütlerine karşi kesin bir mücadele bilinci ile hareket edeceği-
nin vurgulayan ABD liderli NATO, Türkiye’nin yaşadiği terör sorunu kar-
şisinda gerekli desteği vermemiştir. Türkiye tarafinda ise bu durum, ABD 
liderli NATO’nun çifte standart uyguladiklari şeklinde yorumlanmiştir. Bu 
sebeple Soğuk Savaş sonrasinda ABD ve Türkiye ilişkilerinde yaşanan te-
mel sorunun bu durum üzere geliştiği görülmüştür. 

Türkiye-ABD ilişkilerinde ortaya çikan yeni iş birliği alanlarina rağ-
men, iki müttefik arasindaki eski anlaşmazliklarin Soğuk Savaş’in sona 
ermesiyle ortadan kalkmadiğini vurgulamak gerekir. Özellikle Türkiye’nin 
Yunanistan ile sorunlu ilişkileri ve Soğuk Savaş döneminde Ankara ile 
Washington arasindaki temel ayrilik noktalarina neden olan Kibris soru-
nunun çözümünde yaşanan açmaz, 1990’larda Türkiye-ABD ilişkilerini 
olumsuz etkilemeye devam etmiştir (Harunoğlu, Sever & Erşen, 2021: 53). 
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Türkiye, uluslararasi alanda yaşadiği tüm sorunlar karşisinda ABD ve NA-
TO’dan beklediği desteği alamamiştir. Türkiye, NATO’nun güvenliği ve 
ABD ile olan stratejik ortakliği sebebiyle ortaya koyduğu tüm samimiyete 
rağmen bir çifte standart ile karşilaşmiştir.

2000’li yillar sonrasinda ise Türkiye’nin Batili müttefiklerden bekle-
diği samimiyeti görememesi nedeniyle diş politikasinda birtakim değişim-
ler yaşandiği görülmüştür. Özellikle Doğulu güçler ile gelişen ilişki aği bu 
durumun temel kaniti olmuştur. Özellikle Rusya ile kurulan askeri ilişkiler 
ve Çin ile kurulan ekonomik ilişkilerde ciddi ilerlemelerin yaşandiği gö-
rülmüştür. 

Bugün itibari ile dünyanin ‘‘çok kutuplu’’ bir sisteme doğru evrildiği-
nin birçok işareti görülmektedir. 21. yy. içerisinde oluşabilecek muhtemel 
bir yeni dünya düzeninde Türkiye’nin rolünün bir hayli fazla olduğu gö-
rülmektedir. Bu nedenle Rusya ve ABD arasinda yaşanan sorunlarda Tür-
kiye’nin bir arabulucu rolü ile küresel alanda öne çikmasi, Türkiye’nin 
küresel alanda artan önemini bir kere daha gün yüzüne çikarmaktadir. 

Sonuç

Birinci Dünya Savaşi’nin son dönemlerinden beri dünya insanliği ve 
dünya ülkeleri için önemli bir aktör olarak kendini gösteren ABD, nere-
deyse tüm dünya coğrafyalarinda ürettiği askeri ve ekonomik politikalarla 
varlik göstermiştir. İkinci Dünya Savaşi’nin sonucunu belirleyen hamlesi 
ile küresel siyaset üzerinde hegemon bir güç olmaya çalişan ABD, rakip-
lerine kiyasla oldukça öne geçmiştir. 1945-1990 yillari arasinda süre gi-
den Soğuk Savaş’ta da NATO ittifakinin önderliğini üstlenen ABD, dünya 
üzerindeki hegemonyasini oldukça pekiştirmiştir. Soğuk Savaş sonrasinda 
Varşova Pakti’nin yikilmasi ve SSCB’nin dağilmasi ile beraber ABD için 
‘‘tek kutuplu’’ bir dünya sistemi ortaya çikmiştir. 1990’dan 2000’li yillarin 
başina kadar ‘‘tek kutuplu’’ küresel sistemin süper gücü olan ABD, dün-
yanin birçok bölgesinde askeri ve ekonomik projeleri hayata geçirmiştir. 
Fakat 2000’li yillar sonrasinda Rusya’nin tekrar bir süper güç olma yolun-
da ortaya koyduğu irade, ABD’nin küresel anlamda kurduğu ve korumaya 
çaliştiği ‘‘tek kutuplu’’ sisteme, bir meydan okuma olarak algilanmiştir. 

ABD ve Rusya arasinda yaşanan bu çetin mücadelenin etkisi Kafkas-
ya’dan, Karadeniz’e ve Doğu Avrupa’ya kadar yayilmiştir. Özellikle son 
dönemlerde Rusya ve ABD arasinda yaşanan en önemli sorun, Rusya’nin 
genel anlamda Doğu Avrupa üzerinde özelde ise Ukrayna üzerinde ortaya 
koyduğu politikadir. ABD, bu durum karşisinda her yönü ile mevcut dün-
ya düzenini koruyup Rusya’yi sinirlamaya çalişirken Rusya, tüm gücüyle 
‘‘tek kutuplu’’ sistemi egale ederek, Sovyetlerin sahip olduğu etki ve güç 
alanina geri dönme mücadelesine devam etmektedir. 
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NATO’nun 1999 senesinden başlayarak Rusya’ya doğru yayilma ça-
balari, çevre bölgelerinde tekrar söz sahibi olmayi amaçlayan Rusya’nin 
sert tepki göstermesine sebebiyet vermiştir (Ünalmiş & Oğuz, 2019: 2). İki 
önemli güç arasinda yaşanan süreç, kimi dönemlerde oldukça sertleşse de 
fiili bir çatişma durumuna geçmemiştir. İki önemli güç arasinda yaşanan 
bu süreç, önemli otoriteler tarafindan bir ‘‘Yeni Bir Soğuk Savaş’’ sürecimi 
geliyor? gibi sorularin ortaya atilmasina sebebiyet vermiştir. 

 Soğuk Savaş boyunca ABD’nin politikalarin büyük kismi, Ruslarin 
yayilmasina ve ‘‘tek kutuplu’’ dünya sistemi için tehdit faktörü olmasini 
engellemektir. Bu nedenle Soğuk Savaş sürecinde en çok kullanilan poli-
tika ‘‘tehdit politikasi’’ olarak görülmüştür (Ülker Erkan, 2010: 192). Gü-
nümüze gelindiğinde ise ABD’nin hala bu politikayi uygulamaya çaliştiği 
ama Rusya’nin bu politika karşisinda köşesine çekilmeyip aksine daha ak-
tif bir şekilde mücadele ettiği görülmektedir.           

Artiş ve azalişlarla ilerleyen Rusya-ABD ilişkilerinde en dikkat çekici 
konu ise Bati ittifakinin Rusya’yi tamamen parçalayip, zayiflatmak isteme-
mesi olarak öne çikmaktadir. Bu noktada ABD liderli Bati ittifakinin, Rus-
ya’yi kendi güvenlikleri için önemli bir yerde gördükleri anlaşilmaktadir. 
Ayrica iki ülke arasinda tarihi ve dini yönlerden bir yakinliğin bulunmasi 
da bu ilişki ağini derinleştirmektedir. ABD’nin Rusya’ya karşi ortaya koy-
duğu politika, onu yok etmek veya yok saymak üzerine değil aksine, sinir-
lamak ve kontrol altina almak üzere gelişmektedir. Rusya ise bu noktada 
kendisine biçilen sinirli rolü, kesinlikle kabul etmemektedir. 

Nihayetinde Bati ittifakinin Rusya’dan beklediği küçük kardeş rolü-
ne razi olmak iken Rusya, ben de büyük bir kardeş olarak pastadan hak 
ettiğim payi almaliyim, gayesiyle hareket etmektedir. Özellikle enerji po-
litikalari ile Rusya’nin Bati’ya verdiği mesaj, tam da bu siyasi anlayişi 
yansitmaktadir. 

Son dönemlerde ABD-Rusya ilişkilerinde en önemli alanlardan biri 
olarak Avrupa’nin öne çiktiği görülmektedir. Bu noktada ABD’nin temel 
yaklaşimi, AB ile Rusya’nin yakinlaşmasi sonucunda ABD liderli NA-
TO’nun bölge üzerindeki etkisinin azalmasi endişesidir. AB’nin Avrupa 
Ülkeleri üzerindeki etkisinin azalmasi sonucu, bölge ülkelerinin Rusya 
ile yakinlaşacaği düşüncesi, ABD’nin tam anlamiyla kabul edemediği 
bir durum olarak ortaya çikmaktadir. Bu nedenle diğer bölgelere kiyasla 
ABD-Rusya ilişkileri, Avrupa üzerinde tam bir çatişma potansiyeli doğur-
maktadir. 

İlerleyen süreçte ABD Başkani Donald Trump’in iktidari döneminde 
de Rusya-ABD ilişkilerinde ciddi krizler yaşandiği da görülmüştür. Özel-
likle Rus lider Putin’in ABD seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği, 
söylemi iki ülke ilişkilerinde derin bir yara açmiştir. Daha sonrasinda ise 
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Joe Biden iktidari ile Rusya-ABD ilişkilerinde daha farkli bir sayfanin 
açildiği görülmüştür. 

 Biden iktidari ile ABD’nin Rusya’ya karşi politikasi oldukça temkin-
li bir çizgi üzerinde ilerlemiştir. Bu durumun etkisi her uluslararasi plat-
formda hissedilmiştir.  Özellikle Rusya’nin yayilmaci eğilimlerine karşi 
kesinlikle taviz verilmeyeceği vurgulanmaya çalişilmiştir. Rusya’nin ise 
bu süreçte gerekli argümanlari kullanarak, ABD’nin tezlerine karşi küresel 
denklemde yerini aldiği görülmüştür. 

21. yy. her yönü ile dünya insanliği için yeni şeyler getirmeye devam 
etmektedir. Gerek küresel anlamda gerekse de yerel anlamda dünya insan-
liği bu değişimin etkisini ciddi bir şekilde hissetmektedir. Özellikle Co-
vid-19 Pandemisi ile başlayan bu değişim süreci, tüm dünya toplumlarini 
ve ülkelerini oldukça derinden etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. 
Her yönü ile ciddi bir revizyon süreci ile yoluna devam eden 21.yy., kü-
resel anlamda Batili güçler ile Doğulu güçleri de karşi karşiya getirmiştir. 
Özellikle Rusya ve ABD arasinda uzun bir dönemdir yaşanan küresel re-
kabet, son dönemlerde oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmiştir. Sovyetlerin 
nüfus alani olan tüm bölgelerde artik bir Rusya-ABD mücadelesini görmek 
mümkündür. Tüm yerel ve küresel aktörlerin hesaba katilmasi ile ilerleyen 
bu süreci, 21. yy. ’in ‘‘Yeni Bir Soğuk Savaş’’i olarak değerlendirebilmek 
mümkün gözükmektedir. 
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Giriş

Yaşlanma, bireyin doğumuyla başlayan, ölümüne kadar devam eden 
dinamik bir süreçtir. Bu süreçte dünya nüfusunda kronolojik olarak yaşli 
nüfus sayisinda sürekli artiş gözlenmektedir. Dünyada yaşli nüfusun artma-
siyla birlikte yaşlanma dönemine ait sosyal, fiziksel, psikolojik, biyolojik, 
ekonomik birçok mesele gelişmiş toplumlarin genelinde sosyoekonomik 
ve sağlik alaninda sorunlarin ortaya çikmasina sebep olmuştur. Yönetimler 
yaşli nüfusun sorunlarini çözmek için sağlik, sosyal güvenlik, sosyal hiz-
met ve sosyal yardim uygulamalariyla yaşlilarin yaşam kalitelerini artirma-
ya yönelik çalişmalar yapmaktadir. Bu çalişmalarin temel amaci toplumun 
huzur ve refahini koruyarak, toplumsal barişi sağlamak, yaşli bireylerin 
toplumsal dişlanmişliğini önlemek, bu bağlamda sosyal içermenin toplum-
da tüm kesimlere yayginlaştirmaktir. Yaşlilarin nüfus popülasyonlarinin ve 
yaşadiklari sorunlarin bölgesel olarak farklilaşmasi, yaşlilarin sorunlarini 
çözmeye yönelik uygulamalarin yerel düzeyde ele alinmasini elzem kil-
maktadir. Yerel yönetimler yaşli sorunlarinin çözümlenmesinde en etkili 
uygulayicilar olarak öne çikmaktadirlar. Yerel yönetimlerin hizmet su-
numlarindaki filexible yapisi, vatandaşa daha yakin olmalari gibi avantajli 
durumlar, yaşlilik alanindaki uygulamalarda belediyelerin ön planda olma-
sinin gerekçeleridir.  Bu çalişmada birinci bölümde, yaşlilik kavrami ve 
yaşlilarin sorunlarina yönelik literatür taramasi yapilarak alandaki öz bil-
giler verilmektedir. İkinci bölümde, yaşlanan nüfus bağlaminda Dünya’da 
yaşli popülasyonlarinda meydana gelen değişiklikler ve beliren sorunlar 
açiklanmaktadir. Üçüncü bölümde, Dünya’da ve Türkiye’de yaşli politika-
larindaki yönelimler mevzuat düzeyinde ele alinmaktadir. Dördüncü bö-
lümde, bir yerel yönetim birimi olan belediyelerin yaşlilara yönelik sosyal 
hizmet uygulamalari, belediyelerden örnekler verilerek, açiklanmaktadir. 
Sonuç bölümünde, belediyelerin yaşlilara yönelik hizmetleri üzerine de-
ğerlendirme ve önerilerde bulunulmaktadir.

1. Yaşlılık

Yaş, yaşli, yaşlanma, yaşlilik kavramlari farkli anlamlari ifade etmek-
tedir. TDK’ ya göre: “Yaş; doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen 
zaman, yaşlı; yaşı ilerlemiş, ihtiyar, yaşlanma; yaşlanmak işi, yaşlılık ise 
yaşlı olma durumu” olarak tanimlanmaktadir (TDK, 1988: 1603-1605)

Yaş, bireyin yaşamda geçirdiği kronolojik zamanin rakamsal ifadesi 
olarak tanimlanirken, yaşli ise ileri yaşa sahip olma veya kronolojik olarak 
belirlenen yaşin üstünde olma durumunu, yaşlanma, hayatinda fiilen yaşli-
lik olgusunu sosyal, ekonomik, psikolojik, biyolojik, fiziksel değişiklikle-
ri, yaşlilik ise bireylerin tek tek yaşlanma süreçlerinden elde edilen genel 
olguyu ifade etmektedir.
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1.1. Konularına Göre Yaşlılık

Yaşlilik çok boyutlu ele alinmasi gereken bir olgudur. Yaşlanmanin 
çeşitli tanimlari da bu çeşitlilik ekseninde oluşmaktadir.  Bu bağlamda 
yaşlilik döneminde geçmiş dönemlere nazaran fiziksel, sosyal, ekonomik, 
biyolojik ve psikolojik gerilemeler, yaşliliğin farkli düzeylerde ele alina-
rak incelenmesini de gerektirmektedir. Yaşlilik dönemini her birey farkli 
düzeylerde geçirmektedir. Bireysel düzeyde farkliliklarin nedeni geçmiş 
yaşam deneyimleri, yaşanilan çevre, genetik aktarim, hastaliklar, kazalar, 
alkol ve madde bağimliliği vb. olarak sayilabilir.

1.1.1. Biyolojik Yaşlanma

Vücudumuz, yaşlandikça belirli sürelerde, yavaşlamaktadir. Biyolojik 
yaşlanmanin ardinda yatan sebepler genetik ve çevre faktörlerine bağli ola-
rak yavaşlamaya neden olan, vücudun gerek iç ve gerekse de diş yapisin-
da bir takim değişikliklerin meydana gelmesidir. Bu dönemde cildin nem 
orani düşmekte, buruşukluklar meydana gelmekte, tirnaklarin büyümesi 
yavaşlamakta, saçlarda ve sakallarda beyazliklar ve azalmalar görülmekte, 
eklemlerin omurga kemiklerinin, omurilik disklerinin ve kikirdak yapisi-
nin bozulmasi vücudun dik duruşunu değiştirmekte ve dengesini bozmak-
ta, kulak iç ve diş yapisindaki değişiklikler seslerin duyulmasini zorlaştir-
maktadir. Kaslar zayiflamakta,  tutma, itme ve çekme gibi güç kullanimi 
gerektiren kabiliyetlerde azalma görülmektedir. Görme organlarinda ise 
kirk beşli yaşlardan itibaren oluşan göz merceklerinin esnekleşmesi gözlük 
kullanma ihtiyacini geliştirmekte, yine yaşlanmayla birlikte gece görüşte 
ve görmede netlik azalmaktadir (www.anti-aging.gr.jp). Diğer yandan iç 
faktörler olarak kalp ve damar hastaliklari, boşaltim ve sindirim sistemi 
sorunlari, yüksek tansiyon, diyabet gibi birçok hastalik da biyolojik yaş-
lanmanin belirtileri olarak gösterilebilir. Bu belirtiler her bireyde farkli dü-
zeyde ortaya çikabilmektedir.

1.1.2. Kronolojik Yaşlanma

Bireyin doğduğu andan itibaren başlayan ve şu ana kadar devam eden 
yaşidir. Kronolojik yaşlanmada objektif kriterler kullanildiği için yaşliliğin 
göreceli bireysel farkliliklari, bu yaşlanma türünde dikkate alinmaz. Top-
lumlarda genellikle 65 yaş ve üzeri bireyleri kronolojik olarak yaşli kabul 
edilir. Bu şekilde bir kabul bir ömür boyunca geçirilen bebeklik, çocuk-
luk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik, yaşlilik gibi dönemlerin yaş araliklarini 
belirlemede ve bazi resmi prosedürlerde, emeklilik, sigortalama işlemleri 
gibi, karişikliğin önlenmesini sağlamaktadir. 

Dünya Sağlik Örgütü (DSÖ)’ne göre kronolojik yaşlanma; 45-59 yaş 
arasi orta yaş olarak değerlendirilirken, 60-74 yaş arasi yaşlilik olarak gö-
rülmekte, 75-89 yaş arasi ileri yaşlilik sinifina dâhil edilmekte ve son ola-



Yasin Akyıldız26 .

rak, 90 ve üstü ise ihtiyarlik dönemi olarak kabul edilmektedir. (intranet.
tdmu.edu)

1.1.3.Sosyal Yaşlanma

Yaşli bireyler yaşliliğin gerek fiziksel ve biyolojik gerekse de eko-
nomik ve psikolojik etkilerinin ortaya çikardiği sorunlara paralel olarak 
sosyal yönden de geri çekilme yaşarlar. Fiziksel kabiliyetlerde yetersizlik, 
hastalik, aile bireylerinin ölümü, sosyal ağlardan yoksun olma, emeklilik 
dönemi statü ve gelir kaybina uğrama gibi nedenlerden dolayi yaşlilar top-
lumda daha çok yalnizlaşmakta ve sosyal yaşlanma süreci başlamaktadir. 
Özellikle çalişma dönemlerinde yaşli bireyler çalişma mekânlarinda sosyal 
ortamin aktif rol üstlenen bireyleri iken emeklilikle birlikte bağli bulundu-
ğu iş ortaminin sosyal ilişkilerinden mahrum kalmaktadir (www.enotes.
com). Bu durumda bulunan yaşli bireyler emeklilik sürecinde yaşamiş ol-
duklari gelir kaybi ile daha çok sosyal hayattan izole olmaktadirlar. Sosyal 
ağlar ve yakin akraba ilişkileri noktasinda destek alan yaşli bireyler ise 
sosyal yaşlanmanin vermiş olduğu olumsuzluklari daha rahat atlatmakta-
dirlar. Toplumda yaşayan bireylerin de yaşlilara yönelik ayrimci tutum ve 
davranişlari da sosyal yaşlanma döneminin daha sorunlu geçmesine neden 
olmaktadir.

1.1.3. Psikolojik Yaşlanma 

Yaşlilik döneminde yaşli bireyin mevcut durumu daha çok geçmiş ya-
şantilarin biraktiği etkilerle doğru orantilidir. Psikolojik yaşlanmada geç-
miş yaşama vurgu yapilmakta ve geçmişe ait olumsuz yaşam deneyimleri 
pişmanliklarla dolu bir yaşlanma sürecini beraberinde getirmektedir. Bu 
durum yaşli bireyi depresyona sürüklemekte ve intihar gibi endişe verici, 
yikici davranişlar ortaya çikabilmektedir. Ayni zamanda yaşlanmayla bir-
likte ortaya çikan ölüm, yalnizlik, terkedilme gibi korkular da yaşli birey-
lerde görülen psikolojik yaşlanma belirtileridir. Diğer yandan bu dönemde 
birey davranişlarindaki uyum sağlama yetisini kaybetmekte ve çevresiyle 
sağlikli ilişkiler kurma becerileri zayiflamaktadir (www.psychology.org.
au).

1.1.4. Ekonomik Yaşlanma

Ekonomik yaşlanma daha çok sosyal ve psikolojik yaşlanmayi da et-
kileyen bir süreç olarak ortaya çikmaktadir. Özellikle emeklilik dönemi 
sonrasi yaşli bireyler gelir kaybi yaşamakta ve yaşlilik döneminde ortaya 
çikan birçok, hastalik ve tedavi, bakim süreçlerinin masraflari nedeniyle, 
zorluk yaşamaktadirlar. Öte yandan gençlik ve erişkinlik dönemlerinde bir 
iş sahibi olmayan, sosyal güvenlik ağindan yoksun, emekli maaşi almayan 
yaşli bireylerin de olmasi ekonomik yaşliliğin boyutlarini ortaya koymak-
tadir. Bu bağlamda gelir kaybiyla yaşli bireyler toplumun sosyal, kültürel 
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etkinliklerine katilamamakta, sosyal dişlanma yaşamakta ve bu durum yaş-
li bireyde sikintilara sebep olarak, psikolojik etkiler oluşturmaktadir. 

1.1.5. Toplum Yaşlanması

Toplum yaşlanmasinin günümüzde en önemli nedeni teknolojik geliş-
meler doğrultusunda bebek ölüm ve doğum oranlarinin azalmasi, yaşam 
süresinin uzamasi gösterilebilir. Dünyadaki her ülke, yaşli nüfusundaki 
oranlarin artişina bakilmaksizin, toplum yaşlanmasini yaşamaktadir. Dün-
ya hizla yaşlanmakta ve toplum yaşlanmasi 21.yy’in en önemli sorunu 
haline gelmektedir. Bu durum toplumun birçok alaninda etkili olmakta, 
başta emek ve finans piyasalari olmak üzere, mal ve hizmetlere duyulan 
taleplerde farklilaşmalara neden olmaktadir. Başta konuttan, ulaşima, sağ-
lik ve bakim hizmetlerinden sosyal koruma ağlarina kadar uygulanage-
len birçok projenin, yaşli dostu niteliğinde olmasini zorunlu kilmaktadir 
(www.un.org/en/). Toplum yaşlanmasi ile birlikte ortanca yaş, bağimlilik 
oranlari ve yaşlanma indeksinde yukari yönlü artiş olmakla birlikte, po-
tansiyel destek oraninda azalma olur. 2015 yili dünya nüfusu yaşli orani 
% 8.5 olarak tespit edilmiştir. Yaşli nüfusun en çok olduğu ülkeler % 30.4 
ile Monaco, %26.6 ile Japonya, %21.5 ile Almanya’dir. İstatistiki veri-
ler toplum yaşlanmasinin gelişmiş ülkelerde daha çok, gelişmemiş ve az 
gelişmiş ülkelerde ise daha az olduğunu göstermektedir (Tekeli, Günsoy, 
2014: 36-45).   

2. Yaşlanan Nüfus

2019 yili BM Dünya Yaşli Nüfusu Raporu’na göre, 65 yaş ve üzeri, 
703 milyon kişi olarak tespit edilmiştir. Nüfus projeksiyonlarina göre bu 
sayi 2050 yilinda iki kat artarak 1,5 milyara ulaşacaği tahmin edilmektedir. 
Dünya genelinde, 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzdelik orani 1990’da yüz-
de 6’dan 2019’da yüzde 9’a yükselmiştir. Bu oranin 2050’de yüzde 16’ya 
yükselmesi beklenmekte olup, 2050 yilinda Dünya çapinda her alti kişiden 
birinin 65 yaş ve üzerinde olmasi tahmin edilmektedir. 80 yaş ve üzeri ki-
şilerin sayisi 1990 ile 2019 arasinda yaklaşik üç katina çikarak 54 milyon-
dan 143 milyona, 2019 ile 2050 yillari arasinda ise katlanarak 426 milyon 
olacaği tahmin edilmektedir. Yaşlanma hizinin Dünyada en fazla olduğu 
ülkeler arasinda, Doğu ve Güneydoğu Asya ile Latin Amerika ve Kara-
yipler yer almaktadir. 65 yaş ve üzeri nüfus Doğu ve Güneydoğu Asya’da 
son 19 yil içinde yüzde 6’dan yüzde 11’e yükselmiştir. Latin Amerika ve 
Karayipler’de ise bu oran yüzde 5’lerden yüzde 9’lara ulaşmiştir. 2019 yili 
itibariyle Dünya genelinde 65 yaş ve üzeri nüfus 703 milyon kişi olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu rakamin 261 milyonu Doğu ve Güneydoğu Asya 
bölgesinde, 200 milyonu ise Avrupa ve Kuzey Amerika’da yer almaktadir 
(www.un.org). 
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Dünyada yaşli nüfusunun artmasiyla birlikte birçok sorun yaşanmak-
tadir. Yaşli nüfus içinde yoksulluğun derin bir şekilde yaşandiği bölgeler, 
özellikle Sahra Alti Afrika ve Asya’dir. Bu bölgelerde yaşayan yaşli birey-
ler emeklilik sistemlerinin düzgün işlememesi ve yeterli gelirden yoksun 
olmalari nedeniyle genel toplumsal yoksulluk oranlarindan daha fazla yok-
sulluk oranlarina sahiptir. Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde ise emek-
lilik sistemleri düzgün işlemekte, yaşli bireyler asgari bir gelire sahip ol-
makta ve yaşli bireyler arasindaki yoksulluk orani toplumun genel yoksul-
luk oraniyla benzerlik göstermektedir. Yaşlilar arasinda tüketim davranişi 
refah düzeyleriyle ilgili önemli bir göstergedir. Az gelişmiş toplumlarda 
yaşlilarin tüketim harcamalari, gelişmiş ülkelerde yaşayan yaşli bireylere 
oranla daha azdir. Gelişmiş ülkelerde özellikle sağlik alaninda yapilan ka-
musal transferler, yaşlilarin yaşam kalitelerini artirici rol oynamaktadir. Az 
gelişmiş ülkelerde ise durum tam tersi alt yapidan yoksun sağlik sistemleri 
yaşli bireylerin sağlik giderlerinin kendileri tarafindan finanse edilmesiyle 
yürütülmektedir. Yaşli bireylere yönelik potansiyel destek oranlari düşme 
yönünde ivme kazanmiştir. 2015 yilinda bu oran %7 iken, 2050 yilinda 
Dünya’da % 3.5’ e,  Afrika’da %3.2’ye düşeceği, beklenmektedir ( www.
un.org/en).

2015 yilinda küresel olarak 65 yaş ve üzeri kişiler arasinda, erkek-
lerin %30’u ve kadinlarin %15’i iş gücünde aktif olarak çalişmaktaydi. 
Yaşli nüfusunun aktif olarak çalişma hayatinda bulunduğu bölgeler daha 
çok gelişmiş ülkeler olmakta ve bunun da en önemli sebebi sosyal güven-
lik ağlarinin yaşli bireyleri belli bir yaşa kadar çalişmaya zorlamasindan 
kaynaklanmaktadir. Farklilik daha çok yapisal sorunlar üzerine odaklidir. 
Küresel düzeyde birçok insan emeklilik yaşina geldiği halde düzgün ol-
mayan işler, aile işçisi olma vb. kapsamda çaliştiklarindan dolayi emekli 
maaşi alamamaktadir. Emekli maaşi alanlar ise yeterli sosyal destek meka-
nizmalarindan mahrum bir hayat sürdürmek zorundadirlar (www.oph.fi).

 Sayilari giderek artan yaşli bireylere sağlik alaninda daha iyi hizmet 
vermek ve yaşliliğin kendine özel hastaliklarina uyarli sağlik sistemlerinin 
tüm Dünyada geliştirilmesi gerekmektedir. Yaşlilik döneminde en önemli 
sağlik göstergesi engelliliktir.  Avrupa’da, 2013 yilinda engelliliğe bağli 
olarak kaybedilen ortalama dokuz yillik sağlikli yaşam, 76 yillik ömrün 
sadece % 12’sinden az olsa da, Afrika’da engelliliğe bağli olarak kaybedi-
len ortalama sekiz yillik sağlikli yaşam süresi, yaklaşik 58 yillik ömrün,% 
14’ünü oluşturmaktadir. Yaşli bireylerin kalan ömürlerini sağlikli yaşayip 
yaşamadiklari politika geliştirmek için önemli bir veridir. Yaşam beklentisi 
arttikça hastaliğin başlangici ve şiddeti ertelenirse, büyüyen yaşli nüfusun 
sağlik sistemi üzerindeki baskilari azaltilabilir. Altmiş yaş ve üzeri kadin 
ve erkeklerde yaygin olarak görülen ve engelliliğe neden olan hastaliklar, 
işitme kaybi, sirt ve boğaz ağrisi, alzheimer, demanslar ve osteoartrit, düş-
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me, kronik obstrüktif akciğer hastaliği ve diyabet izlemektedir (www.who.
int).

Yaşli nüfusunun artmasina paralel olarak günümüzde hükümetler 
özellikle konut, istihdam, sağlik bakimi, sosyal koruma ve diğer kuşaklar 
arasi destek ağlarini geliştirerek yaşli bireylerin ihtiyaçlarini karşilamaya 
yönelik, kültürler arasi farkliliklari da göz önünde bulundurarak, politika-
lar geliştirmelidir. 

3. Yaşlılık Politikaları

Dünyada nüfus popülasyonlarinda hizli bir değişim yaşanmaktadir. 
Bu değişikliklere göre devletler politika oluşturmak zorundadirlar. Nüfus 
değişimlerinde öne çikan yaşli nüfusun artişi ise oluşturulacak olan politi-
kalarda yaşlilarin niteliklerini göz önünde bulundurmayi elzem kilmakta-
dir. Bu nedenle, kamu politikalarini, mevcut demografik ve sosyal şartlarla 
uyumlu hale getirmek, kamu kaynaklarini nüfusun mevcut ihtiyaçlarini 
karşilamak üzere tasarlanan programlar ve hizmetler üzerinde harcanmasi-
ni sağlamak, değişen sosyal dinamiklere cevap veren politikalari sürdürme 
anlamina gelmektedir (www.maxwell.syr.edu). 

3.1. Dünyada Yaşlı Politikalarında Yönelimler

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Eyaleti’nde yaşli ve aile-
sine yönelik özel programlar hazirlanmaktadir. Eyalet genelinde 59’u bu-
lan yaşli yerel ofislerinde ev ve toplum temelli hizmetler sağlanmaktadir. 
Hizmetlerin sağlanma sürecinde kurumlar arasi diyalog ön plana çikmakta 
ve yaşlilara yönelik hizmet veren çeşitli kuruluşlar, gönüllüler ve yerel yö-
netimler iş birliği içinde hizmet sunumlarini gerçekleştirmektedir. Yemek 
ve gida yardimi, sağlik sigortasi danişmanlik hizmeti, yaşli istihdam ofisi, 
ulaşim, ev isitma desteği, ulaşim ve bakim hizmetleri, yaşlilik hizmetleri 
mobil uygulamalari verilen hizmetlerden bazilaridir. Topluluk programlari 
kapsaminda Alzheimer hastaliği bulunan yaşli bireylere ve hastaliğa sahip 
yaşli bireylerin ailelerine yönelik hizmet veren Alzheimer hastaliği yardim 
merkezleri ve Alzheimer toplum destek programlari bulunmaktadir. “My 
Benefits” kapsaminda New York Eyaletinde uygulanmakta olan program 
ve hizmetlerin web tabanli olarak sunumu yapilmaktadir. NY Connects 
programiyla yaşli bireylerin sağlikli ve bağimsiz yaşayabilmeleri için uzun 
vadeli hizmet ve destekler hakkinda bilgi sağlanmaktadir (aging.ny.gov).

Almanya’nin başkenti Berlin’de yaşlilar için atanmiş bir eyalet temsil-
cisi bulunmaktadir. Eyalet komisyonunda yilda 6 kez yaşlilar komisyonu 
tarafindan şehrin yaşlilarinin ihtiyaçlari tespit edilmektedir. Berlin yerel 
yönetiminin hizmetleri arasinda şehir içi ulaşim desteği, sağlik yardimi ile 
gönüllü tibbi destek hizmeti, web tabanli servis sağlayicilarin erişimine 
ve kullanimina yönelik bilgi iletişim desteği, sağlik ve mali konularla il-
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gili gelecekte ortaya çikabilecek olumsuzluklara karşi finansal danişman-
lik hizmeti bulunmaktadir. Boş zaman aktiviteleri kapsaminda çeşitli spor 
ve meditasyon gruplari ile hobi kazanimlarini sağlamaya yönelik gruplar 
oluşturulmuştur. Eğitimler kapsaminda dil ve PC kurslari, etkinlik kapsa-
minda gezi, toplanti ve kutlamalar ile kültürel, sanatsal faaliyetler düzen-
lenmektedir. Sosyal hizmet ve danişmanlik desteği de hizmet kalemleri 
arasinda yer almaktadir (www.berlinct.gov; service.berlin.de).

Fransa’da yaşlanma politikasi Madrid Uluslararasi Yaşlanma Eylem 
Plani’nin taahhütlerine uygun olarak yaşlilarin kalkinma sürecine kati-
limlarini desteklemek, yaşlilik süresince sağlik ve esenliği korumak ve 
ilerletmek, yaşlilari destekleyici ortamlarin yayginlaştirilmasini sağlamak 
amaciyla yapilmaktadir. Belirtilen kapsamda Paris Belediyesi tarafindan 
yaşlilara yönelik olarak, özerklik kaybi olan yaşli bireylere geçici veya 
sürekli konaklama hizmeti verilmektedir. Nörodejeneratif hastaliklar kap-
saminda, hafiza danişmanliği, Alzheimer hastalarina yönelik olarak birey-
selleştirilmiş psikolojik destek, dost toplantilari, konuşma gruplari, hasta-
liklarla ilgili yapilan çeşitli konferans ve seminer eğitimleri, yakin çevre 
üyelerine yönelik dinlenme ve konaklama organizasyonlari yapilmaktadir. 
Paris Şehri Sosyal Eylem Merkezi araciliği ile evde destek hizmetleri sağ-
lanmaktadir. Yapilan destekler arasinda Ev yardimciliği kapsaminda evde 
desteksiz olarak ihtiyaçlarini gideremeyecek durumda olan yaşlilara, ku-
aför, yemek, evde bakim, tele-alarm, sosyal konut desteği verilmektedir. 
Boş zaman etkinlikleri kapsaminda spor ve eğlence faaliyetleri düzenlen-
mektedir (www.paris.fr).

Rusya’nin başkenti Moskova’da aktif yaşlanma temali “Active Lon-
gevity crowdsourcing Project” projesi ile yaşli bireylere yönelik olarak, 
eğitim, boş zaman, eğlence, sağlikli yaşam, fiziksel, psikolojik destek ve 
seyahat etkinlikleri kapsaminda destek sağlanmaktadir. Proje, yaşlilara 
yönelik faaliyetleri ile var olan sosyal hizmet merkezlerinin faaliyetlerini 
daha etkin hale getirmeyi amaçlamaktadir. Aktif vatandaşlik temasi altinda 
birçok hizmet on-line platforma taşinmiştir. Platform, Moskova’da yaşa-
yan bireylerin şehir yönetiminde söz sahibi olmasinda etkili olmaktadir. 
Katilimci demokrasinin yerel yönetim tarafindan desteklenmesine zemin 
hazirlayan platform birçok sorunun çözümünde etkili bir araç niteliği ta-
şimaktadir. Bu yolla yaşlilar yaşadiklari şehirde her türlü şikâyet ve ta-
leplerini şehir yönetimlerine bildirmekte ve şehrin yönetiminde söz sahibi 
olabilmektedirler (www.mos.ru; www.cio.com).

Ülkeler arasinda farkli uygulamalarin olduğu görülmekle beraber, 
yaşlilarin yerel düzeyde iletişim teknolojileri vasitasiyla desteklendiği 
ve bu yönde oluşturulan hizmet ağlarinin genişlediği görülmektedir. İn-
ternet tabanli iletişim teknolojilerinin yerel demokrasinin güçlendirilmesi 
bağlaminda yaşlilarin toplumsal katiliminin sağlanmasinda olumlu yönde 
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etkisi olduğu göz ardi edilmemelidir.  Yaşlilara yönelik hizmetlerin erişi-
lebilirliğinin sağlanmasinda, acil durumlarda ve yeni hizmet sunumlarinin 
duyurulmasinda internet tabanli hizmetler yaşlilar için hayati nitelik taşi-
maktadir.

Yaşli insanlarin yaşam durumlarinda büyük çeşitlilik ve farklilik gö-
rülmektedir. Dünyada gelişmiş toplumlarin çeşitli alanlarda, yaşlanan bi-
reylerin yaşam görüntülerine yönelik çalişmalari incelendiğinde konunun 
(siyaset, hukuk, eğitim, medya, emek, sivil toplum, ekonomi, sağlik, uzun 
vadeli bakim, din) farkli yaşam tarzlari çerçevesinde ele alindiği görül-
mektedir. Yaşliliğin tek tarafli görüntüleri, yaşliliğin toplumsal ve birey-
sel potansiyellerini kullanmayi zorlaştirmaktadir. Yaşlanmaya yönelik tek 
yönlü uygulamalar etik ve mesleki açidan uygun olan yaklaşim için elve-
rişli değildir (www.un.org/en). Örneğin, yaşlilik hastalikla eşleşirse ya da 
yaşlilik düşük değişim potansiyeli ile bağlantiliysa, yaşlilara nitelikli tibbi 
ve rehabilite edici bakim ve sosyal destek sağlanabilir. Yaşlilara yönelik 
uygulamalarda amaç, yaşlanmanin ve yaşliliğin çeşitli yönleriyle farkinda-
lik oluşturmaktir. Yaşlilik, çok çeşitli şekillerde görülür ve yaşlilikla ilgili 
sorunlara farkli uygulamalarla çözüm üretilebilir. Bu bağlamda demografik 
değişimin önemli bir yön olarak karşimiza çikmakta - yaşam beklentisinde 
belirgin bir artiş - insanlara birçok yeni bakiş açisi sunmaktadir. Yaşliliğin 
tek tarafli, olumsuz ele alinmasinin gözden geçirilmesi, demografik deği-
şimin neden olduğu toplumsal ve politik zorluklarla yüzleşme sürecinin bir 
parçasidir. Demografik değişimin tetiklediği gelişmeleri şekillendirmek 
ve sosyal yapilari buna göre uyarlamak öncelikli politik bir görevdir. Bu 
planlama ve adaptasyon sürecini üstlenmede toplumsal, siyasi yaşam ve 
ekonomide karar vericiler, yaşlanmanin görünümleri hakkinda eleştirel dü-
şünebilmelidir. ‘Kuşaklar arasi ilişkiler, nesiller arasi konularin görüntüleri 
demografik değişimle başa çikmayi zorlaştirmaktadir (www.ibg.uu.se).

Yaşli bireylerin çoğunlukta olduğu toplumlardaki etkisi olumsuz ola-
bileceğinden ve gerçek çatişmalara yol açtiğindan, kuşaklararasi ilişkiler 
çok dikkatli kullanilmalidir. Bakim ve yardim ihtiyaci, çoğu kez iyi niyet-
li olmasina rağmen, ihtiyaç duyduğumuzda yalnizca yaşamin bir zamani 
olarak gören yaşliliğin yorumu olarak karşimiza çikmaktadir. Özel bakim 
ve koruma, yaşliliğin çeşitliliği için adalet sağlamamaktadir (http://www.
hioa.no). Yaşli insanlarin güçlü yönlerine ve kendilerine açik olan seçenek-
lere yönelik bir perspektif eklenmelidir.  Yaşlilarin çeşitli yaşam stilleri ve 
beklentilerini dikkate alinmali ve becerileri ve potansiyelleri geliştirilme-
lidir. Demografik değişim yalnizca yaşli insanlari değil toplumun her kesi-
mini ve tüm yaş gruplarini da etkilemektedir. Yaşli insanlar için politikalar, 
tüm kuşaklara yönelik politik önlemlerin bir parçasi olarak görülmelidir 
Yaşam dersi perspektifi daha net vurgulanmalidir. Ürünleri geliştirmede 
tasarim sürecinde, reklam ve pazarlamada, tüketici endüstrisi, yaşam süre-
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cinin tamaminda bireysel ihtiyaçlarin geliştirilmesine daha fazla önem ver-
melidir. Teknik ürünlerin tasariminda “evrensel tasarim” (diğer bir deyişle, 
tüm yaş gruplarinin ihtiyaçlarini karşilayacak şekilde tasarlanmiş ürünler) 
hayat boyu süren marka sadakati için sağlam bir temel oluşturmaktadir. 
Eğitim, tüm yaş gruplari için bir mesele haline gelmelidir. İnsanlarin so-
rumluluk aldiklari bir yaşam sürmesine imkân taniyan becerilerin oluşumu 
kendileri için özerkliğe ve başkalari için sorumluluk paylaşimina büyük 
katkida bulunur. Eğitim kurumlarinin yaşlilari programlarina dâhil edilme-
si ve medya becerilerinin geliştirilmesi ve yaşlilarin yeni medyanin kulla-
nim oraninin artirilmasi gerekmektedir (www.bmfsfj.de).

Demografik değişikliklerle birlikte bağimlilik oranlarinin artmasi iş-
yerinde yeni düzenlemeleri de gerektirmektedir. İşgücünde azalma işyer-
lerinde ilerleyen zamanlarda daha uzun sürelerde çalişilmasini ve yaşli 
bireylerin çalişma hayatinda deneyimlerinden daha fazla yararlanilmasini 
gerekli kilmaktadir (www.cedefop.europa.eu).

Birçok hastalik yanlişlikla yaşlilik olayi olarak tanimlanmaktadir. Bu 
durum, yaşlilik döneminde açilan firsatlari önlemektedir. Hastalik ve yaş 
açisindan terimlerin anlamlari ve birlikteliği bakimindan birbirlerinden 
ayrilmasi gerekir. Yaşlilara yönelik sağlik hizmeti sunumu, sağlik ihtiyaç-
larina yönelik olmalidir. Yaşlilik konusundaki tartişilmaz varsayimlarin, 
sağlik hizmeti sunumunun temelini oluşturmasina izin verilmemelidir. 
Yaşlilara yönelik sağlik hizmeti sunumunda yer alanlar, yaşlilik konusun-
da farklilaşmiş bir algilama geliştirme ve bunu (bireyselleştirilmiş) terapi 
ve rehabilitasyon ve hafifletici kavramlar için bir temel olarak kullanma 
firsatini vermeli ve kullanmalidir ( apps.who.int).

Yaşlilar, eğitim önlemleri ile ihtiyaç duyduklari bilgiyi edinmelidirler. 
Fiziksel, zihinsel ve sosyal sağliğin korunmasi için sağlik teşvik ve has-
talik önleme konseptleri geliştirilmeli ve uygulanmalidir. Yaşli insanlar, 
genç insanlar kadar sağlik hizmeti sunumuna, ayni erişime sahip olmalidir. 
Okullarda ve yetişkin eğitiminde fiziksel ve zihinsel yaşlanma süreçleri ve 
bu süreçlerden yaşli bireylerin ve toplumun nasil etkilendiği konusunda 
bilgi aktarimi yapilmalidir. Sağlik, bakim ve sosyal bakim hizmetleri daha 
iyi koordine edilmelidir. Dayanişma ailenin sinirlarinin ötesine geçmeli ve 
özellikle yerel ilçe düzeyinde, sivil toplumun destekleriyle sürdürülmeli-
dir. Belediyeler, sivil katilimi mümkün kilan bir altyapiya yatirim yapmali 
ve böylece yaşlanmanin farkli görüntülerinin geliştirilmesi için bir çerçeve 
oluşturulmalidir. Yaşli insanlar, eğitim programlarindaki bilgi ve becerile-
rin bir parçasi olarak artan bir rol oynamalidir (www3.weforum.org).

Yaşlanmanin farkli boyutlarinin çoğulluğunu kabul etmek, kültürel 
farkliliklari kabul etmek demektir. Politikacilar ve ilgili dernekler ve or-
ganizasyonlar, yaşli insanlarin kültürel açidan farkli geçmişleri hakkindaki 
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iletişimi ve programi daha fazla hesaba katmalidirlar. Çeşitli etnik ve dini 
gruplarin kendi kendine yardim örgütleri, yaşlilik politikalarinin gelişimini 
şekillendirme konusunda rol oynamada istekli olmalidir. Farkli kültürlere 
duyarli, refah ve bakim konularinda hizmet veren, dernekler, belediye ku-
rumlari bu rolü üstlenmede aktif rol oynamalidir (www.nursingworld.org).

3.2. Türkiye’de Yaşlı Politikalarında Yönelimler

Türkiye’de yaşlilara yönelik uygulanan yaşli politikalarinin en önem-
li dayanaklari 1982 tarihli T.C. Anayasasinda yer almaktadir. Anayasaya 
göre T.C. Devleti sosyal bir hukuk devletidir. Bu referans noktasindan 
hareketle, Anayasanin 50. Maddesinde, kimsenin, yaşina, cinsiyetine ve 
gücüne uymayan işlerde çaliştirilamayacaği ve bedeni ve ruhi yetersizliği 
olanlarin çalişma şartlari bakimindan özel olarak korunacaği belirtilmiştir. 
Madde 60’da sosyal güvenlik hakkiyla ilgili açiklama getirilerek, herkesin, 
sosyal güvenlik hakkina sahip olduğu, devletin, bu güvenliği sağlayacak 
gerekli tedbirleri alarak hizmet sunumu için teşkilatin kurulacaği yönünde 
bilgiler yer alir. 61. Maddesine göre korunmaya, bakima, yardima ve reha-
bilitasyona muhtaç yaşlilara öncelik taninacaği, devletin bu alanda gerekli 
örgüt ve kuruluşlari kurmasi veya kurdurmasi devletin görevleri arasinda 
siralanmaktadir (www.tbmm.gov.tr). 

Anayasa dişinda diğer bir önemli düzenleme 2005 sayili AB uyum po-
litikalari çerçevesinde kabul edilen, engelliliği salt tibbi model bağlaminda 
değil sosyal model düzeyinde ele alan 5378 sayili engelli haklarina yönelik 
kanun engelliliğin insan haklari bağlaminda ele alinarak engelliliğin ön-
lenmesi, yaşlilarin sağlik, eğitim, istihdam rehabilitasyon, bakim ve sosyal 
güvenliklerine ilişkin birçok düzenlemeyi içermektedir. Engellilik sinif-
landirilmasinin kriterleri, bakim ihtiyaçlarinin nasil karşilanacaği, bakim 
hizmeti veren kuruluşlarinin açiliş izinlerinin verilmesi, bu merkezlerde 
verilecek hizmetlerin standardinin belirlenmesi, bakimin siniflandirilmasi, 
rehabilitasyon hizmetleri ile erken tani ve koruyucu hizmetlerinden yarar-
lanma, iş ve meslek analizlerinin ve mesleki rehabilitasyonlarinin yapilma-
si, istihdam hizmetleri ile eğitim ve öğretimden yararlanmalari hakkinda 
birçok madde ele alinmiştir (www.mevzuat.gov.tr). 

2006’da uygulamaya koyulan Bakima Muhtaç Engellilerin Tespiti ve 
Bakim Hizmeti Esaslarinin Belirlenmesi ve Bakima Muhtaç Engellilere 
Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakim Merkezleri Yönetmeliği ile 
Bakima Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakim Merkezleri Yönetmeliği 
yürürlüğe girmiş ve alanda bakim hizmetleriyle ilgili önemli bir boşluk 
doldurulmuş ve temel standartlar getirilmiştir. Yönetmelik kapsamında 
engelli ve yaşlı bireylerin kurum ve evde bakım hizmetleri ile maddi ve 
sosyal destek sağlanmiştir (www.resmigazete.gov.tr).
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2022 sayili kanun ile 65 yaş ve üzeri, muhtaç, güçsüz, kimsesiz birey-
ler ile herhangi bir işte çalişmayan 18 yaşindan büyük engelli bireyler ve 
18 yaşindan küçük olmakla birlikte velisinin gelir getirici bir iş ile meşgul 
olmamasi durumunda aylik bağlanmaktadir (eyh.aile.gov.tr). Toplumda 65 
yaş ayliği veya engelli maaşi olarak da bilinmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanliği’nin teşkilat ve görevleri hakkinda 
633 sayili kanun hükmündeki kararname 2011 yilinda yürürlüğe girmiş ve 
bir çati kuruluş olarak bakanlik kurulmuştur. Bakanlik bünyesinde Engelli 
ve Yaşli Hizmetleri Genel Müdürlüğü birimi yaşli ve engellilere yönelik 
koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal 
hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi müdürlüğün görevleri arasinda sayil-
miştir (www.resmigazete.gov.tr).  

572 sayili KHK kapsaminda, Bayindirlik ve İskân Bakanliği’nin, imar 
mevzuati içinde kalan yönetmelikler çerçevesinde, fiziksel çevre rehabi-
litasyonunun özürlüler için erişilebilir ve yaşanabilir kilinmasi amaciyla 
düzenlemelerin yapilmasi işi onaylanarak, belediyelere bu konuda yasal 
zorunluluklar getirilmiştir (www.csb.gov.tr).

Türkiye’de yaşli nüfusa yönelik güncel verilere göre; 

• Türkiye, %8,3 ‘lük yaşli oraniyla yaşli toplumlar arasindadir. 

• 65 yaş ve üzeri nüfusun, 2012 yilindan bu yana %17,1 artarak 6 
milyon 651 bin 503 kişi, olduğu belirlenmiştir. 

• Yaşli nüfus içinde yaşli kadinlarin orani daha fazladir. Yaşlilarin 
%43,9’unu erkek nüfus, %56,1’ini kadin nüfusundan oluşmaktadir. 

• Hayatta kalma süreleri, erkeklerde 75,3 yil,  kadinlarda 80,7 yil ola-
rak tespit edilmiştir.

• Yaşli bağimlilik orani, 2016 yilinda %12,3, okuma yazma bilmeyen 
yaşli kadinlarin orani, 2015 yilinda %32,6 iken yaşli erkeklerin orani ise 
%8,2 olarak tespit edilmiştir.

• Elde edilen gelir ve yaşam kalitesi bağlaminda ise yaşilar arasinda 
yoksulluk orani, 2015 yili için %18,3 olarak elde edilmiştir. 

• Yaşli nüfusun çalişma yaşaminda iş gücü olarak katilimina dair 
oransal veriler %11,9 olarak gerçekleşmiştir. 

• 2022 sayili yasa kapsaminda, muhtaç yaşlilara yapilan ödemelerden 
yararlanan yaşlilarin sayisi 2016 yilinda 620 bin 19 kişi olup, toplam yaşli 
nüfus içindeki orani %9,3 olarak tespit edilmiştir. 

• Ülkemizde yaşlilarin ölüm nedenleri arasinda, 2015 yilinda ölen 
yaşlilarin %46,3’ü dolaşim sistemi,  %16,5 ile iyi huylu ve kötü huylu 
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tümörler, %13 ile solunum sistemi hastaliklari nedeniyle yaşamini yitir-
miştir.

• 2016 yilinda, günlük ihtiyaçlarini karşilayamama durumunda olan 
yaşlilarin, çocuklarinin ikametinde yaşamak isteyenlerin orani %40,2, 
evde bakim hizmeti almak isteyenlerin orani %38,6, huzurevine gitmek 
isteyenlerin orani %7,7 olarak gerçekleşti.

• 2016 yilinda yaşli bireylerin huzurevinde kalmayi düşünmelerinin 
nedenleri arasinda %48,9 ile çocuklarina yük olmayi istememeleri, %20,2 
ile huzurevlerindeki imkânlarin daha rahat olmasi,  %11,2 ile çocuklarinin 
kendileriyle birlikte yaşamayi istememeleri olarak siralanabilir. 

• Mutlu olduğunu beyan eden yaşli bireylerin orani 2015 yilinda 
%56,8 iken bu oran 2016 yilinda %64,5’e yükseldi. Yaşli bireylerin 2016 
yili için mutlu olmalarini sağlayan en önemli etken %64,2 ile aileleri, 
%18,1 ile çocuklari olarak tespit edilmiştir (www.tuik.gov.tr).

3.3. Belediye Mevzuatı

Belediyeler yerinden yönetim anlayişiyla vatandaşlarin birçok alan-
daki ihtiyaçlarini ilk elden karşilamak amaciyla, temizlik, sağlik, yol, alt 
yapi, imar, sosyal yardim, sosyal hizmet, rekreasyon, eğitim, ulaşim vb. 
alanlarda, sinirlari içindeki vatandaşlara hizmet veren yerel yönetim birim-
lerinin en etkili aktörüdür. Belediye hizmetlerine duyulan ihtiyaç, belediye 
sinirlari içinde yaşayan bireylerin sorunlariyla doğru orantilidir. Belediye-
ler günümüzde bir ülke sinirlari içindeki coğrafi, kültürel, sosyal farklilik-
lar göz önünde bulundurulduğunda, bu farkliliklara yönelik olarak hizmet 
sunum ve çeşitliliğini oluşturabilen merkezi yönetime göre daha faal yö-
netim birimleridir. Gerek vatandaşlarin ihtiyaçlarinin neler olduğu yönün-
deki tespitleri, gerek tespitlerin uygulamada hizmete dönüştürülmesindeki 
ivedilik, gerekse de vatandaşa olan yakinlik ve kaynaklarin daha verimli 
kullanilmasi belediyeleri hizmet sunumunda ön plana çikaran etkenlerdir. 

Sosyal Belediyecilik kavrami, katilimci demokrasi kavramina atif 
yapmakta, yerel halkin kaynaşmasi bağlaminda hemşerilik ilişkilerinin 
geliştirilmesi, gönüllülüğün teşvik edilmesi, sivil toplum örgütlerini des-
tekleme ve ortak faaliyetlerde bulunma, yerel halkin eğitimden, sağliğa, is-
tihdama, sportif faaliyetlerden, kültürel etkinliklere, sağlik ve bakimindan, 
sosyal yardim ve hizmetlerle sosyal içermenin sağlanmasini desteklemeyi 
içermektedir.

Belediyeler hizmetlerini anayasal hukuk devleti gereği, 52161 ve 5393 

1  6360 Sayili “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulmasi ile Bazi 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun” 2012 yilin-
da kabul edilmiştir. Kabul edilen kanun metninde yerel yönetimlerin kurulmasi, kaldirilmasi, 
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sayili büyükşehir, İl ve ilçe belediyeleri kanunu kapsaminda yürütmekte-
dir. Büyükşehir ve diğer belediyelere sosyal belediyecilik kapsaminda ve-
rilen görev, yetki ve sorumluluklar belirtildiği şekilde siralanabilir;

• Sağlik merkezleri ile hastaneler başta olmak üzere gezici sağlik üni-
teleri ile vatandaşa yerinde sağlik hizmetlerini sunmak,

• Belediye sinirlari içinde yaşayan bütün vatandaşlar olmak üzere; 
yetişkinlere, yaşlilara, engellilere, kadinlara, gençlere ve çocuklara yöne-
lik sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek,

• Belediye sinirlari içinde yaşayan vatandaşlarin sosyal ve kültürel 
yönden gelişmesini sağlayacak faaliyetlerin sürdürülebilmesini sağlamak 
amaciyla, sosyal tesisler kurmak, 

• Ülke insanin gerek istihdam alaninda gerekse de yeteneklerinin ge-
liştirilmesine yönelik mesleki ve beceri kazandirma kurslarinin açilmasini 
ve işletilmesini veya işlettirilmesini sağlamak,

• Belediye sinirlari içinde yaşayan vatandaşlarin her türlü sosyal ve 
kültürel, mesleki faaliyetleri planlanirken ve hizmet sunumlari gerçekleş-
tirilirken üniversiteler ile bunlara bağli yüksekokullari, mesleki liseler, 
kamu kurumlari ve toplumsal dayanişmanin ve sosyal sermayenin aktif 
bir şekilde kullanilmasi amaciyla, sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapil-
masini sağlamak,

• Belediye sinirlarinda hizmet eden sosyal donati alanlari ile bölge 
parklarinin, hayvanat bahçelerinin, hayvan barinaklarinin, kütüphanele-
rin, müzelerin, spor faaliyetleri ile, dinlence, eğlence ve benzeri yerlerin 
ilçe halkinin hizmetine sunulmasini sağlamak amaciyla gerekli uygula-
malari yapmak, yaptirmak, işletmek veya işletilmesine izin vermek,

•  Sporu destekleyici faaliyetlerde bulunmak

• Belediye sinirlari içinde toplu taşima hizmetlerini yürütülmesi ama-
ciyla gerekli faaliyetleri yürütmek,

• Cenaze hizmetleri ile mezarlik hizmetlerini yürütmek,

•  Belediye sinirlari içerisinde yaşayan engellilerin hayatta karşilaşa-
bilecekleri sikintilarin hafifletilmesi amaciyla sorun çözücü, bilgilendiri-
ci, bilinçlendirici, yönlendirici ve danişmanlik faaliyetleri ile boş zaman 
aktiviteleri ve mesleki iyileştirme hizmetlerinin verilmesi için engelli hiz-
met merkezleri oluşturulur. Bu merkezlerde faaliyetler, engellilerin so-
runlarini çözmek amaciyla kurulmuş olan dernek ve vakiflarla işbirliği 
içinde yürütür. 

işletilmesi, genel bütçeden aldiği paylar, personel işlemleri vb. konularda meydana gelen deği-
şikliklere yer verilmiştir. 
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• Belediyeler içinde nüfusu 100.000’in üzerinde olanlar, kadinlara ve 
çocuklara yönelik olarak faaliyetlerin yürütülmesi için konukevleri açmak 
zorundadir. Nüfusu 100.000’ i geçmeyen belediyelerde mali durumlari ve 
hizmet önceliklerine göre kadinlar ve çocuklar için konukevleri açabilir-
ler.

• Belediye hizmetlerinin sunumunda esas olan vatandaşa en yakin 
yer ve uygun yöntemlerle verilmesi, engellilerin, yaşlilarin, düşkün ve dar 
gelirlilerin hizmetlerden yararlanmasinda öncelik taninmasidir.

• Belediye sinirlari içinde, katilimci demokrasinin güçlendirilmesi 
amaciyla kentin güncel sorunlarinin dile getirilmesi ve hemşehrilik bilin-
cinin oluşturulmasi için hukuki, sosyal yardimlaşma ve dayanişma, şeffaf-
lik, hesap verilebilirlik ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi 
için çalişmalar yapmak, (Kalayci, 2017: 127; www.migm.gov.tr, www.
mevzuat.gov.tr, ttb.org.tr).

3.3.1. Yaşlılara Yönelik Belediye Uygulamaları

Belediyeler mevzuatta da belirtildiği gibi belediye sinirlari içinde 
yaşayan vatandaşlarin ihtiyaçlarini karşilamakla sorumludur. Bu sorum-
lulukta öncelik dezavantajli durumda bulunan yaşli ve engelli bireyler ile 
kadin ve çocuklar başta olmak üzere değerlendirilmektedir. Bu kesimler 
içinde yaşlilar, yaşliliğin getirmiş olduğu sorunlarin kapsami dâhilinde 
hem engelliler grubuna dâhil olan yaşlilari hem de yaşli kadin bireyleri 
kapsamasi açisindan toplumda diğer dezavantajli gruplardan daha fazla bir 
kesimi kapsamaktadir.  Yasal mevzuatlarin genel düzeyde hak bağlaminda 
değerlendirilmesi, uygulamada ise yaşlilarin birçok spesifik sorunlarinin 
bulunmasi, bu sorunlara yönelik merkezi teşkilatlarin uygulamada yetersiz 
kalmasi, belediyelerin ilk elden yaşli hizmetlerinde çeşitli düzenlemeleri 
ve sorun çözücü faaliyetleriyle ön plana çikmasini sağlamaktadir. 

Belediyelerin yaşli hizmetlerinin amaci yaşli bireyin yaşadiği ortamda 
sosyal, sağlik, kültürel, hijyen, konut, ekonomik vb. ihtiyaçlarinin karşila-
narak yaşli bireye yaşlilik döneminde destek olmaktir. Hizmetlerin içeriği 
yerel sinirlar içinde farklilik arz etmekle birlikte, yaşli bireylerin demogra-
fik özellikleri ve yaşadiklari sorunlar ve yerel aktörlerin yaşlilara yönelik 
sosyal hizmet ve yardim anlayişlari hizmet sunumunun içeriğinin oluştu-
rulmasinda en önemli etkenlerdir. Belirtilen düzeyde ülke genelinde bir-
çok il ve ilçe belediyeleri farkli düzeylerde yaşli hizmetleri sunmaktadir, 
yapilan bu hizmetler iyi niyetli uygulamalar olmasina karşin, belediyelerin 
popülist yaklaşimlari çerçevesinde özel günlerle sinirli kalmakta ve yaşli-
larin sorunlarina kalici çözümler üretilememektedir (Akyildiz,2013: 1-10). 
Yaşli bireylerin ihtiyaçlarinin sürekli olmasina karşin, belediye hizmetleri-
nin sinirli olmasi ve yeterli uzman personel desteğinin bulunmamasi, yerel 
projelerin oluşturulmamasi sorunlarin kronik hale gelmesine neden olmak-
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tadir. Bunun yani sira özellikle Büyükşehir belediyelerinin yapmiş olduğu 
uygulamalar, yaşli bireylerin sorunlarini hafifletme noktasinda önemli hiz-
metlerdir. Büyükşehir belediyelerinin personel, kaynak, proje konusunda 
daha etkin ve üretken durumda olduklari, bu bağlamda ilçe belediyelerinin 
ise oluşturacaklari hizmet sunumlarinda büyükşehir belediyesi ile organize 
bir şekilde hareket etmeleri yapilan hizmetlerin yerine ulaşmasini sağla-
yacak ve yaşli bireylerin yaşam kalitelerini artirici bir rol oynayacaktir. 
Bir başka önemli husus da belediyelerin yerelde faaliyet sürdüren diğer 
STK’lar ile işbirliğini sürdürmesidir. Katilimci demokrasinin sağlanmasi, 
kurumsal denetimin ve şeffafliğin sağlanmasi yerel düzeyde ortak işbirli-
ğine dayali çalişmalardan geçmektedir, gönüllülerin de bu bağlamda ma-
halle düzeyinde örgütlenmesi sağlanarak yaşlilarin ilk elden desteklenmesi 
gerçekleştirilmelidir.

Türkiye’de belediyeler düzeyinde yaşlilara yönelik düzenlemeler ara-
sinda acil sağlik hizmetleri, temizlik hizmetleri, sosyal etkinlikler, evle-
re yemek servisleri, ev içinde ortaya çikan tamirat ve bakim hizmetleri, 
yakacak yardimlari, ulaşim hizmetlerinden ücretsiz yararlandirma, nakdi 
destek yer almaktadir. Yaşli bireyler yaşlanma döneminde daha üretken 
ve bağimsiz olarak yaşamlarina devam edebilmeleri için fiziksel-biyolojik 
sağlik hallerinin iyilik durumunda olmasinin yani sira psiko-sosyal yön-
den de iyilik halinde olmalari gerekmektedir. Başarili yaşlanmanin temel 
göstergeleri arasinda, uzun ömürlü bir yaşam, biyolojik, zihinsel, bilişsel 
yeterlilik ve aktif olma, yaşamdan zevk alma, sayilabilir(eyh.aile.gov.tr). 
Yerel düzeyde belediyeler yaşli bireylerin örgütlenmelerini ve sorunlarini 
kendi imkânlariyla dile getirmelerini sağlayacak mekanizmalar oluştur-
malidir. Aktif yaşlanmanin en önemli göstergelerinden biri olan yaşlilik 
döneminde çalişma çerçevesinde beceri atölyeleri ve geçmiş yaşam dene-
yimlerinin paylaşilmasi adina yaşlilar kuşaklar arasi destek kapsaminda 
değerlendirilmelidir. (Tufan, 2015: 60-110)

4. Yöntem

Araştirma nitel bir desene sahiptir. Nitel araştirmalar belirli bir araştir-
ma nesnesine yüklenen anlami veya araştirma nesnesinin ele aliş biçiminin 
belirlenmesini sağlar. Belirli bir araştirma nesnesine yüklenen anlam kap-
saminda görüşmeler önemli bir veri toplama tekniği iken, doküman analiz-
leri araştirma nesnesinin hangi düzeyde ele alindiğini, değerlendirildiğini 
belirlememize yardimci olur. Bu araştirma kapsaminda nitel araştirmanin 
tekniklerinden biri olan doküman analizinden yararlanilmiştir. İstanbul’da 
toplamda 39 ilçe bulunmaktadir. Araştirmaya 39 ilçenin 12’si rastgele ör-
neklem yöntemiyle, siyasal parti yönetimleriyle olan ilişkisine bakilmak-
sizin, dâhil edilmiştir. Belirtilen kapsamda araştirmaya dâhil edilen her 
bir yerel yönetimin 2019 ve 2020 yillarina ait faaliyet raporlari inceleme 
kapsamina alinmiştir. Raporlara belediyelerin internet sayfalari üzerinden 
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ulaşilmiştir. İncelemelerde temel analiz birimi olarak yaşliliğin farkli bo-
yutlari, aktif yaşlanma gibi kavramlar temel değerlendirme öğesi olarak 
kabul edilmiştir. Faaliyet raporlari incelenirken “yaşli” anahtar kavrami 
kapsaminda dokümanlarin genelinde tarama yapilmiş ve kavramin geçtiği 
kisimlar yaşlilara yönelik yapilan faaliyetler kapsaminda araştirmanin ve-
rilerini oluşturmuştur. İnceleme kapsaminda raporlarda yer alan yaşlilara 
yönelik faaliyetlerin rakamsal değerlerinden ziyade, yaşlilara yönelik fa-
aliyetlerin çeşitliliği yaşlilara yönelik hizmetin içeriğini oluşturmasi bağ-
laminda değerlendirilmiştir. Yaşlilara yönelik hizmetlerin durumu yaşlilik 
olgusunun hangi düzeyde ele alindiğinin önemli bir ölçütüdür. Araştirma-
nin İstanbul ilinde yapilmasinin temel sebebi ise Türkiye’yi demografik 
düzeyde temsil etmesi bakimindan ilk akla gelen sembol il olmasidir. 

4.1. Araştırmanın Bulguları

Araştirmaya dahil edilen raporlara ait belediyeler sirasiyla; İ.B.B., 
Sancaktepe, Şişli, Kadiköy, Pendik, Beşiktaş, Büyükçekmece, Zeytinbur-
nu, Maltepe, Kartal, Tuzla, Bakirköy belediyeleridir. Belediyelerin 2019-
2020 yillarina ait raporlarindan yaşlilara yönelik faaliyetleri Tablo-1’de 
belirtildiği gibidir.

Hizmeti Veren Belediye Verilen Hizmetin Türü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Kart (Ulaşim), Mahalle Evleri(sosyal 
kültürel destek), Çağri merkezi(Ücretsiz ulaşim), 
Huzurevi, Yaşam evi, Sosyal Hayata Adaptasyon 
Projesi, Yaşli Danişma Hatti Projesi, Aktif Yaşlilik 
Projesi, Ergoterapi çalişmalari, Manevi Destek 
Projesi, Sosyal Bakim Projesi, Sağlikli Yaşam 
Projesi, Darülaceze Dostluğu ve Gönüllülüğü 
Projesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri, 
Evde Sağlik Hizmetleri, (www.ibb.istanbul)

Sancaktepe Belediyesi
Gida Yardimi, hasta nakil ve geçici sağlik hizmeti, 
medikal yardim, sicak yemek, evde temizlik 
hizmeti, kişisel hijyen(kuaför) hizmeti, (www.
sancaktepe.bel.tr)

Şişli Belediyesi
Sicak yemek, ayni-nakdi yardim, bakimevi(Türkiye 
Alzheimer Derneği işbirliği), evde temizlik, 
kuaförlük, bakimevi, evde bakim(ev temizliği, 
kuaför), evde sağlik, eşitlik eylem plani (www.sisli.
bel.tr)

Kadiköy Belediyesi Dünya Sağlik Örgütü Yaşli Dostu Şehirler ve 
Topluluklar Küresel Aği, sokak sağliklaştirma 
(www.kadikoy.bel.tr)

Pendik Belediyesi 
Kuaför, evde temizlik, nakil, ev ziyareti, sicak 
yemek, vefa kiraathanesi, sosyal etkinlik, 
bilgilendirici seminer, nakit desteği(www.pendik.
bel.tr)
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Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardim, Beşiktaş’in kadinlari(yaşli taraftar), 
evde sağlik, çevrim içi tibbi danişma hatti, 
erişilebilirlik (www.besiktas.bel.tr)

Büyükçekmece Belediyesi
Gülen Yüzler Projesi (Yaşli Evde Bakim Hizmeti), 
Yaşlilar lokali, ziyaret, kuaförlük, sosyal yardim, 
sicak yemek (www.buyukcekmece.bel.tr)

Zeytinburnu Belediyesi Hastane ulaşim, sosyal yardim (www.zeytinburnu.
com.tr)

Maltepe Belediyesi
Psiko-sosyal ve hukuk bilgilendirme desteği, 
kuaförlük, Altin Yillar Yaşam Merkezi Kültür 
ve Sanat Kurslari(sosyal destek), evde bakim, 
kuaförlük, (www.maltepe.bel.tr)

Kartal Belediyesi Yaşli Bakim ve Huzurevi, kişisel bakim, kuaförlük, 
medikal malzeme, fiziksel çevre rehabilitasyonu, 
(www.kartal.bel.tr)

Tuzla Belediyesi
Yaşlilar Merkezi (Sağlik İşleri), Yaşli bakim, hobi 
bahçesi, kuşaklararasi kaynaşma, spor, kuaför, 
sosyal etkinlik, manevi destek, dini eğitim,  zihinsel 
aktivite, yemek, ziyaret, sosyal destek, ulaşim, ev 
temizliği, (www.tuzla.bel.tr)

Bakirköy Belediyesi Kuaförlük, Bakirköy belediyesi şefkat huzurevi 
yaşli bakim hizmetleri, (www.bakirköy.bel.tr)

Belediyelerin yaşlilara yönelik sunmuş olduklari hizmetler arasinda ula-
şim, çağri hizmetleri, sosyal kültürel etkinlikler, barinma, aktif yaşlanma, 
gida, sağlik, temizlik, kişisel bakim, ayni-nakdi-manevi destek, medikal 
yardim yer almaktadir. Tablo 1’deki verilerden anlaşilacaği üzere İstanbul 
genelinde yerel yönetim politikasi haline getirilen hizmetler daha çok yaş-
lilarin dezavantajli yönlerinden hareketle oluşturulan hizmetlerdir. Aktif 
yaşlanma kapsaminda yaşlilarin toplumsal hayata katilimini destekleyen 
ve yaşlilarin yaşam deneyimlerini başta mesleki ve önder olma rollerini 
ön plana çikaran uygulamalarin olmadiği görülmektedir. Sosyal hayata ka-
tilimla ilgili yapilan çalişmalar, kurum politikasindan ziyade, çeşitli gün 
ve etkinlikler düzeyinde sinirli kalmaktadir. Diğer yandan yaşlilarin ya-
şamiş olduklari sorunlara yönelik toplumsal farkindaliğin ve duyarliliğin 
artirilmasi için kuşaklararasi iletişimi güçlendirecek uygulamalara ihtiyaç 
vardir. Yaşlilarin sosyal hayata katilimlarini sağlamaya yönelik oluşturulan 
fiziksel mekânlar temsili bir yere sahiptir. Belirtilen mekânlarin ilçe ve il 
sinirlari içinde, çeşitli organizasyonlarla, mahalleler düzeyinde destekle-
nerek yayginlaştirilmali, il veya ilçenin genelinde yaşayan yaşli sakinle-
rin yaşam kaliteleri artirilmalidir. Tablo 1’den elde edilen veriler arasinda 
büyükşehir belediyesinin fiziksel, yasal, beşeri, ekonomik dayanaklarinin 
daha fazla olmasi sebebiyle kurumsallaşmiş hizmetlerin daha fazla uygula-
maya koyabildiği, diğer yandan ilçe belediyelerinin ise sürdürülebilir hiz-
metlerinin yardimlar düzeyinde sinirli kaldiği görülmektedir. 
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Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde aktif yaşlanma, yaşlilarin 
istihdami, kuşaklararasi iletişim, yaşli ayrimciliğinin (Dünyada giderek 
artan bir olgu) önlenmesi, yaşli ihmal ve istismari, genç neslin yaşlilara 
yönelik farkindalik düzeylerinin artirilmasina yönelik eğitimler vb. konu-
larda yeterli düzeyde uygulamalarin olmadiği görülmektedir. Birkaç proje 
tabanli uygulama dişinda yaşlilik eksik, dezavantajli, desteksiz temel kav-
ramlari ekseninde örgütlenen hizmetler kurumsallaşmiştir. Yerel sinirlar 
içinde yaşayan yaşli sakinlerin güçlü yönlerine yönelik uygulamalari ön 
plana çikaracak sürdürülebilir uygulamalarla yaşli bireyler toplumda hak 
ettikleri saygin yeri almalidir.

Tartışma

Büyükşehir belediyeleri ile il ve ilçe belediye mevzuati incelendi-
ğinde karşimiza çikan en önemli husus yerel düzeyde, belediye sinirlari 
içinde yaşayan vatandaşlarin yaşam kalitelerini artirici önlemler alinmasi 
gerektiğidir. Diğer yandan Büyükşehir belediyelerinin çalişmalarinin daha 
kapsayici, hizmet çeşitliliğinin ve sürdürülebilirliğinin ilçe belediyelerine 
göre istendik düzeyde olduğu görülmektedir. Belediye mevzuatinda ge-
rek büyükşehir ve gerekse de ilçe belediyelerine kapsayici hizmetler ve-
rilmesine karşin uygulamalarda, ilçe belediyelerinde belirli bir standardin 
sağlanamadiği görülmektedir. Belediye yönetimlerinin inisiyatifinde bir 
durum olarak görülen yaşam kalitesini artirici çalişmalar, sosyal yardimlar 
ve özel gün etkinlikleri dâhilinde sinirli kalmiştir. Aktif yaşlanmanin en 
önemli unsurlarindan biri olan mesleki deneyimlerin aktarilmasi, yaşli ve 
genç kuşak arasindaki çatişmanin giderilmesine yönelik ve yaşlilarin statü 
ve rol kayiplarini yeniden artirici çalişmalar yerel yönetimlerin günümüz-
de üzerinde projeler oluşturmasi gereken önemli konular arasindadir. Bu 
bağlamda büyükşehir ve ilçe belediyelerine temel sosyal yardim, sağlik ve 
sosyal hizmetlerin yani sira, aktif yaşlanma programlarina da yer vermeleri 
çağin en önemli sorunu haline gelen yaşlanmanin, yerel düzeyde yeniden 
yapilandirilmasini elzem kilmaktadir. Çalişmanin başinda da belirtildiği 
gibi yaşliliğin tek tarafli görüntüleri, yaşliliğin toplumsal ve bireysel po-
tansiyellerini kullanmayi zorlaştirmaktadir. Yaşlanmaya yönelik tek yönlü 
uygulamalar etik ve mesleki açidan uygun olan bir yaklaşim için elverişli 
değildir.

Sonuç ve Öneriler

Yaşam döngüsünün son basamaği olan yaşlilik dönemi, bir ömrün de-
neyimlerini ifade etmektedir. Yaşliliğin gerileme düzeyinde ele alinmasina 
yönelik anlayiş, uygulamada sosyal yardim ve sağlik hizmetlerini berabe-
rinde getirmektedir. Yaşlanmanin aktif yanina yapilan atiflar ise yaşlanma 
döneminin verimi üzerine dikkat çekmekte ve aktif yaşlanma programla-
rini ön plana çikarmaktadir. Yerel yönetimler düzeyinde özellikle Büyük-



Yasin Akyıldız42 .

şehir belediyelerinin kapsayici nitelikte hizmetleri olmasina karşin aktif 
yaşlanma düzeyinde uygulamalari yetersizdir. İlçe belediyelerinde ise hali 
hazirda yaşlilara yönelik hizmet sunumlarinda belli bir standart yakala-
namamiştir. Standardin oluşturulamamasinda en önemli etken 5393 sayili 
kanunda geçen yaşli bireylere yönelik hizmet uygulamalari standartlarinin 
yeterince açiklanmamasi ve Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin 
hizmet uygulamalarinin farkliliğinin tam olarak netleştirilememesinden 
kaynaklanmaktadir. 5216 ve 5393 sayili kanunlarda yaşli hizmetlerinden 
dezavantajli gruplar içinde bahsedilmekte, yaşlilara yönelik özel, günümüz 
koşullarinda ortaya çikan sorunlarin çözümüne yönelik uygulamalar, ye-
rel idarecilerin inisiyatifine birakilmaktadir. Bu bağlamda düşünüldüğün-
de, ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyelerinin görev ayriminda farkli 
düzeylerde hizmetleri uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir, böylelikle 
görev tanimlamalari netleştirilmelidir. 

Büyükşehir Belediyeleri;

- İl genelinde yaşlilarin ihtiyaci olan genel hizmet binalarinin yapimi 
ve işletilmesi, 

- İl genelindeki ilçe belediyelerinin ilgili birimleriyle aylik koordi-
nasyon toplantilarinin yapilarak hizmetlerin örgütlenmesinin ilçe düzey-
lerinde ihtiyaca yönelik olarak yapilandirilmasi,

- İlin geneline ait veri tabani oluşturularak, bir sonraki yila ait hizmet 
alimlarinin ve hizmet sunumlarinin ihtiyaçlar dâhilinde gerçekleştirilme-
si,

- Talep odakli destek hizmetlerinden, koruyucu önleyici hizmetlere 
yönelik uygulamalarin geliştirilmesi,

- Bakanliklar düzeyinde hizmet standartlarinin oluşturulmasi ama-
ciyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanliği ve Sağlik Bakanliği düzeyinde 
hizmet koordinasyon toplantilarinin yapilmasi,

- İl genelinde ilçeler arasi yaşli popülasyonu ve özellikleri göz önün-
de bulundurularak, ilçe düzeyinde ihtiyaç önceliklerine göre hizmet ör-
gütlenmelerinin sağlanmasi,

- Hizmet veren personellerin yillik eğitim ihtiyacinin karşilanmasi,

- Kurumlar arasi diyalog kapsaminda STK’lar ile yaşlilik temali faa-
liyetlerin artirilmasi sağlanmali, bu alanda hizmet veren STK’lar belediye 
imkânlari ile desteklenmeli,

İlçe Belediyeleri;

- İlçe genelinde yaşli bireylere ait veri tabaninin oluşturulmasi, oluş-
turulan veri tabaninin Büyükşehir belediyesi ile paylaşilmasi,
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- Hayirsever vatandaşlarin katilimi sağlanarak sosyal sermaye unsur-
larinin aktive edilmesi

- Sivil toplum işbirliği, gönüllü örgütlenmelerinin ilçe düzeyinde 
sağlanmasi,

- İlçe genelinde yaşli bireylere yönelik anketler düzenlenerek yaşli 
bireylerin talep ve beklentilerinin tespit edilmesi ve elde edilen bilgilerin 
büyükşehir belediyeleriyle paylaşilmasi.

- Yaşli danişmanlik hizmetlerinin verilmesi,

- İlçe düzeyinde yaşlilara hizmet veren diğer sosyal hizmet ve yardim 
kurumlari arasinda bilgi paylaşiminin sağlanmasi araştirma, destek, eği-
tim, araç desteğinin sağlanmasi.

- İşsiz olup bakim yapabilecek düzeyde olan bayanlarin eğitimlerle 
kişisel ve mesleki düzeyde desteklenmeleri ve nitelikli bakim elemani ol-
malarinin sağlanmasi,

- Nüfusun yaşlanmasiyla ilişkili olumsuzluklari en aza indirmek, fay-
dalari en üst düzeye çikarmak ve riskleri yönetmek için hükümetler ve 
yerel yönetimler herkes için sürekli, yaşam boyu eğitim ve sağlik hizmet-
lerinin desteklenmesi 

- Yaşlilik döneminde ortaya çikan ekonomik gerilemelere karşi hayat 
boyu tasarruf davranişini ve sağlikli yaşam tarzlarini teşvik edilmesi,

- Yerel yönetimler, sinirlari içinde yaşayan yaşli bireyler arasinda be-
lirli bir meslek alaninda ustalaşmiş yaşli bireyleri İŞKUR ile yapacaklari 
çeşitli protokollerle istihdam alaninda yetenek artirici, kendi güçlerini or-
taya çikarici rolleri üstlenmelerine araci olmasi,

- Özellikle yaşli kadinlar arasinda sosyal güvenlikten yoksun olanlar 
ile geliri bulunmayanlarin desteklenerek, kamusal alan ile özel yaşamla-
rinda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasina yönelik politikalari destekleyecek 
hizmet uygulamalarinin oluşturulmasi,

- Ailenin mahrem alan içinde korunmasini sağlamak, aile dostu poli-
tikalari desteklemek amaciyla yaşli olup da geliri olmayan yaşli bireylerin 
ev ortaminda desteklenmelerinin sağlanmasi,
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Giriş

İnsanlik tarihi sürekli bir gelişim içinde olmuştur. Dönemsel olarak 
gerçekleşen gelişim süreçleri, insanlarin ihtiyaçlarini hem çeşitlendirmiş 
hem de şekillendirmiştir. Gelişimin doğal bir sonucu olarak, aslinda ih-
tiyaçmiş gibi görünen dönüşümler neticesinde, insanoğlu önce yaşadiği 
mekâni değiştirmek zorunda kalmiştir. Böylece, kirsal alandan kentsel ala-
na doğru yaşanan bir nüfus akim süreci başlamiştir.

Çeşitlenen ihtiyaçlari karşilayabilmek için yeni arayişlar içine girilmiş 
ve bu doğrultudaki çabalar neticesinde teknolojik yenilikler hayatin her 
alaninda yer edinmeye başlamiştir. Öyle ki bu teknolojik unsurlara gün 
geçtikçe yenileri eklenmiş, günlük yaşamin bir parçasi haline gelmiş ve 
adeta modern hayat teknolojik unsurlara bağimli hale gelerek onlar olma-
dan yaşanmasinin mümkün olamayacaği bir duruma gelinmiştir.

Kentsel alanda yoğunlaşan nüfusun, modern dönemin gerekli kildiği 
ihtiyaçlarini karşilayabilmek için daha fazla üretim ve kaynak arayişi içine 
girilmiştir. İnsan hayatinin sürdürülebilmesi için gerekli olan en doğal kay-
nak şüphesiz çevredir. Ancak, artan nüfusa bağli olarak genişleyen yapay 
çevre, tam tersi biçimde doğal çevreyi daraltmaktadir. Doğal çevre kendi 
aleyhine daraldikça, kirlilik artmakta, doğal döngü bozulmakta, çevre so-
runlari oluşmakta, iklim değişmekte ve nihayet insan hayatinin ve çevrenin 
sürdürülebilirliği tehlike boyutlarina ulaşmaktadir.

Günümüz modern hayatinin gerekli kildiği kolay, hizli ve her türlü 
imkânin karşilandiği yaşamin devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan her 
türlü kaynağin deposu durumunda olan çevre görüşü ile onun korunmasi, 
geliştirilmesi ve insan hayatinin devaminin sağlanmasi için depo değil ya-
şam kaynaği olan çevre görüşü, aslinda çevre hareketinin doğmasina sebep 
olmuştur. Aslinda her iki çevre görüşü, çevrenin önemini bilmektedir. İlki 
onu üretim için gerekli görülen maddi kaynağin deposu olarak görürken, 
ikincisi ona kendi başina bir değer yüklemekte ve kendisi gibi yaşayan 
canli bir organizma olarak görmektedir. Bu görüş doğal olarak çevrenin 
korunmasini öncelerken, diğer görüş, çevreyi hammadde ve atik havuzu 
olarak görmektedir. İşte bu iki görüşün ortak noktasi olan çevreye bakiş 
açisi, çevre hareketlerinin de konusunu oluşturmaktadir.          

1. Çevre Hareketlerinin Kavramsal Çerçevesi ve Ortaya Çıkışı

Toplumsal girişimler arasinda yer alan ve çevrenin korunmasi ve ge-
lişmesi kaygisiyla yapilan eylemler çevre hareketleri olarak adlandirilmak-
tadir. Kontrolsüz nüfus artişinin sebep olduğu hava, su ve toprak kirliliği, 
ormanlarin ve çeşitli canli türlerinin yok olmasi, doğal kaynaklarin denge-
siz dağilimi gibi toplumun karşilaştiği sorunlara tepki olarak ortaya çik-
mişlardir (Işik, 2015: 106-108).
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Çevre hareketleri, insan eliyle ortaya çikan tüm maddi kültür ögeleriy-
le çevre arasindaki etkileşime ilişkin bilgi toplamaya, bunlari analiz etme-
ye ve yorumlamaya dayanmaktadir. Teorik açidan merkezsiz, çok biçimli, 
yayilmaci yeni bir toplumsal hareket olarak savunulmaktadir. Büyük çevre 
örgütlerinin paydaşlari arasinda bilim insanlarinin da yer almasi dolayi-
siyla bilime dayali bir hareket olduğu düşünülmektedir (Castells, 2006: 
221-235). 

Çevre hareketleri, çevreyi korumaya yönelik gönüllü oluşan gruplar-
dan egemen siyasi güce, sesini ulaştirmayi hedefleyen yapilanmalara kadar 
geniş bir kitleyi ifade etmektedir. Söz konusu bu gönüllü gruplarin kimisi 
çevreye duyarli olunmasi konusunda faaliyetlerini sürdürürken, kimisi ise 
egemen gücü destekleyerek ya da onlara muhalefet ederek çevre için kaza-
nim elde etmeye çalişmaktadir (Kiliç, 2008: 125).

Çevre hareketleri tepkilerini ortaya koymak ya da taleplerini yöneti-
me iletebilmek için çeşitli protesto yöntemlerine başvurmaktadir. Yürüyüş, 
gösteri, imza kampanyasi, oturma eylemi ve boykotlar bu yöntemlerden 
bazilaridir. Bunlarin dişinda tüketicileri çevre dostu ürünlerin kullanilmasi 
yönünde teşvik etme, medyayi harekete geçirme, sivil itaatsizlik ve ekotaj 
gibi yöntemlere de başvurabilmektedir (Balkaya, 2014: 47). 

Çevre hareketleri genellikle insan faaliyetleri, yönetim, düşünce ala-
ninda gelişmeler ile bilim ve teknoloji alaninda ilerlemelerin çevre üzerin-
de yarattiği etki ve sağladiği bilgilerle bağlantili bir algilama-tepki süreci 
ile oluşmaktadir. Genel olarak toplumda ya da belli konularda değişiklik 
talep etmektedir (Erim, 2002: 10).

Çevre hareketlerinin toplumsal hareket olarak doğmasinin nedeni su, 
hava ve toprağa ilişkin ekonomik sorunlarin artmasi olarak görülmektedir. 
Çevre sorunlarinin bilimsel olarak ölçülebilir hale gelmesi küresel isinma, 
iklim değişikliği gibi sorunlarin bile ölçülüp kamuoyuyla paylaşilmasi, 
çevrenin gündemde kalmasini sağlamaktadir. Çevreye ilişkin zararlarin 
yerel olmaktan çikip küreselleşmesi ve sadece bugünü değil, insanliğin 
geleceğini de etkilemesi çevre hareketlerinin temeli kabul edilmektedir 
(Göktolga, 2013: 130-131).

Çevre sorunlarinin çözümü için başlatilan eylemleri ve örgütlenmeleri 
tarihsel olarak eskiye götürme gerçekçi görülmemektedir. Çünkü insan ile 
doğa ilişkisindeki dengesizlikler sanayi devrimi sonrasinda, kapitalizmin 
her türlü çevresel değeri, sermayenin buyruğuna vermesi sonucunda önem 
kazanmaktadir. Çevre bilinçlenmesi de bununla birlikte gelişmektedir ki 
toplumsal hareketlerin ve örgütlenmelerin dikkate değer boyutlara ulaş-
masi 19. yüzyilin sonlarinda görülmüştür. Eylem ve örgütlenmenin sayica 
artmasi, çeşitlenmesi ve ideolojik içerik kazanmasi 20. yüzyilin üçüncü 
çeyreğinde gerçekleşmiştir (Keleş, 2015: 84).
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J. Goyder ve P. Lowe, çevre hareketlerinin canlanmasini, ekonomik 
gelişmenin gerilediği dönemlere denk geldiğini ifade etmektedir. Böyle 
dönemlerde insanlarin ekonomik büyümenin dişsal maliyetlerini göz önü-
ne almaya ve maddi olmayan değerlere önem vermeye başladiğini belirt-
mişlerdir. Gelişmiş Bati ülkelerinde özellikle 1960’larin sonunda çevre 
sorunlarina ilgi artmiş ve çevre hareketleri de bu dönemde güçlenmeye 
başlamiştir (Duru, 1995: 28-29).

1960’larin sonunda öğrencilerin başlattiği muhalif hareketler tabanin-
da gelişen ve asil amaçlari çevre sorunlarini önlemek olan toplumsal hare-
ketler, Bati toplumunda çevre değerlerinin yerleşmesine katki sağlamiştir. 
Buna bağli olarak çevrenin korunmasi düşüncesi, çevre hareketlerinin top-
lumu uyarici etkinlikleri sayesinde özellikle Bati toplumlarinda geniş bir 
taban bulmuştur. Bati ülkelerinde çevrenin korunmasi amaciyla vatandaş-
lar yerel ve merkezi yönetimle, özel şirketlerle ya da kamu kuruluşlari ile 
karşi karşiya gelmektedir (Işik, 2015: 106).

1970’li yillarda yaşanan ekonomik kriz, enerji krizini de ortaya çi-
karmiştir. Buna bağli olarak ülkeler, nükleer enerji üretimini gündeme ge-
tirmiştir ve bu durum da nükleer karşiti hareketleri doğurmuştur. Çevre 
hareketlerinin çoğu yerel düzeyde vatandaş inisiyatifi olarak örgütlenmiş-
tir. Dolayisiyla park alanlarinin korunmasi, karayolu inşasinin protestosu, 
nükleer enerji santrali protestosu gibi konularla ilgilenmiştir. Ancak yerel 
halkin başarilari, çevre hareketinin etkisini ülke çapinda artirarak bunla-
rin tek bir şemsiye altinda toplanmasina yardimci da olmuştur (Göktolga, 
2013: 131).

Çevre hareketlerinin toplum içinde giderek yayginlaşmasinin nedeni, 
bu hareketlerin içeriği ile yaşanan sorunlarin örtüşmesinden kaynaklan-
miştir. Endüstriyel toplumlarla ortaya çikan gelecek kaygisi, çevre kirlili-
ği, ekonomik sorunlar, işsizlik gibi olumsuzluklar insanlari karamsarliğa 
itmiştir. Bu kaygilari taşiyan insanlar, çevre hareketleri araciliğiyla yeni 
arayişlara ve toplumsal tepkilere yönelmiştir. İnsanlarin çevre sorunlari ile 
kendi gelecekleri arasinda kurduklari ilişki, bireysel kaygilarin toplumsal 
kaygilara dönüşmesine neden olmuştur (Kavas, 2011: 36).

2. Türkiye’de Çevre Hareketlerinin Tarihsel Gelişimi

Sosyo-kültürel ve/veya sosyo-ekonomik bakimdan önemli görülen 
kitlesel ve kolektif eylem içeren toplumsal hareketleri, dönemlere ayirarak 
incelemek olaylari daha iyi analiz etmede ve yorumlamada kolayliklar sağ-
layacaktir. Bu anlamda Türkiye’de çevre hareketlerinin tarihsel gelişimi 
üç dönem altinda incelenmiştir. İlk olarak Cumhuriyetin başlangicindan 
1980’li yillara kadar olan dönem ele alinmiştir. Daha sonra 1980-2000 ara-
si dönem incelenmiştir. 2000’li yillarda ki çevre hareketlerinin incelendiği 
dönemde ise 2000 yilindan günümüze kadarki süreç ele alinmiştir. Böyle 
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bir ayrim yapilmasinin nedeni ise tarihi süreç içerisinde yapilan çevre ha-
reketlerinin, ülkenin dönemsel olarak gösterdiği ekonomik gelişimine göre 
de benzerlik göstermesidir.

2.1. Yasal ve Yönetsel Düzenlemelerin Etkili Olduğu Dönem 
(1923-1980)

1923 yilinda düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nde ormanlarin ço-
ğaltilmasi, ağaç bayrami düzenlenmesi ve bayram günlerinde halkin ve 
öğrencilerin birer ağaç dikmesi kararlaştirilmiştir. Bu dönemde çevre ku-
ruluşlarinin etkinlikleri, doğayi bütün olarak koruma amacindan daha çok 
belli bir yörede yaşayanlarin karşilaştiği yerel çevre sorunlarini engelleme 
şeklinde görülmüştür. Çevre alanindaki ilk çalişmalar devlet önderliğinde 
yapilmiştir (Dinçel, 2019: 65-66).

Cumhuriyetin ilk yillarinda 442 sayili Köy Kanunu, 1580 sayili Be-
lediye Kanunu, 1593 sayili Umumi Hifzissihha Kanunu, 2290 sayili Be-
lediye Yapi ve Yollar Kanunlari ile çevre sağliğina yönelik düzenlemeler 
getirilmiştir. Ancak o dönemde çevreye yapilan müdahalelerin bir kismi 
çevrecilik anlayişiyla bağdaşmamaktadir. Örneğin o dönemde sitma ile 
mücadele kapsaminda batakliklarin kurutulmasi işlemi, 21. yüzyilda sulak 
alan kaybi olarak değerlendirilmektedir (Erim, 2002: 16).

1945-1946 yillarindan sonra dernek kurmanin serbestleşmesiyle çevre 
örgütlerinin sayi ve faaliyetlerinde artiş gözlenmiştir. Çevre koruma ça-
balari uzun bir süre sinirli sayida kuruluş tarafindan yönetilmiştir. 1950’li 
yillarda 6831 sayili Orman Kanunu, 3194 sayili İmar Kanunu gibi düzen-
lemelerle çevreyi korumayi yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Bunun bir 
sonucu olarak Kuşcenneti, Aslantaş ve Yozgat Çamliği bu dönemde milli 
park ilan edilmiştir (Görmez, 2010: 116-117).

1923-1960 yillari arasinda çevre hareketleri ağaçlandirma, altyapi ek-
sikliği, Haliç’in kirliliği, tarihsel çevre gibi belirli ve yerel sorunlara yö-
nelik gerçekleşmiştir (Kavas, 2011: 55). Bu dönemden sonra oluşan çevre 
hareketleri ise nüfus artişi, sanayileşme, kentleşme ve hava kirliliği gibi 
konulara yönelik oluşmuştur. 

1960’larda gönüllü örgütlerinin ve baski gruplarinin da faaliyet gös-
termeye başlamasiyla çevreye olan ilginin arttiği görülmüştür. Türkiye 
Mühendis ve Mimar Odalari Birliği’ne bağli meslek odalari, Ankara Hava 
Kirlenmesiyle Savaş Derneği, Türkiye Ormancilar Derneği, Türkiye Tabi-
atini Koruma Derneği gibi örgütler bu dönemde faaliyetlerini artirmiştir. 
1970’lere gelindiğinde ise önceki örgütlerden farkli olarak çevreyi imar, 
kirlenme ve ormancilik gibi tek yönleriyle değil, çevreyi bütün olarak 
ele alan örgütler kurulmuştur. 1972’te kurulan Türkiye Çevre Koruma ve 
Yeşillendirme Kurumu, 1975’te kurulan Doğal Hayati Koruma Derneği 
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ve 1978 yilinda kurulan Türkiye Çevre Vakfi gibi örgütler çevreyi bütün 
olarak ele alan örgütlere örnek olarak gösterilebilir. Çevrenin bozulmasini 
önlemek, çevreyi koruyup geliştirmek, bu konularda kamuoyunu bilinç-
lendirme amacinda olan çevre örgütleri bilimsel, teknik, eğitici çalişmalar 
yapmiş ve iç politikayla doğrudan ilgilenmemiştir. Çünkü çalişmalar sa-
dece kamuoyu yaratma ve kamuoyunu etkilemekle sinirli kalmiştir (Keleş 
vd., 2012: 324-325).

1970’li yillarda çevre sorunlarina yönelik ilk girişimler, yalnizca hü-
kümet yetkilileriyle görüşmek ya da dava açmak gibi yöntemlerden oluş-
muştur. Örneğin 25 Temmuz 1975’te Samsun’da Bakir İzole Tesisleri’nin 
tarim ürünlerine zarar vermesi sonucu, yerel halk toplanarak yürüyüş ger-
çekleştirmiştir. Yine 1975’te Murgul’da faaliyete geçen Etibank Bakir İş-
letmeleri’nin bitki örtüsüne ve tarim alanlarina zarar vermesi sonucu yerel 
halk yasal yollara başvurmuştur. 1977’de Elmadağ’da barut ve çimento 
fabrikalarinin tarim ürünlerine zarar verdiği gerekçesiyle, belediye ara-
ciliğiyla halk şikayetçi olmuştur. Yine 1977’de Silifke Taşucu Balikçilar 
Kooperatifi üyeleri Akkuyu’ya yapilacaği söylenen nükleer santrali pro-
testo etmek için deniz araçlariyla gösteri yapmiştir. Ayni yillarda Ziraat 
Mühendisleri Odasi Adana Şubesi “Nükleer Santrale Hayir” kampanyasi 
başlatmiştir. 9 Temmuz 1978’de İzmitli balikçilar körfezdeki kirliliğe dik-
kat çekmek için tekneleriyle gösteri düzenlemiştir (Duru, 1995: 53-54).

1970’li yillarda çikan bu protestolar çevre sorunlarina karşi olduğu 
kadar yerel halkin ekonomik zarara uğramasina da karşi olan protestolar-
dir. Çevre-ekonomi ilişkisini inceleyecek yasal bir düzenlemenin bulun-
mamasi, yerel halki sorunlara çözüm üretecek arayişlara yönlendirmiştir. 
Bu anlamda Türkiye’de ilk çevre protestolari, bilinçli olmasa da çevre-e-
konomi ilişkisine dikkat çeken protestolar olarak değerlendirilmektedir 
(Öztürk, 2019: 50).

2.2. Yerel ve Ulusal Anlamda Etkinliğin Arttığı Dönem (1980-
2000)

12 Eylül 1980 tarihindeki askeri darbe sonucu olağanüstü hâl ilan edil-
mesi, çevre hareketleri üzerinde olumsuz etki yapmiştir. Yaşamsal önemi 
olan birçok gelişmenin art arda yaşanmasi, çevre sorunlarinin arka plana 
atilmasi, çevre eylemi girişimlerinin bastirilmasi, demokratik hak ve öz-
gürlüklerin kullanilmasi için uygun ortamin bulunamamasi gibi durumlar, 
ilerleyen yillarda çevre hareketlerini farkli boyutlara taşiyabilecek olay-
larin yaşanmasina zemin hazirlamiştir. Örneğin, bu dönemde ilk yurtdişi 
kaynakli eylem gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki yönetimi ve insan hakla-
rinin ihlal edildiği gerekçesiyle protesto etmek üzere Almanya’dan gelen 
“Yeşiller”, Ankara Kizilay’da birbirlerini zincirle bağlayarak eylem yap-
mişlardir. Bu durum yeşil hareketin sadece doğa koruma anlamina gelme-
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diğinin Türkiye’de ilk kez gösterilmiş olmasi çevre hareketinin bir basa-
maği olarak değerlendirilmektedir (Duru, 1995: 54-55).

1980’li yillarin ilk yarisinda Türkiye Elektrik Kurumu tarafindan Gö-
kova Körfezi’ne yapilmasi planlanan termik santral için yerel halk ve bazi 
gruplar tepki göstermiştir. Yerel halk termik santralin kurulmasinin tarim 
arazilerini yok edeceğini, işsiz kalacaklarini ve yöredeki turizmin de zarar 
göreceğini belirterek karşi çikmiştir. Halk, 45 kişilik bir heyet oluşturarak 
üç bini aşkin imzali dilekçeyi, dönemin Cumhurbaşkani’na ve Başbakan’a 
sunmak için Ankara’ya gitmiştir. Ayrica sadece yerel halk değil, bazi siya-
setçiler de karşi çikmiştir. Halkin tepkisi artinca termik santralin kiyidan 
800 metre içeriye yapilmasi kararlaştirilmiştir. 1984-1985 yillarinda tar-
tişmalar referandum önerisine kadar gitse de 1986 yilinda termik santralin 
kurulacaği yerin seçimi için açilan dava reddedilerek Kasim 1986’da ter-
mik santralin inşasina başlanmiştir (Nazlioğlu, 1988: 71-73).

1986’da Ankara’da Zafer Park’in otoparka çevrilmesi amaciyla park-
taki ağaçlarin kesilmesi sonucu, Daniştay çalişanlari tarafindan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ne dava açilmiştir. Dava sonucunda projenin iptal 
edilmesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, Daniştay’a başvursa da karar-
da değişiklik olmamiştir. Zafer Park olayi Türkiye’de ilk kez, vatandaşla-
rin kamu haklarini devlete karşi korumak için idari yargiya başvurmasi ve 
idari yarginin kamunun haklarini devlete karşi korumasindan dolayi önem-
li görülmektedir (URL-1, 2015).

1986 yilinda Muğla Dalyan’da soyu tükenmekte olan deniz kaplum-
bağalari, yengeçler ve pek çok kuş türünün bir arada yaşadiği sahile, bir 
Alman firmasinin otel yapmak istemesi üzerine, Çevre Duyarliliğini Yay-
ma Grubu ve İzmir Yeşiller Grubu ile yerel halk otel yapimina tepki gös-
termiştir. Ayni yil Ankara Güvenpark’a otopark yapilmasi kararina Çev-
re Duyarliliğini Yayma Grubu, milletvekillileriyle birlikte vatandaşlar da 
tepki göstermiştir. 50 binin üzerinde imza toplanarak açilan idari dava ile 
süreç durmuştur. Yine ayni yil İstanbul Büyükçekmece’de Türkiye’nin en 
büyük çimento fabrikalarindan birinin sebep olduğu kirliliğe karşi başla-
tilan protesto sonrasi fabrika, modernizasyona gitmek zorunda kalmiştir 
(Görmez, 2010: 119).

Çevre bilincinin gelişimi açisindan önemli olan bir diğer olay ise 
1989’da Aliağa’ya termik santral yapilacağinin duyurulmasinin ardindan 
ortaya çikan tepkilerdir. Yerel halk ilk olarak belediyelerden destek alarak 
direniş hareketi başlatmiştir. Aliağa-Yeni Foça yolunu trafiğe kapatarak 
başlayan direniş, kisa sürede sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşlari, 
siyasi partilerin il ve ilçe örgütlerinin desteklerini de alarak büyümüştür 
(Dinçel, 2019: 67-68). Aliağa’da termik santral kurulmasina ilişkin 1992 
yilinda yapilan halkoylamasi, bu yola başvuran belediyeleri ayni zamanda, 
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ilk kez cezai yaptirimlarla karşi karşiya getirmiştir. Ancak halki suç işle-
meye özendirme ve kişkirtma gerekçesini mahkeme inandirici bulmamiş-
tir. Çünkü bu tür girişimler, halkin kendini ilgilendiren bir konuda düşün-
cesini belirtme hakkinin kullanilmasi şeklinde yorumlanmaktadir (Keleş, 
2016: 543-544).

İzmir Bergama’da 1989 yilinda bir Türk şirketi tarafindan alinan altin 
arama ruhsati, daha sonra çok uluslu bir şirkete devredilmiştir. 17 köyün 
etkilenmesine sebep olan siyanürlü çözelti ile altin ayriştirma çalişmalari 
1990’li yillarda başlamiştir. Çiftçilik ve hayvancilikla geçinen yerel hal-
ki, üniversitelerden gelen akademisyenler yaptiklari panellerle bilinçlen-
dirmiştir. Yerel halk, bilgi edinme ve örgütlenme süreçlerinde yerel po-
litikacilardan ve bölgedeki çeşitli kanaat önderlerinden de etkilenmiştir. 
1996 yilinda şirketin genel müdürünü kuş tüyüne bulayarak Bergama’dan 
kovmak, Çanakkale-İzmir yolunu yedi saat trafiğe kapatmak, yari çiplak 
protesto yapmak gibi ilginç protesto teknikleriyle mücadele tüm dünyada 
yer almiştir. Bergama’daki altin arama çalişmalarina yönelik 1994 yilinda 
İzmir 1. İdare Mahkemesinde açilan dava, madende kamu yarari bulunma-
diği karariyla 1997 yilinda sonuçlanmiştir. Mahkeme kararina rağmen ma-
den ocaği işletmesi Bakanlar Kurulu tarafindan verilen özel izinle çalişma-
ya devam etmiştir. Ayrica çevre hareketi içinde yer alan pek çok kişi yasa 
dişi eylemlere katilmak, gizli örgüt kurmak ve Almanya yararina casusluk 
yapmak iddialariyla yargilanmiştir. Bergama çevre eylemlerinin, diş güçler 
tarafindan yönlendirildiği iddiasi, bu harekete verilen desteği önemli ölçü-
de etkilemiştir. Çünkü madene karşi yapilan çevre hareketlerinin sadece 
çevrenin korunmasi temasinda yapilmadiği, ayni zamanda neo-liberal sis-
temin eleştirildiği ve anti-emperyalizm mücadelesi olarak görüldüğü ifade 
edilmektedir (Çimrin, 2015: 312-315). 

1992 yilinda Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin gündeme alinmasi 
üzerine, Türkiye çapinda imza kampanyasi başlatilmiştir. Çevreci, ekolo-
jist ve yeşil gruplar başta olmak üzere birçok dernek ve grup bu imza kam-
panyasini desteklemiştir. 24 Mart 1993’te Yeşiller ve SOS Akdeniz Bürosu 
tarafindan iskelet görünümlü kiyafetlerle Ramazan Bayrami gezisi düzen-
lenmiştir. Yine 1993’te Nükleer Karşiti Platform öncülüğünde İstanbul, 
Sinop ve İzmir’de nükleer karşiti mitingler yapilmiştir. 1994 yilinda bir 
yüksek lisans öğrencisi 170 kilometrelik yolu geri geri yürüyerek, nükleer 
santral projesini protesto etmiştir (Aksu ve Korkut, 2017: 145).

1990’li yillarin ortasinda HES’e karşi tepkiler ilk olarak Doğu Ka-
radeniz’de başlamiştir. Firtina Vadisi’ne inşa edilmesi planlanan HES’e 
karşi yerel halk tepki göstererek ulusal ve uluslararasi düzeyde bir kamu-
oyu oluşturmayi başarmiştir. Projenin planlanan tarihte başlamasina engel 
olunmuş ancak Haziran 1998’de Çevre Bakanliği’nin ÇED Olumlu karari 
vermesiyle dönemin Başbakani’nin da katildiği bir törenle HES’in temeli 
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atilmiştir. 21 Ağustos 1998’de Çamlihemşin Vakfi, Şenyuva Köyü, Ortan 
Köyü bir araya gelerek, ÇED Olumlu kararina karşi dava açmiştir. Ayni 
zamanda inşaatin durdurulmasi ve projeden vazgeçilmesi için Türkiye ça-
pinda imza kampanyasi başlatilmiştir. İtiraz süreci Daniştay 6. Dairesi’nin, 
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği ÇED raporunu iptal eden ka-
rarini onaylamasi ile son bulmuştur. Verilen bu kararin, yerel halkin mü-
cadelesine örnek olarak çevre hareketlerine toplumun katilim sağlamasina 
katkida bulunduğu belirtilmektedir (Atvur, 2014: 290-291).

1980-2000 arasi dönem Bati’da yeşil partilerin parlamentoya giriş ha-
zirliklari yaptiği, Türkiye’de ise çevre hareketi eylemlerinin yoğunlaştiği 
dönemdir.  Bu dönemdeki çevre hareketleri; yok olan tür ve habitat çeşit-
liliğine, tarimsal alanda kullanilan kimyasallarin çevresel sonuçlarina ve 
bilinçsizce yapilan avciliğin doğada yarattiği tahribata, toplumun dikkatini 
çekmeye çalişmiştir. Yine bu dönemde başlayan enerji santrallerine karşi 
yapilan eylemler ve kurulan yerel çevre dernekleri, çevre sorunlarini ka-
muoyunun gündemine taşimayi başarmiştir. Çevresel krizin artmasiyla bu 
konudaki basili kaynaklar da artmiştir. Bu hareketlerin beslendiği düşün-
celer birbirinden farkli olsa da üretim ve tüketim faaliyetlerinin doğa üze-
rinde yarattiği tahribatin önüne geçme düşüncesi ortak noktalari olmuştur 
(Özlüer vd., 2016: 17-18). 

2.3. Ekonomik Gelişmelerin Etkili Olduğu Dönem (2000 ve Son-
rası)

Bu dönemde Türkiye’de iktidarin değişimi ile yaşanan sosyo-ekono-
mik ivme neticesinde, boş alanlar üzerinde imar izni, özelleştirme, kentsel 
dönüşüm projeleri, kamulaştirma, enerji ve köprü ihalelerinde hizmet alim 
garantörlüğü gibi yasal değişiklikler yapilarak, bütün ekonomik alanlarda 
sermaye kullanimi yayginlaştirilmiştir. Yürütülen projelerin hem büyük 
finansal akiş yaratmasi hem başka sektörlerin ürün ve hizmetlerini girdi 
olarak kullanmasi hem de bu sektörlerdeki çiktilarin başka sektörleri can-
landirmasi, ülkeye ekonomik canlilik kazandirsa da maden, inşaat ve enerji 
şirketlerine taninan serbestlikler, çevrenin bu şirketler tarafindan yeterince 
dikkate alinmadiği düşüncesinin oluşmasina neden olduğu ifade edilmek-
tedir (Aksu ve Korkut, 2017: 9).

1985’te yürürlüğe giren 3213 sayili Maden Kanunu, 2004’te 5177 sa-
yili Maden Kanununda ve Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasin İlişkin 
Kanun ile düzenlenmesinin ardindan çok uluslu maden şirketleri Türki-
ye’de faaliyet göstermeye başlamiştir. Benzer şekilde 1984’te yürürlüğe 
giren 3096 sayili Türkiye Elektrik Kurumu Dişindaki Kuruluşlarin Elekt-
rik Üretimi, İletimi, Dağitimi ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkinda 
Kanun’un 2000’li yillarda yeniden düzenlenmesinin ardindan, HES proje-
lerinde artişa neden olmuştur (Özen, 2018: 188). Bu projelerin yol açacaği 
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çevresel tahribatlarin dikkate alinmamasindan dolayi çevre hareketlerinde 
ciddi sayida artiş görülmektedir. 

“Temiz Enerji” olarak pazarlanan HES sayisindaki artiş, kirsal nüfusu 
suya erişemez hale getirmektedir. Tohum ve gidayi korumaya önem veren 
genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) karşiti hareketler de bu dönem-
de görülmüştür. Toplum, üretimden uzaklaşarak tüketime dayali bir yaşam 
alişkanliği kazanmiştir. Bu dönemdeki gelişmeler toplumsal hayatta da 
etkisini göstermiştir. Kentsel alanin hizli biçimde finansallaşmasi konut 
sayisini artirarak tarim topraklarinin daralmasina yol açmiştir (Özlüer vd., 
2016: 30-31).

Aralik 2003’te Fethiye’deki Akdeniz Çevre Platformu toplantisinda, 
GDO hakkinda oturum düzenlenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de GDO’larin 
durumu ele alinarak, bu konuda çalişma yapilmasi kararlaştirilmiştir. Bir 
çalişma grubu oluşturularak “Yaşam Patentlenemez” başlikli 18 sayfalik 
bir metin hazirlanmiştir. Mart 2004’te otuza yakin çevre örgütü, üretici ve 
tüketici gruplarinin birleşmesiyle “GDO’ya Hayir Platformu” kurmuştur. 
Platform, GDO karşiti imza kampanyalari, paneller ve sokak protestolari 
düzenlemiştir. Hatta Biyogüvenlik Kanunu’nun hazirlanmasindan yürür-
lüğe girmesine kadar ki süreçte söz konusu platformun katkisinin olduğu 
belirtilmektedir (Baykan, 2012: 2).

31 Aralik 2004 tarihinde Karadeniz Sahil Yolu projesine karşi İstan-
bul Taksim Meydani’nda “Karadeniz Kararmasin”, “Sahilimi Doldurma”, 
“Karadeniz’de Kiyi Katliamina Hayir” yazili pankart açilarak proje pro-
testo edilmiştir. Ankara’da da ayni tarihte benzer eylemler yapilmiştir. 31 
Mart 2005’te Arhavi Sahillerini Koruma Platformu yola karşi çikmadik-
larini, yolun taş ocaklarindan çikarilan dolgu malzemesiyle denizi doldu-
rularak yapilmasina karşi çiktiklarini belirtmiştir. 12 Mart 2006’da Aksu 
Mahallesi sahilinde toplananlar, sahil yolunun yapimini protesto etmiştir. 
Yine 2006 yilinda kamu yarari olmadiği, 3621 sayili Kiyi Kanunu’na ay-
kiri olduğu ve daha uygun alternatifleri olduğu iddiasiyla dava açilsa da 
sonuç değişmemiştir. Projenin sahile yapilmamasi için birçok kez eylem 
yapilmasina rağmen tamamlanan yol heyelan, erozyon ve denizden gelen 
taşlar yüzünden pek çok kez trafiğe kapanmiştir. 1960’li yillarda Devlet 
Planlama Teşkilati tarafindan planlanan Karadeniz Sahil Yolu, Türkiye’nin 
en büyük çevresel krizi şeklinde tanimlanmaktadir (Aksu ve Korkut, 2017: 
420-425).

29 Ağustos 2005’te küresel isinmaya neden olduğu gerekçesiyle Ça-
nakkale’deki Çan Termik Santrali’nin soğutma kulesine Greenpeace üye-
leri tirmanarak eylem gerçekleştirmiştir. 6-17 Kasim 2006’ta Küresel Ey-
lem Grubu, aralarinda Türkiye’nin de bulunduğu 47 ülkede düzenlediği 
mitinglerde, küresel isinmanin durdurulmasi için Kyoto Protokolü’nün bir 
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an önce imzalanmasi için eylemde bulunmuştur. 29 Mart 2009’da Dün-
ya Doğayi Koruma Vakfi’nin organizasyonuyla Türkiye dâhil 83 ülkede 
2700’den fazla şehirde bir saatlik işik kapatma eylemi yapilmiştir. Bu ey-
lem, geleneksel hale gelip her sene devam etmektedir. 6 Nisan 2009’da 
Greenpeace üyeleri, Boğaziçi Köprüsü’ne çikarak Türkçe ve İngilizce 
“Bariş için iklimi kurtar” yazili pankart açma, kendini korkuluklara zincir-
leme, köprüden iple sarkip Obama posteri açma gibi eylemler yapmiştir. 26 
Nisan 2009’da Küresel Eylem Grubu, Kadiköy İskele Meydani’nda ‘Kü-
resel Isinmayi Durdur Gezegeni Kurtar’ mitingi düzenlemiştir. 24 Ekim 
2009’da Greenpeace ve Küresel Eylem Grubu 170 ülkede düzenlenen 
eylem kapsaminda İstanbul Boğazi’na açilarak küresel isinmaya dikkat 
çekilmiştir. Yine 24 Ekim 2009’da, Ankara ve İklim için Gençlik Girişim-
leri Ankara Gençlik Parki’nda parlamentoya iklim için harekete geçilme-
si çağrisinda bulunmuştur. 22 Kasim 2009’da 350 Ankara girişimi Tunali 
Kuğulu Park’ta başbakanliğa gönderilmek üzere kartpostal üzerinden imza 
kampanyasina başlanmiştir. 14 Aralik 2009’da Kopenhag İklim Zirvesi 
Bella Center’da devam ederken Greenpeace Akdeniz, Yeşiller Türkiye ve 
çok sayida eylemci İstanbul’da Tünel’den Taksim meydanina kadar slogan 
atarak yürüyüş yapmiştir. 2009 yilinda Muğla Köyceğiz’in Yuvarlakçay 
köyünde yerel halk, derelerinin ellerinden alinip, tarim alanlarinin tahrip 
olmamasi adina HES projesine karşi 2010 yilinin sonuna kadar mücadele 
etmiştir. Yerel halk, “Yuvarlakçay geçilmez!” slogani ile sularini ve ağaç-
larini gece gündüz demeden beklemiştir. Bu girişim sonucunda HES proje-
si iptal edilmiştir. Köylü kadinlarin bu mücadeleye öncülük etmesi de ayri 
bir önem taşimaktadir. 

2010 yilinda Rize İkizdere’de HES projelerinin mağdurlari tarafindan 
Türkiye Su Meclisi kurulmuştur. Yapilan mücadele sonucu İkizdere’deki 
iki HES projesine ve Findikli’daki iki HES projesine Rize İdare Mahke-
mesi tarafindan durdurma karari verilmiştir. Bölgedeki HES projelerine 
karşi yerel halk ile Türkiye Su Meclisi’nin yaptiği mücadeleye Derelerin 
Kardeşliği Platformu ve TMMOB’a bağli meslek kuruluşlari da destek ol-
muştur (Bahçeci, 2018: 59).

26 Nisan 2010’da Allianoi girişimi, Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, 
Karadeniz İsyandadir Platformu, Loç Vadisi Koruma Platformu, Munzur 
Koruma Kurulu ortakliğiyla “Yaşami yok eden enerjileri durdurmak için 
geliyoruz” sloganiyla Kadiköy’de miting düzenlemiştir. Küresel isinma 
konulu dünyanin en büyük eylemi, 10 Ekim 2010’da 188 ülkede, farkli 
noktalarda ama ayni anda 7347 tane eylem ile gerçekleşmiştir. Bu bağ-
lamda Türkiye’de İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Yalova ve Bodrum’da 
yürüyüş ve bisikletle eylemler yapilmiştir. Greenpeace Akdeniz ve Küresel 
Eylem Grubu tarafindan İstanbul Taksim ve İzmir Konak meydanlarinda 
Türkiye’nin, Meksika’da gerçekleşen iklim müzakerelerinde gerekli adimi 
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atmasina yönelik bildiri okunmuştur (Aksu ve Korkut, 2017: 15-25).

Nisan 2011’de suyu ticarileştiren politikalar olarak görülen HES’lere 
karşi “Büyük Anadolu Yürüyüşü”nde Türkiye’nin 7 bölgesinden pek çok 
kişi “Anadolu’yu vermeyeceğiz” slogani ile Ankara’ya yürümüştür. 40 gün 
sonunda Ankara’da bir araya gelen eylemcileri Gölbaşi’nda polis durdura-
rak Ankara’ya girişlerine izin verilmemiştir. Bunun üzerine, grup burada 
oturma eylemi başlatmiştir. 17 gün polis gözetiminde tutulan göstericiler, 
bu süreç sonunda eylemlerine son vermiştir (Atvur, 2014: 292).

Ayni yil Sinop başta olmak üzere Mersin ve İstanbul’da nükleer karşiti 
mitingler gerçekleşmiştir. Nükleer santral kurulmak istenen Sinop ve Mer-
sin’de çevre hareketinin devam etmesinde Akdeniz’deki çevre örgütleri ve 
İstanbul Nükleer Karşiti Platformu’nun çalişmalari etkili olmuştur. Sosyal 
medyanin yayginlaşmadiği günlerde sokaklara kurulan masalarda imza 
kampanyasi düzenlenerek nükleer santralin çevre üzerindeki olumsuz et-
kilerine karşi çalişmalar yapilmiştir. 17 Nisan 2011 tarihinde Mersin’de 
on binlerce kişinin katilimiyla insan zinciri yapilarak nükleer santral pro-
jesi protesto edilmiştir. Benzer şekilde bu eylemden 4 yil sonra 26 Nisan 
2015’te Sinop’ta nükleer karşiti çevre mitinglerinden biri yapilmiştir. Dü-
zenlenen bu çevre mitinginin Türkiye’de yapilan en büyük çevre mitingle-
rinden biri olduğu ifade edilmektedir (Gürbüz, 2016: 95-97). 

Artvin’in Şavşat ilçesinde Veliköy ve Nanep derelerine HES yapilma-
si planlanmiş ve Temmuz 2013’te projeye ÇED Olumlu karari verilmiş-
tir. Yerel halkin fiili ve hukuki direniş gerçekleştirmesi üzerine Rize İdare 
Mahkemesi projeyi iptal etmiştir. 2018 yilinda şirketin ikinci kez ÇED 
Olumlu raporu almasi üzerine, Veliköy Kültür Kalkindirma ve Dayanişma 
Derneği ile yerel halk, raporu tekrar yargiya taşimiş ve bir kez daha iptal 
karari alinmasinda önemli rol oynamiştir (URL-2, 2020).

Rize’de Andon Vadisi’ne yapilmasi planlanan HES projesine karşi 
2013 yilinda Kazim Delal isimli vatandaş, büyükbaş hayvanini satip, ban-
kadan kredi alarak idare mahkemesinde dava açmiştir. Açilan dava sonunda 
ekolojik ve sosyoekonomik gerekçelerle HES inşaati için yürütmeyi dur-
durma karari verilmiştir. 5 Mart 2014 tarihinde Antalya Alakir Vadisi’ne 
yapilmasi planlanan HES projesine karşi Karacaören Dayanişma Derneği 
ve Alakir Nehri Kardeşliği üyeleri, Antalya 2. İdare Mahkemesi’nde açtiği 
dava sonucu yürütmeyi durdurma karari verilmiştir (Atvur, 2014: 293).

Bolu Mudurnu Yeniceşihlar Köyü’nün mera ve orman alanlarina çi-
mento şirketinin ÇED Gerekli Değildir raporu alarak Nisan 2014’te taş 
ocaği inşasina başlamasi üzerine yerel halk yasal yollardan mücadele baş-
latmiştir. Mahkemenin iptal kararina rağmen, taş ocaği inşasinin devam 
etmesi üzerine, yerel halk kamuoyundan destek çağrisinda bulunmuştur. 
Ocak 2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanliği önünde yerel halk tarafindan 
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basin açiklamasi yapilarak “Gök mavi yer yeşil kalsin”, “Temiz su temiz 
çevre”, “Yeşil biterse yaşam biter” yazili dövizlerle taş ocaği projesi pro-
testo edilmiştir (URL-3, 2015). 

Artvin Yusufeli ilçesindeki Sarigöl derelerine HES projesi başlamasi üze-
rine yerel halk daha etkili olacaği düşüncesiyle İstanbul’da eylem yapmiştir. 
Ocak 2015’te Artvin Yusufeli Sarigöl Dereleri HES Karşiti Platformu’nun çağ-
risi ile Beyoğlu’nda bir araya gelen yüzlerce kişi “Andergalsin (eksik kalsin) 
HES’ler özgür aksin dereler” slogani ile Galatasaray Lisesi önüne kadar yü-
rüyüş gerçekleştirmiştir. “Balik tutmak suç, dereyi kurutmak serbest”, “Ranta 
talana hayir”, “Sabrimizi sinamayin” yazili dövizlerle HES projesi protesto 
edilmiştir. Ayrica yaptiklari basin açiklamasinda dağlarin, vadilerin ve dere-
lerin sadece insanlara ait olmadiğini, doğadaki tüm canlilarla ortak yaşamak 
gerektiğinin bilincinde olduklarini ifade edilerek, yöreye özgü nadir bitki ve 
kelebek türlerinin yaşadiğini belirtilmiştir (URL-4, 2015).

Temmuz 2015’te Karadeniz Bölgesi’nde 8 yaylayi birbirine bağlaya-
cak olan 2600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi için Çamlihem-
şin İlçesi Yukari Kavrun Yaylasi’na yerel halkin tepkileri nedeniyle girişi 
engellenen iş makineleri, vadinin arka tarafinda kalan Samistal Yaylasi’na 
askeri birlikler eşliğinde getirilmiştir. Samistal Yaylasi’na giden Karade-
nizliler, iş makinesinin önüne geçip yol çalişmasini engellemeye çalişmiş-
tir. Direnişte yetkililere karşi açiklama yapan Havva Ana öne çikmiştir. Bu 
durum kadinlarin çevre hareketlerinde etkili olduğunun göstergesi olarak 
görülmektedir (URL-5, 2015).

Ergene Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çekmek için Lüleburgaz Demok-
rasi Platformu öncülüğünde 10 Nisan 2016 tarihinde Ergene Büyük Yürü-
yüşü gerçekleştirilmiştir. Trakya’daki il ve ilçelerinden, çevre örgütlerin-
den, sendikalardan, siyasi partilerden ve diğer sivil toplum örgütlerinden 
katilimlarin gerçekleştiği “Ergene’de yalana, Trakya’da talana son” mitin-
ginde “Trakya kapitalizmin çöplüğü değildir, Ergene’yi kirletenler temiz-
lesin”, “Havama, suyuma, toprağima dokunma” yazili pankartlar açilarak 
çevreyi kirletenler protesto edilmiştir (URL-6, 2016).

Kütahya Gümüşköy’deki gümüş madeninde cevheri ayirmak için kul-
lanilan siyanür havuzunun seti Mayis 2011’de çökmesi sonucu havuzda 
tutulan siyanürlü çözelti toprağa ve suya karişmiştir. Şirketin ihmali gör-
mezden gelerek üretimi sürdürmesi üzerine ilerleyen aylarda tesisin yaki-
ninda yer alan Dulkadir Köyü’nde birçok vatandaş zehirlenmiş, hayvanlar 
da telef olmuştur. Dulkadirli halkinin yaninda pek çok çevre örgütü ve sen-
dikalarin suç duyurusu sonucu açilan dava 4 Mayis 2016’da sonuçlanmiş-
tir. Mahkemede alinan karara göre çevrenin bilinçli taksirle kirletilmesi 
suçundan ilgili şirketin 4 yetkilisine 1 yil 10’ar ay hapis cezasi verilmiş 
ancak bu cezalar ertelenmiştir (URL-7, 2016).
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İzmir Bergama’nin fistik çamiyla ünlü Kozak Yaylasi’nin yakininda 
bulunan Çukuralan yöresinde faaliyet gösteren altin madeninden, 2009 yi-
lindan beri Bergama Ovacik’taki işletmelerde ayriştirilmak üzere altin cev-
heri çikarilmaktadir. 2017 yilinda üçüncü kez kapasite artişina giden proje-
ye ÇED Olumlu karari verilmesi üzerine, Ege Çevre ve Kültür Platformu, 
Bergama Belediyesi yönetimi ve vatandaşlar bu karara karşi dava açmiştir. 
Açilan davada projenin Nebiler Şelalesi ve Madra Baraji’na yakinliğina 
dikkat çekilerek mahkeme tarafindan iptal karari verilmiştir. Ancak 2009/7 
sayili Genelge ile yeni bir ÇED süreci başlatilmiştir. Bergama Çevre Plat-
formu her kapasite artişi sonrasi binlerce ağacin kesildiğini ve yillardir 
davalari kazanmalarina rağmen 2009/7 sayili Genelge yüzünden alinan 
kararlarin boşa çiktiği yönünde açiklama yapmiştir (URL-8, 2019). Çünkü 
dönemin Çevre ve Orman Bakanliği’nin 2009/7 sayili Genelgesinde ÇED 
raporunun iptali ya da durdurulmasi karari, tüm ÇED raporunun yeniden 
değerlendirilmesini gerektirmiyorsa, ÇED sürecinde en başa dönülmesine 
gerek olmadiğini, ÇED raporunda eksik ya da yetersiz görülen kisimlarin 
yeniden düzenlenmesinin yeterli olduğunu belirtmektedir (Çevre ve Or-
man Bakanliği Genelgeler, 2009).

Bolu Gölcük Tabiat Parki’nin 2017 yilinda Bolu Belediyesi tarafindan 
bungalov ve dağ evi yapimi için ihaleye açilmasina tepki gösteren yüzlerce 
vatandaş ve Gölcük Platformu tarafindan “Gölcük halkindir”, “Gölcük’ü 
ranta teslim etmeyeceğiz” yazili pankart ve dövizler ile dönemin Belediye 
Başkanini protesto etmiştir. Gölcük etrafinda el ele tutuşarak zincir oluştu-
rulmuş ve “Benden selam olsun Bolu Beyine!” türküsünü söyleyerek ey-
lem gerçekleştirilmiştir (URL-9, 2017).

Manisa Gördes’te 2014’ten beri faaliyette olan nikel maden işletme-
sinin 2018 yilinda kapasite artişi üzerine yapilmasi planlanan ÇED halkin 
katilimi toplantisi yerel halkin protestosu nedeniyle yapilamamiştir. “Asit 
yağmuru ile kanser olmak istemiyoruz, Kalemoğlu Köyü’nde torunlarimi-
zi büyütmek istiyoruz”, “Herkes sağlikli ortamda yaşama hakkina sahiptir” 
yazili pankartlarla toplanti salonunun önünde protesto gerçekleştirilmiş-
tir. Yerel halk toplantida nikel madeninin faaliyete geçmesi sonrasi tarim 
ürünlerinde azalma ve bozulma olduğunu, sularinin azaldiğini belirterek, 
o güne kadar sebze ve meyve üretip satarak geçimlerini sağladiklarini, ge-
lecek kuşaklara da temiz bir çevre birakmak istediklerini belirtmişlerdir. 
Ekoloji Birliği, Ege Çevre ve Kültür Platformu, TEMA temsilcileri de ye-
rel halka destek olmuştur (URL-10, 2018).

Uşak’in Ulubey ve Eşme ilçelerinde yer alan Kişladağ’da faaliyet 
gösteren altin madeni yakinlarindaki köylerde, siyanürlü çözeltinin yeralti 
sularini kirletmesi sonucu insanlarda zehirlenmeler ve küçükbaş hayvan-
larda ölümler meydana geldiği belirtilmektedir. Yerel halkin, hukukçularin 
ve bilim insanlarinin yillarca süren mücadelesi sonucu maden sadece 6 ay 
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kapali kalmiştir. Açilan davalar kazanilmasina rağmen kararlarin uygulan-
madiğinin görülmesi üzerine yerel halk konuyu 2018 yilinda Avrupa İnsan 
Haklari Mahkemesi’ne (AİHM)’ye taşimiştir (URL-11, 2018).

Hatay’in Erzin ilçesine yapilmasi planlanan termik santrale karşi 2014 
yilinda Erzin Çevre ve Tarihi Varliklari Koruma Derneği ve yerel halk, 
projeyi iptal ettirmek için mücadele başlatmiştir. Santralin kurulacaği ala-
nin, birinci sinif tarim arazisi olduğu, caretta caretta kaplumbağalarinin 
yaşam alani olduğu, zeytinlik ve sulak alanlar bakimindan da önemli oldu-
ğu belirtilmiştir. 5 yil süren hukuk mücadelesi sonucunda Hatay 1. İdare 
Mahkemesi tarafindan santralin tarim alanlarina ve doğal yaşama zarari 
olacaği ve kamu yarari olmadiği gerekçesiyle proje iptal edilmiştir (URL-
12, 2019).

Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nin sular altinda kalarak 12 bin yillik tari-
hin, 200 yerleşim yerinin ve bölgedeki endemik türlerin yok olmasina ne-
den olacak Ilisu Baraji’nda su tutulacağinin açiklanmasinin ardindan Ha-
sankeyf’i Yaşatma Girişimi ve Ekoloji Birliği tarafindan 7 Haziran 2019’da 
sosyal medyada kampanya başlatilmiştir. Hasankeyf’e dikkat çekmek için 
yapilan çağriya birçok sanatçi, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşlari destek 
olmuştur. 7-8 Haziran 2019’da üçüncüsü düzenlenen Hasankeyf Küresel 
Eylem Günü kapsaminda dünya çapinda 33 şehirde eylem yapilarak proje 
protesto edilmiştir (URL-13, 2019).

Kaz Dağlari’ndaki altin ve gümüş madenlerine karşi Temmuz 2019’da 
maden sahasinin yakinina çadir kurularak “Su ve Vicdan Nöbeti” başla-
tilmiştir. Eylemcilerin temel eleştirisi, su kaynaklarinin kirlenmesi olarak 
belirtilmiştir. Ağustos 2019’da düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katilmiş-
tir. Çanakkale’nin içme suyu ve tarimsal sulamada kullanilan Atikhisar Ba-
raji’nin maden sahasina yakin olmasi ve ayriştirmada kullanilan siyanürlü 
çözeltinin yerüstü ve yeralti sularina karişarak baraja akma tehlikesinin 
bulunduğu söylenmiştir. Ayrica maden sahasinda on binlerce ağaç kesildi-
ği için projeye toplumsal olarak tepki gösterilmiştir (URL-14, 2019).

Türkiye’de önemli bir su kaynaği olan ve Ege Bölgesi’nin can damari 
olarak nitelendirilen Murat Daği’na altin madeni kurulmak istenmesi üzeri-
ne yerel halk projeye karşi çikmiştir. Altin arama şirketine ÇED Olumlu ra-
poru verilmesi sonucunda raporun iptali için başta Kütahya ve Uşak barolari 
olmak üzere vatandaşlarin katilimi ile açilan davada, mahkeme ÇED raporu-
nun iptali yönünde karar vermiştir. 15 bin üyesi bulunan Murat Daği Koruma 
Platformu tarafindan Aralik 2019’da düzenlenen “Murat Daği’ma Dokun-
ma” panelinde maden işletilecek olursa kullanilan siyanürlü çözelti nede-
niyle bölgedeki suyun ve bitkilerin olumsuz etkileneceği bu nedenle kanser 
oraninin da artacaği belirtilmiştir. Bu olumsuz durumun başta Uşak-Banaz 
olmak üzere çevre illeri de etkileyeceği vurgulanmiştir (URL-15, 2019).
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Kastamonu’da Küre Dağlari Milli Park havzasinda yer alan Loç Va-
disi’ne yapilmak istenen HES projesine karşi yerel halk, yillar süren bir 
eylem gerçekleştirmektedir. Yerel halkin açmiş olduğu davada Daniştay, 
milli parkin ekosistem bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle ÇED raporu-
nu iptal etmiştir. Şirketin yeniden girişimlerde bulunmasina üzerine ilgili 
halk, HES projesinin elektrik üretim lisansinin iptaline yönelik dava aç-
miştir. Dava, şirketin Loç Vadisi’ndeki lisansinin iptal edilmesi ile sonuç-
lanmiştir. Şirketin 2019’da tekrar ÇED süreci başlatmasi üzerine yerel halk 
tarafindan “Hamitli Cide HES’i İstemiyor”, “Köyüm Darda, Sari Yazma 
İsyanda!” yazili pankartlarla eylem gerçekleştirilmiştir (URL-16, 2019).

İzmir Efemçukuru’ndan Kazdağlari’na, Su, Vicdan ve Yaşam Yürüyü-
şü Koordinasyonu tarafindan Ekim 2019’da yürüyüş başlatilmiştir. Efem-
çukuru’nda yapilan basin açiklamasina İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kani, Urla Belediye Başkani, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ile Ege 
Çevre ve Kültür Platformu gibi çevre örgütleri de katilmiştir. Yapilan basin 
açiklamasinda Haziran 2011’den beri faaliyette olan İzmir Efemçukuru al-
tin madeni, İzmir’in içme suyu ihtiyacinin %40’i karşilayan Tahtali Baraji 
koruma alani sinirinda yer aldiği ve yaklaşik 300 bin kişinin su ihtiyacini 
karşilamak üzere planlanan Çamli Baraji’nin koruma alani içinde yer al-
diği vurgulanmiştir. Efemçukuru mahallesine içme suyu sağlayan sondaj 
kuyusuna kimyasal madde karişmasi sonucu kuyu kapatilip, yeniden kuyu 
açildiği belirtilmiştir. Açilan birçok dava kazanilmasina rağmen, mahke-
me tarafindan verilen kararin uygulanmayarak madenin işletilmeye devam 
edildiği, altin madenlerinde bulunan ağir metal ve kanserojen maddelerin 
doğayi kirlettiği de belirtilmektedir (URL-17, 2019).

2019 yilinda Ordu Fatsa’da siyanürlü çözeltiyle altin ayriştirmasi ya-
pan şirketin, işletme alanini iki kat daha büyütmek istemesi üzerine, başta 
Tüm Köy Sen olmak üzere yerel halk protesto ederek tepki göstermiştir. 
Yaptiklari açiklamalarda derelerin, tarim alanlarinin ve ormanlarin yok 
edildiğini ve yasal yoldan mücadeleye devam edeceklerini belirtmişlerdir 
(URL-18, 2019).

Aralik 2019’da İspanya’da gerçekleşen BM İklim Değişliği 25. Ta-
raflar Konferansi’nda, gerçekleştirilmek istenen protestoya müdahale edil-
mesi üzerine, “Fridays For Future” gençlik hareketi tarafindan 13 Aralik’ta 
konferansi protesto etmek için küresel iklim grevi ilan edilmiştir. Küresel 
greve İstanbul’da Sifir Gelecek kampanyasi ile destek verilmiştir. İklim 
eylemcileri “Zirveye değil harekete güven”, “İklimi değil sistemi değiştir” 
sloganlari ile eylem yapmiştir. Türkiye’nin küresel isinmadan en fazla et-
kilenecek ülkeler arasinda olmasina rağmen enerji politikasinin merkezin-
de doğalgaz, petrol, kömür gibi fosil kaynaklarin bulunduğu ve bir iklim 
politikasinin olmadiği söylenmiştir (URL-19, 2019).
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Balikesir Balya Orhanlar mahallesinde altin madeni için sondaj ça-
lişmasi yapilmasi üzerine vatandaşlar Aralik 2019’da “Havama suyuma 
dokunma”, “Siyanürlü madene hayir”, “Su hava toprak altindan değerli-
dir” yazili pankart ve dövizlerle maden şirketini protesto etmiştir. Balya 
Belediye Başkani yaptiği açiklamada, 12 ilden toplam 36 belediyenin bir 
araya gelerek oluşturduğu Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ile 
çevre sorunlarina karşi mücadeleye devam edeceklerini belirtmiştir (URL-
20, 2019).

Balikesir’in Ayvalik, Bandirma, Sindirgi, Burhaniye, Manyas, Balya 
ve Susurluk ilçelerindeki 11 jeotermal sahasinin valilik tarafindan Ocak 
2020’de ihaleye açilacağinin açiklanmasi üzerine Burhaniye Çevre Plat-
formu, Edremit Çevre Platformu ve Kazdaği Doğal ve Kültürel Varliklari 
Koruma Derneği mücadele başlatmiştir. Çevre örgütlerinden destek ala-
rak imza kampanyalari düzenlenmiş, toplanan itiraz dilekçeleri ile yetkili 
kurumlara başvurulmuştur. Jeotermal tesislerin, birinci sinif tarim arazisi 
olan Çoruk Ovasi’ni yok edeceğini, bölgedeki insanlarin geçim kaynaği 
olan zeytinciliği, tarimi ve hayvanciliği bitireceğini, jeotermal kuyulardan 
çikan gaz ve kimyasallarin çevredeki canli türlerini olumsuz etkileyeceği 
belirtilmektedir. Örnek olarak ise Aydin’daki Jeotermal Enerji Santralleri-
nin (JES) Büyük Menderes ve Gediz Havzalarina yaptiği olumsuz etkisi 
gösterilmektedir (URL-21, 2020).

Aydin’in Kuşadasi, Didim, Karacasu, Köşk, Bozdoğan, Çine, Karpuz-
lu ve Söke ilçelerinde Şubat 2020’de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür-
lüğü tarafindan 15 maden sahasinin ihaleye açilmasinin ardindan Kuşadasi 
Çevre Platformu öncülüğünde 11 çevre örgütü tarafindan Kuşadasi’nda 
eylem yapilmiştir. Bölgede Dilek Yarimadasi Milli Parki, Kurşunlu Ma-
nastiri, Findikkale ve Priene Antik Kenti gibi tarihi ve kültürel yerlerin 
bulunmasi, doğal yaşamin zarar görecek olmasi ve eko turizmin de etkilen-
mesi, yerel halki maden projesine karşi bir araya getirdiği düşünülmektedir 
(URL-22, 2020). 

Artvin Cerattepe’deki çevre hareketleri yaklaşik 30 yil önce maden 
arama ruhsati verilmesiyle başlamiştir. Halk, şirketin faaliyetlerini engel-
lemek için hem yasal yollardan hem de sivil itaatsizlik olarak adlandirilan 
eylem yöntemleriyle mücadele etmektedir. Şubat 2016’da halkin, şirketin 
iş makinalarinin Cerattepe’ye çikişini engellemek istemesi üzerine, polis 
müdahale ederek eylemcilerden bazilarini gözaltina almiştir. 2020 yilinda 
yapilan karar duruşmasinda 8 kişi, 2911 sayili Toplanti ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’na muhalefet etmekten hapis cezasina çarptirilmiş, diğer 
yargilananlar ise beraat etmiştir. Kentin maden sahasina dönüşmemesi için 
yerel halkin mücadeleye devam edeceği belirtilmektedir (URL-23, 2020).
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Sonuç

Çevre hareketleri, belli bir amaç için bir araya gelen kişilerin oluş-
turduğu toplumsal hareketlerin en güzel örneğini yansitmaktadir. Somut 
olarak maddi menfaat sağlamaya yönelik olmayan çevre hareketleri, diğer 
toplumsal hareketlerden bu yönüyle ayrilmaktadir. Tamamen gönüllülük 
esasina dayanmaktadir ve toplanilan amaç doğrultusunda, oradan bir güç 
veya maddi anlamda çikar elde etme amaci taşimamaktadir. Çevre hare-
ketleri, toplumsal hareketlerin süreç içerisinde gerçekleştirdiği evrimleş-
menin en son halkalarindan biridir. 

Londra’da 18. yüzyilin ikinci yarisinda görülen ilk toplumsal hareket-
ten günümüzde kadar, toplumsal hareketlerin konusu ve amaci da değişik-
lik göstermiştir. Belli bir otorite karşisinda siyasi güç elde etmeyi amaç-
layan ve yine geçim kaygisi temelli ekonomik şartlarin iyileştirilmesine 
yönelik, siyasi ve ekonomik faydayi hedefleyen toplumsal hareketlerden, 
çevre hareketlerine doğru bir değişim yaşanmiştir. Dolayisiyla Postmodern 
dönemle birlikte ortaya çikan yeni oluşumlar, yeni toplumsal hareket ola-
rak adlandirilmaktadir. İşte çevre hareketleri de yeni toplumsal hareketler 
içerisinde değerlendirilmektedir. Bu hareketlerin en belirgin özelliği, talep 
edilen konularin evrensel nitelik taşimasidir.   

Çevrenin evrensel bir niteliğe sahip olmasi dolayisiyla çevre hareket-
lerinde yer alan kişilerin, farkli sosyal kategori içerisinde bulananlarla da 
irtibat kurup, onlari da kendi hareketleri içine dâhil etmesi, çevre hare-
ketlerinin en temel özelliklerinden biridir. Çünkü seslerini duyurmak için 
etrafinda birleştikleri amaç, çikar sağlamaya veya maddi bir şey elde et-
meye yönelik değil, korumaya dönük bir mücadele çabasidir. Söz konusu 
bu koruma mücadelesi, çevreye zarar verebileceklere karşi yapildiği için, 
gerçekleştirilen eylemler de genellikle önleme/engelleme, baski kurma ve 
yayma/kamuoyu oluşturma şeklinde gerçekleşmektedir. Baski kurma, po-
litika oluşturan ve karar alma mercii olan ve yapilmasi istenilen yatirimi 
planlayan kamu otoritesine karşi gerçekleşen eylem türüdür. Önleme/en-
gelleme, planlanan yatirimin faaliyete geçmesi durumunda çevreye zarar 
verebileceğinden hareketle söz konusu tesisi işletecek olanlara karşi ya-
pilan eylem türüdür. Son olarak yayma/kamuoyu oluşturma ise, üçüncü 
kişilerin durumdan haberdar edilmesine ve çevre lehine kendilerine destek 
olmalarini sağlamaya yönelik eylem türüdür.

Türkiye’de çevreyi korumaya yönelik gerçekleştirilen çevre hareket-
lerine bakildiğinda, yukaridaki eylem türlerinin üçünü de kullandiklari ve 
bu üç eylem türünde de başarili olduklari görülmektedir. Dönemler itiba-
riyla eylem türlerine bakildiğinda ise; ilk dönem de yani yasal ve yönetsel 
düzenlemelerin etkili olduğu cumhuriyetin ilk yillarindan 60’li ve 70’li yil-
lari da içine alan döneme bakildiğinda, çevreyi korumaya yönelik düzenle-
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melerin yeni yeni yapiliyor olmasindan dolayi, günümüz anlaminda çevre 
hareketi niteliği taşiyabilecek oluşumlar azdir. Bu dönemde, genel olarak 
seslerini kamu otoritesine duyurmaya yönelik eylemler gerçekleşmiştir. 

1980 ve 2000 yillari arasindaki dönem çevre hareketlerinde kisitlama-
larin yaşandiği bir dönem olmuştur. Türkiye’de gerçekleşen askeri darbe 
neticesinde, 1980’li yillarin başlarinda kişi hak ve hürriyetleri üzerinde 
görülen olumsuzluklar, çevre hareketlerinde de etkisini göstermiştir. Dö-
nemin niteliğine uygun olarak pek çok unsurda olduğu gibi çevre sorunlari 
da geri planda tutulmuştur. Yine takip eden yillarda yaşanilan ekonomik 
ve siyasi krizlerin sik olmasi ve ülke gündeminin çok çabuk değişmesi 
çevre hareketlerinin de boyutunu değiştirmiştir. Ancak yine de çevrenin 
korunmasi hususunda yurtiçindeki gelişmelere karşi, bu dönemde ilk kez 
çevre hareketlerine yurtdişindan destek olunmuştur. 2000’li yilardan sonra 
ise Türkiye’de çevre hareketlerinin yoğun yaşandiği bir dönem olmuştur. 
Bir önceki döneme göre ekonomik ve siyasi krizlerin adeta hiç yaşanma-
masi, çevre hareketlerinin konusunu oluşturan gelişmelerin ortaya çikma-
sina sebep olmuştur. Siyasi iktidarda ve iktisadi hayatta ki istikrar doğal 
olarak yatirimlarin artmasina neden olmuştur. Enerji yatirimlarindan kara 
yolu aği inşaatina, havaalani inşaatindan sağlik ve eğitim yatirimlarina ka-
dar pek çok alanda yapilan büyük projelerin sayisini artirmiştir. Özellikle 
enerji ve maden alanlarindaki yatirim projeleri, çevreye zarar verebilecek 
kaygisi ile çevreyi koruma refleksi güçlü olanlar tarafindan örgütlü çevre 
hareketlerinin oluşumunu hizlandirmiştir. Bu hareketlere, yatirim projele-
rinin yapildiği bölgelerde ikamet eden yerel halkin da katilim sağlamasi 
üzerine kamu otoritesi karşisinda güçlü birer çevre hareketi niteliği ka-
zanmiştir. Öyle ki coğrafi bölge ayirt etmeksizin, çevreye zarari olacaği 
düşünülen yatirim projesinin inşa edilmek istendiği her bölgede ve yörede, 
yerel halk direnç göstermiş ve doğal olarak çevre hareketinin oluşmasina 
katki sağlamiştir. Daha önceki dönemlerde, askeri vesayetle baski altina 
alinan demokratik tepki verme refleksi, bu dönemde çevre hareketleri ön-
cülüğünde büyük gelişim göstermiştir. Dolayisiyla, çevrenin korunmasina 
ilişkin oluşan çevre hareketi, ayni zamanda kişilerde hem aidiyet duygu-
sunun gelişmesine hem de demokratik tepkinin artmasina neden olmuştur.     



Ali Deniz Koyuncu, Salih Çi̇ftçi66 .
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GİRİŞ  

Makedonya, 1389’dan sonra Osmanli hâkimiyetine girdi. Osmanli 
idaresine girdikten sonra Makedonya ismi unutuldu. Ancak Balkanlarda 
Osmanli hâkimiyetinin sikintiya girmesiyle birlikte XIX. yüzyilin başlarin-
dan itibaren Makedonya tanimi Avrupa’da yeniden kullanilmaya başlandi. 
Özellikle 1877-1878 Osmanli-Rus Savaşi’ndan sonra yeni kurulan Balkan 
devletleri arasinda da bu isim yayginlaşmaya başladi. Makedonya bir böl-
ge ismi olarak, ayrilikçi bir anlam taşidiği gerekçesiyle Osmanli Devleti 
tarafindan resmen kullanilmadi. Makedonya’nin sinirlari XIX. yüzyilda 
Selânik, Manastir ve Kosova vilâyetlerini içine alan Vilayet-i Selâse’yi 
kapsamaktaydi. Makedonya olarak ifade edilen bölge, güneyde Ege de-
nizi ve Aliakmon Nehri’ne, kuzeyde Şardaği, Üsküp Karadaği, Kozjak ve 
Osogovo dağlarina, batida Korab, Jablanica, Mokra ve Pindos dağlarina 
ve doğuda Mesta Nehri’ne kadar uzanan geniş bir bölgeyi tanimlamak için 
kullanilmaktaydi (Hacisalihoğlu, 2003: 439). 

Makedonya’daki Bulgarlar tarafindan 1893 tarihinde Makedonya Dâ-
hili İhtilal Teşkilati (Vnatreşna Makedonska Revoluçionarna Organizaçiya 
VMRO) yahut kisa adi ile Makedonya Komitası, Selanik’te kuruldu.1 Bu 
komitanin siyasi amaci, Makedonya’nin özerkliğini sağlamakti (Armaoğ-
lu, 2003: 584). Makedonya Komitasi 1895’ten sonra ikiye bölündü. Bul-
garlar, Makedonya Komitasinin faaliyetlerini kendi kontrolleri altinda tut-
mak ve bu komitaya hâkim olmak için Sofya’da 1895 yilinda Üstün Komi-
tayi (Vrhoven Komitet) kurdu. Makedonya Komitasi içinde başka bir grup 
ise “Makedonya Makedonyalilarindir” sloganiyla bağimsiz bir Makedon-
ya için çalişiyordu. Üstün Komitanin kurulmasindan sonra meydana gelen 
görüş ayriliklari sebebiyle, Makedonya Komitasi ikiye ayrildi. Bulgaristan 
ve Üstün Komitaya bağli olan gruplar Virhovist/Vrhovist (Vrhosvisti); Se-
lanik Grubu’na bağli olanlar da Santralistler veya Merkezler (Çentralisti) 
ismini aldi (Armaoğlu, 2003: 584). İlerleyen zamanlarda Bulgar hükûmeti 
tarafindan yönlendirilen Virhovistler yani Sofya Grubu, Makedonya’yi ka-
riştirma konusunda aktif rol oynayan bir örgüt haline geldi. 

Makedonya Komitasi, 1896 yilinda Selanik’te yapilan ikinci kong-
resinde, oluşturulmasi planlanan Makedonya’nin özerklik sinirlarina 
Edirne’yi de dâhil etti. Bu komitanin “İsyanci, Hürriyet ve Ölüm ile Si-
lah Başina” gibi yayin organlari bulunuyordu. Komita amacina ulaşmak 
için çeteler kurmayi ve halki korkutmayi başlica araç olarak kullaniyordu 
(Armaoğlu, 2003: 584). Daha sonra Virhovist ve Santralist olarak iki ana 
gruba ayrilan komitalara, Bulgar komitaci Boris Sarafof yanlilarinin teşkil 
ettiği üçüncü bir grup daha katildi (Yarci, 2013: 89-90). Bu grup sonraki 
zamanlarda Sarafovistler olarak anildi. 

1  Bu komitanin kuruluş tarihini Uzer, 23 Kasim 1893 olarak kaydetmiştir. bk. Uzer, 1987: 118.
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Bulgarlarin ayrilikçi komita faaliyetlerini gören Yunanistan ve Sirbistan 
da komitalar kurarak, Makedonya’da korkutma ve yildirma faaliyetlerine baş-
ladi. Böylece 1890’lardan itibaren Makedonya’da karişikliklar baş gösterdi. 
1892’de Bulgarlara karşi mücadele etmek üzere Sirplar ve Yunanlilar birleş-
me teşebbüsünde bulundu. Sirplarla Yunanlilarin amaci Makedonya’da sadece 
kendilerinin var olduğu propagandasini yaymakti. Ancak Makedonya’yi pay-
laşma konusunda söz konusu taraflar anlaşamadi. Bu şekilde tasarlanan bir-
leşme de gerçekleşmedi. Bununla birlikte 1899’da birleşmek için bir teşebbüs 
daha gerçekleştirildiyse de taraflar yine anlaşamadi (Armaoğlu, 2003: 584). 

Sirplarla Yunanlilarin faaliyetlerine karşilik, Bulgarlar da bölgede 
farkli teşebbüslerde ve faaliyetlerde bulundular. Bu faaliyetlere örnek 
olarak Siroz Bulgar ticaret vekili 21 Ağustos 1908 tarihinde Drama’ya 
gelerek, Drama’da memur olduğunu, Parscan? Nahiyesine gideceğini ve 
oradaki Bulgarlari göreceğini söylemi, bu amaçla yanina da jandarma ve-
rilmesini talep etmişti. Bulgar vekilinin bu faaliyetleri karşisinda nasil ha-
reket edileceğinin Drama mutasarrifliği vekâletine sorulmasi üzerine, bu 
hareket ile ilgili dil bilen bir jandarmanin Bulgar vekilinin yanina verilme-
sinde herhangi bir sakincanin görülmediği Siroz vekâletine bildirildi. Bu 
sirada Bulgar vekil, yardimcisiyla söz konusu bölgeye gitmişse de orada 
bulunan Bulgarlar, Santralist firkasina mensup olduklarindan Bulgar veki-
linin yanina kimsenin gitmediği ve vekilin yalniz kaldiği Drama mutasar-
rifliğindan alinan telgrafta bildirilmişti. (BOA., DH.MKT.1292 – 4, Sayi: 
1). Bulgar ticaret vekilinin Drama bölgesinde birtakim faaliyetlerde bulun-
masinin nedeni bilinmediği için bu konu şüpheyle karşilanmişti.

Bulgar çeteleri, Bulgarlarin ayaklanmasi ve bölgedeki Hiristiyanlarla 
ilgili olarak 18 Mart 1909 tarihli bir belgede bazi bilgiler verilmektedir. 
Buna göre Vilayet-i Selâse’de meydana gelen asayişsizlik olaylarinin arka-
sinda çeşitli Bulgar çeteleri bulunuyordu ve Bulgarlarin bölgede isyan ede-
cekleri tahmin ediliyordu. Vilayet-i Selâse’de haftada on beş yirmi kişinin 
öldürülmesi bu tarihlerde artik siradanlaşmişti. II. Meşrutiyet’in ilanindan 
sonra silahlarini muhafaza eden çete reisi ve üyeleri hakkinda, eşkiyalik 
faaliyetine başlamadiklari sürece askeri ve kanuni olarak herhangi bir iş-
lemin yapilmasinin mümkün olmadiği belirtilmişti. Bulgarlarin ilkbahar-
da Manastir’dan başka bir yerde ayaklanma çikaracaklari düşünülüyordu. 
Fakat böyle bir ayaklanmanin Bulgarlar arasindaki anlaşmazliktan dolayi 
gerçekleşmeyeceği düşüncesi hâkimdi. Hristiyan unsurlarin ise birleşmesi 
bu dönemde mümkün görünmüyordu (BOA., DH.MKT. 2774-3, Sayi: 1).

1. Balkanlardaki Ayrılıkçı Komitalar 

1.1. Santralistler (Dâhilî Makedonya İhtilal Komitasi) 

Santralistler adi verilen Dâhilî Makedonya İhtilal Komitasi Sandans-
ki’nin başkanliğinda 1893’te Selanik’te kuruldu (Afyoncu, 29.01.2022, 
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www.sabah.com.tr). Santralistlerin amaci Makedonya’da özerk bir idare 
kurmakti (BOA., DH.MKT.1298 – 76, Sayi: 4). Bulgar komita liderle-
ri arasinda öne çikan Sandanski’nin başkanliğinda kurulan Santralistler, 
amaçlarina ulaşmak için herhangi bir diş yardim almadan, millî ya da dinî 
ayrim gözetmeksizin sadece Makedonyalilarin destek ve çabalariyla ba-
ğimsiz Makedonya Devleti’ni kurmayi istemiştir. Bu düşünce, komitanin 
esas amacini gizlemek için öne sürülen geçici bir fikirdi. Çünkü Santra-
listler hem bölgenin coğrafi şartlari itibariyle komşu devletlerin emelleri, 
hem de nüfus bakimindan oldukça karişik bir toplum yapisi ile karşi karşi-
ya kalmiştir (Aydin, 1989: 210-211).  Bu açidan bakildiğinda Santralistler 
Makedonya’da yaşayan bütün millî ve dinî unsurlarin birliğinden yana gibi 
görünmüşlerse de böyle bir düşünce uygulamada karşiliğini bulamamiştir. 

Balkanlarda Berlin Antlaşmasi’yla kurulan ve Avrupali devletlerin ko-
rumak için oldukça çaba harcadiği, görece dengeli bir statükonun, zaman 
içerisinde değişebileceği görülmüştür. Bundan dolayi Balkan devletleri 
varliklarini devam ettirebilmek adina temelinde milliyetçilik ideolojisinin 
olduğu bağimsiz bir eğitim sistemi, askeri ve sivil bürokrasi ile uyumlu 
olan ulusal kurumlari ve basini hayata geçirmişlerdir. Bu açidan bakildi-
ğinda Balkan devletlerinin kendi vatandaşlarini hedefledikleri doğrultuda 
milli bir ideal çerçevesinde yetiştirmek istedikleri görülür. Bu tarz teşeb-
büsleri Yunanistan ve Bulgaristan’in geçirmiş olduğu tarihi süreçte de ben-
zer şekilde görmek mümkündür (Çelik, 2019, 38-39). Ayni şekilde bu tür 
düşüncelerin Santralistlerin hedefleri olduğu da görülmektedir. 

Yaşanan tarihi sürecin Balkanlarda ortaya çikardiği yeni siyasi harita 
hem bölgesel ölçekte hem de Avrupa kitasi genelinde çikar çatişmalarina 
zemin hazirlamiştir. Çünkü yeni kurulan devletlerin hiçbiri milli bir kimlik 
ve karakter temeline dayanmiyordu. Bu da doğal olarak farkli kimlikteki 
insanlarin bu devletlerin sinirlari içerisinde yaşamasini beraberinde getir-
miştir. Yani bu ulus devletler homojen bir toplumsal yapidan yoksun ve iç-
lerinde hep “öteki” olarak gördükleri bir kitle ile yaşamak durumunda kal-
miştir. Ayrica Osmanli Devleti’nin yönetiminde kalan Makedonya’nin son 
kismi da bütün Balkan devletleri için ele geçirilmesi gereken bir yer olarak 
görülmüştür. XIX. yüzyilin sonlarinda ortaya çikan ve giderek yayilma 
alani bulan Santralistlerin propaganda sözleri haline gelen “Makedonya 
Makedonyalilarindir” fikri ile de Makedonya meselesi hepten karmaşik bir 
denkleme dönüşmüştür (Çelik, 2019, 39).

Komitanin kurucu kadrosuna bakildiğinda Sandanski’nin yani sira 
Sarafof, Garavanof, Delçef, Baniçe, Arnavudef, Gorgi, Nikolof, Todorof 
gibi kişiler bulunmaktadir. Komita içerisinde gerçekten bağimsiz bir Ma-
kedonya Devleti kurmak isteyen ve bu yönde çalişan kişiler olduğu gibi 
Bulgaristan’in Makedonya’yi ilhakini kolaylaştiracak ortami hazirlamak 
adina çalişanlar da mevcuttu (Aydin, 1989: 210-211). Virhovistler ile Sant-
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ralistler arasinda daha sonraki süreçte ortaya çikacak fikri anlaşmazlik ve 
çatişma durumunda bu unsur etkili olmuştur. Bu iki komita, köken itibariy-
le Bulgar idi (Uzer, 1987: 240).

6 Kasim 1904 tarihli bir belgeye göre merkezi Sofya’da bulunan Sant-
ralist Komitasina Doktor Tatarçef ve Matof başkanlik etmekteydi. Matof 
tarafindan 22 Eylül 1904’te Manastir Komitasina gönderilen bir mektu-
bun tercümesi Rumeli Vilayeti Umum Müfettişliği’ne gönderilmişti. Bu 
mektubun içeriğinde, komitanin mevcut durumu, Sonçef idaresindeki Vir-
hovist Komitasi ile olan ilişkileri ve iki komita arasindaki anlaşmazliğin 
boyutu, Sofya’daki komita şubelerinin teşkilat olarak kuvvetlendirilmesi 
için nasil hareket edilmesi gerektiğine dair bilgiler yer almaktaydi. Ayrica 
mektubun içeriği incelendikten sonra bu durumlara karşi tedbir alinma-
si için Vilayet-i Selâse ve Edirne vilayetlerine de telgraf gönderilmiştir 
(BOA., Y.MTV. 267 – 141, Sayi: 1). Yine 6 Kasim 1904 tarihinde Matof, 
Manastir Komitasina bir mektup göndermiştir. Bu mektuba göre Matof di-
ğer komita şubeleri ile ilişki kurmak için faaliyetlerde bulunmuştur (BOA., 
A.}MTZ.(04) 127 – 63, Sayi: 1). 

Santralistlerin bölgedeki diğer komitalarla temas kurmaya çaliştiği bir 
dönemde Osmanli Devleti bölgede görevli olan memurlarinin Santralist 
Komitasi sempatizani olup olmadiği konusunda endişelenmiş ve bu konu 
hakkinda araştirma yaptirmiştir. 31 Aralik 1904 tarihli bir belgede Ustrum-
ca’da görevli olan polis memuru Kostaki ve Jandarma süvari birliğinden 
Nikola’nin Santralist Komitasina üye ya da taraftar olduklari ile ilgili bir 
ihbar gelmiştir. Bu konuyla ilgili olarak durumun gerçek olmasi halinde 
ne yapilmasi gerektiği konusu Ustrumca Kaymakamliği’na sorulmuştur 
(BOA., TFR.I.SL. 60 – 5994, Sayi: 1).

Osmanli Devleti, Santralist Komitasi ile ilgili bir taraftan bilgi toplar-
ken diğer taraftan da Santralistlere ait askeri mühimmatlara da el koymuş-
tur. Bu bağlamda 28 Aralik 1907 tarihli telgrafta Santralistlere ait olan silah 
ve cephaneye Bulgar Emareti tarafindan el konulduğu bildirilmiştir. Bunun 
yani sira Rakve? Karyesinde elli yüke yakin silaha da 30 Aralik 1907’de el 
konulduğu Hatt-i İmtiyaz Müfettişliğinden bildirilmiştir (BOA., Y..PRK.
ASK. 252 – 74, Sayi: 1). Virhovist ve Santralistlerin esas amaçlarinin tah-
kiki hususunda 10 Eylül 1908 tarihli tezkire ile Selanik’e bilgi verilmiştir 
(BOA., DH.MKT.1298 – 76, Sayi: 4).  

Osmanli Devleti bu dönemde komita üyelerini tutuklamaya başlamiştir. 
8 Nisan 1908 tarihli bir belgeye göre Santralistlerin reislerinden Dalçet ve 
Donçef’in komitaya bağli dört kişiyle birlikte müfrezeler tarafindan İnko 
Karyesine geldikten sonra tutuklanarak önce Karataş Bulgar karakoluna, 
oradan da Köstendil’e sevk edildikleri Karataş Kapi Zabitliğinden Rumeli 
Umum Müfettişliği’ne bildirilmiştir (BOA., TFR.I.AS. 58 – 5781, Sayi: 1).
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Bir taraftan Osmanli Devleti’nin Santralistlerle mücadelesi devam 
ederken diğer taraftan da komita içerisinde bazi olaylar cereyan ediyor-
du. Şubat 1909 tarihinde Santralist Firkasi mensubu Taşka Rum Mahallesi 
civarinda kimliği belirsiz bir Rum tarafindan revolverle başindan ve ba-
cağindan yaralanmişti. Bu konu hakkinda yapilan tahkikatla ilgili olarak 
Siroz Mutasarrifliğindan bir telgraf gönderilmiştir (BOA., TFR.I.SL. 204 
– 20318, Sayi: 1). 

Bulgar komitacilar 1909 yili başlarinda köyden köye giderek bozgun-
culuk fikirlerini halka anlatmişlar ve onlarda bir heyecan duygusu uyan-
dirmişlardir. Santralistlerin Menlik’te yaptiği mitingden cesaret alarak, 
Rumlarin yaşadiği Katocuma Karyesinde bile bu şekilde gösteri yapmaya 
teşebbüs etmeleri üzerine bölgedeki devlet görevlilerinin bu duruma karşi 
fazla müsamaha gösterdikleri anlaşilmiş ve hizli bir şekilde bu konuyla 
ilgili bir araştirmanin yapilmasi istenmiştir (BOA., BEO 3509 – 263155, 
Sayi: 1). 

Santralistlerin ve Bulgar hükûmetinin Osmanli Devleti aleyhindeki 
bozgunculuk faaliyetleri uzun süre devam etti. 1911-1912 yillarinda Bul-
gar hükûmeti, Selanik Konsolosu Şopof vasitasiyla Osmanli Devleti’nden 
bazi isteklerde bulundu. Bulgar hükûmetinin bu istekleri karşisinda bir 
anlaşmaya varilamadi. Bulgar hükûmetinin istekleri Santralistlerin öteden 
beri istedikleriyle hemen hemen ayniydi (Bayur, 1991: 183, 191).

Makedonya Komitasinin Santralist kismi reisleri içinde en önde gelen 
kişiler arasinda Hristo Matof, Teodor Lazarof, Grikor Vasilof ve Hristo 
Tatarçef bulunmaktaydi. Bu kişiler 17 Mart 1912’de Köstendil’e, Teodor 
Aleksandir da Osmanli Devleti’ne gitmek için yirmi kişilik bir çete oluş-
turmuş ancak çetesini bir süreliğine Sofya’da birakarak söz konusu çete 
reislerine katilmak üzere Köstendil’e gittiği haber alinmişti. Köstendil’de 
eşkiya ile ilişkisi olduğu bilinen Papa Mihail ile durumlari sürekli şüpheli 
olarak görülen Makedonyali bir fabrikatör ve Köstendil Kaymakami’nin 
birkaç gün önce Sofya’ya gelip gittikleri, eşkiya reislerinin esas olarak 
Köstendil’de toplandiklari anlaşilmişti. Bu eşkiya reislerinin büyük ço-
ğunluğu çete komutasini üzerlerine almişti (BOA., HR.SFR.04..424 – 63, 
Sayi: 1).

1.2. Virhovistler (Makedonya Yüksek Komitası) 

Bulgar komita liderlerinden Mihalovski’nin başkanliğinda Mart 
1895’te Sofya’da kurulan Virhovistler, “Makedonya Bulgarlarindir” dü-
şüncesiyle hareket ederek Makedonya’nin Bulgaristan tarafindan ilhaki 
için çalişmişlardir2. Bu komitanin kuruculari arasinda ise Mihalovski’nin 

2  10 Eylül 1908 tarihinde Virhovistlerin amaçlari Makedonya’nin Bulgaristan tarafindan ilha-
kini sağlamak, Santralistlerin amaci ise Makedonya’da özerk bir idare kurmakti. Virhovistlerin 
merkezi Sofya’da bulunuyordu. bk. BOA., DH.MKT.1298 – 76, Sayi: 4.
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yani sira Sonçef3, Sugarof, Kanazirof, Sava, Apostol, Dosho, Yovan Alek-
si, Duka, Lazar ve Andon gibi isimler yer almiştir. Makedonya’yi ilhak 
etme düşüncesinden dolayi Virhovistler sürekli olarak Bulgaristan’dan 
destek ve yardim görmüştür. Hatta bu düşüncenin gerçekleşmesi karşisin-
daki en büyük engel olarak gördükleri Santralist ve Osmanli birlikleriyle 
silahli mücadeleye girmekten de geri durmamişlardir (Aydin, 1989: 211). 
Böylesi amaçlar için silahli mücadeleye girecek kadar ileri gitmiş olmalari, 
Virhovistlerin Osmanli Devleti’nin Balkanlardaki varliği adina ne kadar 
büyük bir tehdit olduğunu da göstermektedir.

Makedonya’nin Bulgaristan tarafindan ilhaki için çalişmalar yürüten 
Virhovist Komitasinin ileri gelenleri, İstanbul’da Ermeni ihtilalcilerle de 
irtibat kurdular. Bu konuda komita elebaşlarindan Tüfekciev, Varna-İstan-
bul arasinda deniz yoluyla Ermeni ihtilalcilere patlayici madde gönder-
miştir. Ayrica Venedikov, Garufalov ve Davidov gibi Bulgar subaylar, Er-
menilere yardim etmek amaciyla Ağustos 1895’te “Bulgariya” vapuruyla 
Varna’dan İstanbul’a gönderilmişlerdir. Fakat bu subaylar İstanbul’a ulaş-
tiklarinda Ermenilerin terör eylemleri çoktan başlamiş olduğundan onlara 
yapacak bir iş kalmamişti (Ertürk, 2018: 62).

Virhovistlerin Osmanli Devleti’ne karşi gerçekleştirdikleri faaliyetler 
ve Ermeni ihtilalcilerle kurmuş olduklari münasebetler karşisinda bölge hal-
ki onlara karşi zaman zaman tepkilerini ortaya koymuştur. Bu bağlamda 27 
Ağustos 1906 tarihli bir belge, bölgede yaşanan eşkiyalik faaliyetlerinden 
muzdarip olan bölge halkinin sikintisini göstermesi açisindan önemlidir. Bu 
belgede Petriç Kazasinin bazi Bulgar karyelerindeki halkin üç dört aydan beri 
köylerine eşkiya kabul etmedikleri, eskiden Virhovist taraftari olan yirmi beş 
karye halkinin da geçmişte yaptiklari bu tür faaliyetleri biraktiği belirtilmek-
tedir. Ayrica bundan sonra eşkiyaya hiçbir şekilde yardim etmeyeceklerini ve 
köylerine gelecek çeteler hakkinda bölgedeki müfrezeleri uyaracaklarini da 
bildirmişlerdir (BOA., BEO 2898 – 217297, Sayi: 1).

Her ne kadar bazi Bulgar bölgelerinde Virhovistlere karşi halkin tep-
kisi bulunuyorsa da Virhovistler Bulgar firarilerine yeri geldiğinde des-
tek vermeye devam etmiştir. Bu bağlamda Makedonya’da Bulgar nüfus 
çoğunluğunun sağlanabilmesi için Şarki Rumeli’ye giden 100 bin kadar 
Bulgar firarinin geri dönmesi konusu gündeme gelmişti. II. Meşrutiyet’ten 
sonra ilan edilen genel aftan yararlanmak isteyen bu kitleye Virhovistler 
tarafindan destek verilmiştir. 1908 yili Ağustos ve Eylül aylari itibariyle 
Osmanli hükûmetine bölgeye göç etmek için yapilan müracaatlarda önem-
li derecede bir artiş görülmüştür (Özbozdağli, 2016: 131-132). Buradan da 
anlaşildiği kadariyla Bulgaristan’in Makedonya üzerindeki emelleri henüz 
sona ermiş değildi. 
3  22 Eylül 1904 tarihli bir belgede Virhovist Komitasinin lideri Sonçef olarak verilmiştir. bk. 
BOA., Y.MTV. 267 – 141, Sayi: 1. 
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2. Komitaların Amaç ve Faaliyetleri Karşısında Osmanlı Devle-
ti’nin Tutumu 

Virhovistler Makedonya’nin Bulgaristan’a ilhaki için çalişirken, Sant-
ralistler, ilk olarak özerklikten ve daha sonraki süreçte de tam bağimsiz 
bir Makedonya’dan yanaydilar. Bu açidan bakildiğinda Santralistlerin Ma-
kedonya milliyetçiliğini savunduklari görülmektedir. Virhovistler aleyhi-
ne Santralistlerin desteklenmesinin nedeni, II. Abdülhamid ile İttihat ve 
Terakki’nin yönetim anlayişi olarak benimsediği gayrimüslim unsurlar 
arasindaki düşmanliklardan yararlanma politikasindan kaynaklanmiştir. 
Her iki komitanin faaliyetleri düşünüldüğünde bu siyasetin işe yaramadiği 
görülmektedir (Armaoğlu, 2003: 653).

İhtilal hazirliklari sirasinda Bulgar komitacilar, Bulgar subaylar ta-
rafindan eğitilmişlerdir. Avrupa kamuoyunun dikkatini çekmek ve Ma-
kedonya’ya müdahale etmelerini sağlamak amaciyla bu komitacilar mi-
tingler düzenlemişlerdir. Maddi ihtiyaçlarinin karşilanmasi için de komita 
yöneticileri baskin, fidye ve gasp gibi gayrimeşru yollara başvurmuşlardir. 
Bölgenin güvenliği için devamli surette ve oldukça büyük bir tehdit unsuru 
haline gelen bu gruplarin yaninda Avrupali misyonerlerin yani sira, Bulgar 
ileri gelenleri de yer almiştir. 1895 Menlik İsyaninda ve 1899’da Make-
donya’nin genelinde meydana gelen hareketlenmelerde kendini gösteren 
Bulgar komitalari, korkutma ve yildirma faaliyetlerini sürdürmüştür. Böl-
gede uygulanan islahatlarin huzur ve refahi sağlamak için yeterli olmadi-
ğini savunularak Babiali’yi Avrupa devletleri karşisinda aciz göstermekte 
hedeflenen amaçlar arasindadir. Buna karşin Osmanli yönetiminin bölge-
deki etkinliğini arttirmak amaciyla uyguladiği bazi stratejiler de mevcuttur. 
Bunlar, Bulgaristan Komiserliği araciliğiyla Selanik’teki jandarma birlik-
lerinin sayisini arttirmak, Bulgar, Sirp ve Yunan hükûmetleriyle diploma-
tik ilişki kurmak ve vilayetlerdeki hafiye teşkilatini genişleterek istihbarat 
sağlamak şeklinde siralanabilir (Yarci, 2013: 90).

Makedonya’da 1902 Eylülünde meydana gelen Cuma-i Bâlâ Ayaklan-
masi sonucunda bölgede Rumeli Umum Müfettişliği kuruldu. II. Abdül-
hamid’in talimati ile 27 Kasim 1902 tarihinde “Rumeli Vilayeti Hakkinda 
Talimat” başliği ile bir islahat programi hazirlanarak uygulamaya konuldu. 
Bu islahat programi doğrultusunda Hüseyin Hilmi Paşa, Rumeli Umum 
Müfettişi olarak atandi ve 8 Aralik 1902 tarihinde Selanik’e giderek göreve 
başladi. Ayrica bölgedeki çete faaliyetleriyle ilgili olarak detayli bir rapor 
hazirlayan Hüseyin Hilmi Paşa’nin verdiği sayilardan anlaşildiği kadariyla 
yüz on Bulgar, seksen Rum, otuz Sirp ve beş Valak çetesi bölgede faaliyet 
göstermekteydi (Şivgin, 2007, 83-84). Bu çetelerin isimleri Makedonya 
Komitasi (1887, Köprülü, Gevgili, Bulgaristan), Muhibb-i Vatan Cemi-
yeti (1887, Hasköy), Merkezî Edirne-Makedon Komitasi (1890 Sofya), 
Makedonya Talebe Teşkilati (1892, Sofya), Makedonya Politik Cemiyeti 



 .79Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

(1895, Varna), Genç Makedonya Cemiyeti (1896, Sofya) ve Makedonya 
Bulgar Komitasi (1902) şeklinde siralanabilir. Burada dikkati çeken nokta 
ise komitalarin isimleri ve çalişma sahasi olarak belirledikleri bölgelerdir. 
Örneğin Merkezî Edirne-Makedon Komitasi, isminden de anlaşildiği gibi 
Edirne’yi kendi çalişma sahalarina dâhil edilmiştir (Aydin, 2019: 1592).

Osmanli Devleti’nin bölgede yaşanan eşkiyalik faaliyetine karşi birta-
kim önlemler almasi kaçinilmaz hâle gelmişti. Gerek bölge halkinin talebi 
gerekse yerel yöneticilerin uyarilari doğrultusunda bazi adimlar atilmiştir. 
Bu konuda 20 Eylül 1906 ve 20 Mart 1909 tarihli belgelere yansiyan olay-
lar dikkat çekicidir. Evvela Menlik’in bir karyesinde bazi Bulgar eşkiyasi 
komita adina para toplamak için Bulgar köylüleri ölümle tehdit etmiştir. 
Bu olay üzerine halkin müracaati ile bölgeye sevk edilen müfrezeler, bu 
eşkiyalardan altisini evlerinde yakalamiştir (BOA., Y.PRK.ASK.241 – 30, 
Sayi: 1). Daha sonra Nevrekob Kaymakamliğindan gönderilen telgrafla, 
Virhovistlerin programi doğrultusunda Santralislerle birleştikleri ve ha-
valarin iyi olduğu bir zamanda karişiklik çikarabilecekleri bildirilmiştir. 
Bunun üzerine her ihtimale karşi bölgedeki devlet görevlilerinden halka 
karşi iyi bir şekilde hareket etmesi ve herhangi bir asayiş sorununun ortaya 
çikmasina engel olmalari istenmiştir. Fakat buna rağmen devlet, Virhovist-
lerin Siroz’da Santralistler ile tamamen birleşmesinin mümkün olmadiğini 
düşünmekteydi. Bundan dolayi Nevrekob Kaymakamliği tarafindan veri-
len bilginin derinlemesine araştirilarak elde edilecek kesin sonucun bildi-
rilmesi de istenmiştir (BOA., DH.MKT. 2773 – 86, Sayi: 1, 3).

Rumeli bölgesinden 13 Mart 1909’da alinan bir bilgiye göre Bulgar 
komitacilari köy köy dolaşarak bozgunculuk çikarmak konusunda insanla-
ri galeyana getirmişti. Santralistlerin Menlik’te gerçekleştirdiği mitingden 
cesaret alan ve çoğunluğu Rum olan Katocuma köy halki da ayni şekilde 
gösteri için bir teşebbüste bulunmuştur. Ayrica bölgedeki yöneticilerin bu 
olay karşisinda rehavete kapilarak gereken tedbiri almadiği da görülmüştür 
(BOA., BEO 3509 – 263155, Sayi: 2).

Osmanli Devleti’nin bölgedeki yöneticileri, yaşanan sorunlari yakin-
dan incelemiş ve bölge halkinin ayrilikçi komitalara taraftar olmamasi için 
bazi girişimlerde bulunmuştur. Örneğin Bulgar Santralist çete reislerinden 
olan ve II. Meşrutiyet’in ilanindan itibaren hal ve hareketlerinde herhangi 
bir olumsuzluk görülmeyen Koniçeli Dede Atanaş’a, kendisinin ve bölge-
nin hükûmete bağliliğini kuvvetlendirmek adina Ustrumca’da bir ev inşasi 
için arazi verilmesi Menlik Kaymakamliği tarafindan istenmiştir. Bunun 
üzerine talep edilen arazi ile ilgili inceleme yapan Selanik Vilayeti ara-
zinin çeşidinin ne olduğu ve üzerine inşa edilecek evin masraflarinin kim 
tarafindan karşilanacağina dair bilgilerin açik olmamasindan dolayi Men-
lik Kaymakamliği’ndan 8 Temmuz 1909 tarihinde detayli bilgi istemiştir 
(BOA., DH.MUİ. 12 – 11, Sayi: 4). Daha sonraki süreçte yapilan incele-
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me neticesinde Koniçeli Dede Atanaş için istenilen arazinin tapusunun hiç 
kimsenin üzerinde olmadiği ve mirî olduğu, belirtilen yerin bedelinin dört 
bin kuruş olduğu, II. Meşrutiyet’in ilanindan beri Bulgar halkini Osmanli 
lehine çevirmek için çaliştiğindan dolayi arazinin kendisine verilmesinin 
uygun olacaği bildirilmiştir (BOA., DH.MUİ. 12 – 11, Sayi: 6). Fakat ara-
zinin bedelsiz bir şekilde herhangi bir kimseye verilmesinin de kanunen 
uygun olmadiği 16 Aralik 1909 tarihinde Maliye Nezareti Emlak Şubesi 
Müdüriyetinden bildirilmiştir (BOA., DH.MUİ.12 – 11, Sayi: 21).

Santralistlerin de Osmanli Devleti lehine döndürülme çabasi hakkinda 
bir diğer örnek de 12 Ekim 1909 tarihli belgeye yansimiştir. Bu doğrultuda 
çalişmasi için Sandanski Efendi ile görüşülmüştür. Bu görüşme sonucunda 
bazi yerel yöneticiler ile ismi gizli olarak bildirilecek mahalle azaliklarin-
ca bölgede bulunan polis sayisinin arttirilmasi gerekli görülerek gerekenin 
yapilmasi istenmiştir (BOA., DH.ŞFR.416 – 55, Sayi: 1).

Osmanli Devleti’nin bölgedeki etkinliğini arttirmak adina girişimde 
bulunduğu bir diğer alan da eğitim konusunda kendini göstermektedir. Bu 
açidan Santralistlere verilen destekle bölgede yeni açilan köy öğretmen 
okullarinin eğitmen ihtiyacini karşilamak ve buradan mezun olacak öğ-
retmenleri görevlendirmek için bir girişimde bulunulmasi önemlidir. Bu 
teşebbüse karşilik olarak Virhovistler ve dolayisiyla metropolitler büyük 
bir telaşa kapilarak, vilayetteki Bulgar ilkokullarinin ödeneğine bin lira 
ilave etmiştir. Osmanli Devleti’nin Virhovistlere karşi bu derece küçük bir 
girişiminde bulunmasi bile böylesine büyük bir sarsilma ve telaşa sebep ol-
muştur. Hükûmetin biraz fedakarlik yaparak maddi destekte bulunmasi ile 
bölgenin Osmanli Devleti’ne bağliliğinin arttirilabileceği düşünülmüştür 
(BOA., DH.MUİ.133 – 82, Sayi: 1; BOA., HS.DTFR1. 2 – 48, Sayi:7). Bu 
düşünce çerçevesinde Dâhiliye Nezareti’nden Maarif Nezareti’ne gönderi-
len 10 Ocak 1910 tarihli bir telgrafa göre 1911 tarihinden itibaren bölgede 
bulunan beş yüz ilkokuldaki öğretmen maaşlarinin üç yüz kuruşa çikaril-
masi ve gereken tahsisatin şimdiden Kosova Vilayetine gönderilmesi is-
tenmiştir (BOA., DH.MUİ.133 – 82, Sayi: 3).

Eğitim alaninda bir diğer örnek de 1 Kasim 1910 tarihli bir telgrafa 
konu olmuştur. Santralistlere mensup Selanik Lisesi mezunu Kalkaşli İgo-
nomaf Efendi’nin Osmanli Devleti lehine olumlu bir etki birakmasi dü-
şüncesiyle tibbiye, mülkiye veya mühendishane mekteplerinden birine öğ-
renci olarak kabul edilmesinin uygun olduğu bildirilmiştir (BOA., DH.İD. 
26 – 7, Sayi: 1,4). 

Osmanli Devleti’nin bütün çabalarina rağmen Virhovist ve Santralist-
lerin birlikte hareket etme düşüncesi varliğini daima korumuştur. İki komi-
ta arasindaki fikir ve hareket birlikteliğini de 9 Mart 1910 tarihli bir belge-
den okumak mümkündür. Virhovistlerle Makedonya’dan kaçan Santralist 
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reisleri, “Eftonomya Makedonya” yani Özerk Makedonya adi ile kurulan 
cemiyetle fikir ve hareket birlikteliği etmiş ve havalarin uygun olduğu 
bir zamanda Makedonya’ya çeteler sevk etme karari almiştir. Bulgaristan 
ordusuna mensup Zağrafof ve Yüzbaşi Dombalakof’un askerlikten istifa 
ederek komitaya katildiklari ve çete oluşturmak için teşebbüste bulunduk-
lari Osmanli Devleti tarafindan haber alinmiştir. Bu haberin doğruluğunun 
araştirilmasi Sofya Sefaretinden istenmiştir (BOA., HR.SFR.04. 248 – 63, 
Sayi: 2,5). 

Ayrica Osmanli Devleti hem sinir güvenliğini sağlamak hem de kendi 
itibarini korumak adina birtakim girişimlerde de bulunmuştur. 31 Temmuz 
1911 tarihli bir belgeye göre, devlet Santralist üyelerinin faaliyetlerini ya-
kindan inceleyerek bazi önlemler almiştir. Siroz’a bağli Kraştan Karyeli 
Bulgar Santralist fedailerinden Angel adli kişi ile eşkiya arkadaşi Reven-
di Karyeli İstefan Raçko’nun bir süredir Sofya’da bulunduklari ve bu ki-
şilerin siniri geçtikleri haber alinmiştir. Hem zararli bir eylemde bulun-
ma ihtimali ile uluslararasi arenada Osmanli Devleti’ni küçük düşürecek 
bir suikast teşebbüsünü erkene almak hem de ismi geçen kişilerin Sofya 
polisi tarafindan tutuklanarak sinira gönderilmeleri için gerekenin yapil-
masini Siroz Mutasarrifi Sofya Şehbenderliğinden rica etmiştir (BOA., 
HR.SFR.04..856 – 29, Sayi: 6). 

II. Meşrutiyet ile Balkan Savaşlari arasindaki süreçte Makedonya’da 
ortaya çikan Bulgar komitacilarinin karakteristik özelliği, aralarindaki ça-
tişmaya rağmen pek de farklilik göstermemiştir. Makedonya’nin bağimsiz-
liğini elde etmek için yürütülen planlarda farklilik olsa da istenilen nihai 
sonuç bölgede bir kargaşa çikarmakti. Bu kargaşa ortami sayesinde Bulgar 
ve Müslüman halk arasinda bir tahrik unsuru ortaya çikti. Bu sayede söz 
konusu iki kitle birbirinden ayirildi. Bunun için bölgedeki her kazaya voy-
vodalar araciliğiyla yönetilen çeteler gönderildi. Bulgar komitacilarin bu 
yöndeki faaliyetleri 1910 yilinda Selanik demiryollarina yapilan saldirida 
kendini gösterdi (Aydin, 2019: 1603-1604).

Makedonya’daki çeşitli etnik ve dini farkliliklarin çatişma haline dön-
düğü bir dönemde baş gösteren bağimsizlik yanlisi ayrilikçi hareketler 
hem bölgesel hem de uluslararasi bir sorun olarak Avrupa kamuoyunun 
gündemine oturmuştur. Bölgedeki çikar çatişmalari ve Osmanli Devle-
ti’nin siyaseten güçsüz bir yapida bulunmasi, soruna Büyük Devletlerin 
müdahalesini de beraberinde getirmiştir. Bundan dolayi Makedonya So-
runu, Osmanli Devleti’nin bütün reform teşebbüslerine rağmen çözülmesi 
mümkün olmayan bir probleme dönüşmüştür. Osmanli Devleti’nin böl-
gede yürütmek istediği reform programi, sorunun çözümü için atilan bir 
adim olmasina rağmen Bulgarlar tarafindan sorunun temel sebebi olarak 
görülmüştür (Karal, 2011: 249).
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2.1. Makedonya’daki Komitacılık Faaliyetleri Karşısında Avrupa 
Devletlerinin Tutumu

Osmanli Devleti’nin siyasi olaylar olarak oldukça çalkantili olduğu 
bu dönemde meydana gelen neredeyse bütün bağimsizlik hareketler ve is-
yanlarda olduğu gibi Makedonya’da görülen komitacilik faaliyetlerine de 
Avrupali devletlerin müdahalesi söz konusudur. 

Rumeli’de XIX. yüzyil sonlarinda başlayan bağimsizlik amaçli ayri-
likçi hareketler, bölgenin karişmasina zemin hazirlamiştir. Bu tür hadise-
lerin baş göstermesinde yabanci misyonerler etkin bir şekilde rol oyna-
miştir. Ayrica bölgede faaliyet gösteren devletlere bakildiğinda Avusturya 
ve Fransa’nin Katolik mezhebi üzerinden, ABD’nin ise Protestan okullari 
araciliğiyla dini bir etkiye sahip olduğu ve İngiltere ile Rusya’nin da dip-
lomatik girişimlerde bulunarak etkinliklerini arttirdiklari görülmektedir 
(Yarci, 2013: 89). 

Rusya ile Japonya arasinda 1900’lerin başlarinda meydana gelen sa-
vaş, Balkan coğrafyasi için bir bakima sükûnetin sağlandiği dönemi de 
beraberinde getirmiştir. Çünkü bu savaş Rusya’nin bütün dikkatini Uzak 
Doğu’ya çevirmesine ve bundan dolayi Balkanlardaki statükonun deva-
mindan yana bir siyaset izlemesine sebep olmuştur. Ayrica Rus-Bulgar an-
laşmazliği olarak yorumlanabilecek bir durumun meydana gelmesi ve hatta 
bölgedeki bazi ayrilikçi komitalarin, Makedonya meselesinin artik sadece 
bir Bulgar meselesi olduğunu söylemeleri de bu döneme rastlamaktadir. 
Rusya ile aralarinda yaşanan bu anlaşmazliktan dolayi Makedonya’nin ba-
ğimsizliği için çalişan bütün komitacilar, kendilerine yeni destekler arama-
ya başladi. Avusturya, Fransa, İtalya veya İngiltere’nin kendilerine destek 
olmasini beklemekten başka çaresi olmayan komitacilar, nihayet aradikla-
ri desteği 1902 sonbaharinda buldu. Cuma-i Bâlâ Ayaklanmasi (23 Eylül 
1902) ve 1903’te meydana gelen Selanik Hadisesi ile Avrupa kamuoyu 
tekrardan Makedonya meselesini hatirladi. Ayrica ilerleyen süreçte Dâhi-
li İhtilal Komitasinin kurulmasi ve sadece on günlük ömrü olan Kruşevo 
Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi yaşanan olaylar karşisinda Avrupali devlet-
lerin tutumu ile islahat için Babiali’ye yapilan baskilari görmek açisindan 
önemlidir (Yarci, 2013: 90).

Viyana Reform Programi olarak bilinen ve Osmanli hükûmetinin bu 
programa uygun olarak 1903 tarihinde hazirladiği on iki maddelik nizam-
name ile Selanik, Kosova ve Manastir’da uygulanacak islahatlar belirlen-
miştir. Bu islahatlarin içeriği ağirlikli olarak vilayetlerden toplanan vergi-
nin öncelikli olarak nereye harcanacağinin belirlenmesi konusuyla ilgiliydi 
(Bayraktar, 2014: 19). 

Tüm bu islahat hareketlerine rağmen 2 Ağustos 1903’te Kruşova 
(Kruşevo) başta olmak üzere Manastir’in birçok bölgesinde Virhovistle-
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rin öncülük ettiği ve Türkçe literatürde “İllinden” olarak bilinen bir isyan 
çikmiştir. Bu isyana Osmanli birliklerinin çok sert bir şekilde karşilik ver-
diği bilinmektedir. Hatta Bulgaristan’in başbakani olan Rus yanlisi Daneff 
de Bulgar çetelerine karşi Rus desteğiyle ayni ölçüde sert önemler almak 
mecburiyetinde kalmiştir. Fakat siyasi çekişmelerden ötürü istifa eden Da-
neff’in yerine iş başina gelen hükûmetin, komitalara karşi kayitsiz kalarak 
onlari cesaretlendirmesi ayaklanmanin genişleyerek büyümesine sebep ol-
muştur (Bayraktar, 2014: 19). Bu isyanda yirmi bin kişilik silahli bir kit-
lenin hareketi göz önüne alindiğinda hem ayaklanmanin boyutu hem de 
Osmanli kuvvetlerinin olaya müdahalesi daha iyi anlaşilir. 

Osmanli hükûmeti II. Meşrutiyet’in ilanindan sonraki süreçte hem 
Avrupali devletlerin Makedonya’daki gelişmelere müdahalesini engelle-
mek, hem de bölgedeki özgürlük isteklerini güvence altina almak ama-
ciyla anayasal haklar konusunda islahatlar yapacağini açiklamiştir. Böyle 
bir islahat teşebbüsü, Avusturya ve Rusya tarafindan bölge ile ilgili olarak 
verilen notaya karşilik yapilmiştir. Bu açidan bakildiğinda ilk olarak Vila-
yet-i Selâse ve Edirne’ye bir müfettiş atanmasinin yani sira Hristiyan vali 
yardimcilarinin da görevlendirilmesi gibi önemli bir adim atilmiştir. Fakat 
bu tür çabalar sonucunda istenilen amaca ulaşilamamiş ve bölgede yaşanan 
kargaşa ve kaos ortami devam etmiştir (Altintaş, 2005, 87-88).

3. Santralistler ve Virhovistler Arasındaki Çatışma ve Anlaşmaz-
lık

Osmanli Devleti idarecileri, Makedonya’da faaliyet gösteren ayrilikçi 
komitalarin liderleri hakkinda ayrintili bilgiye sahipti.4 Bu komitalar ara-
sinda yer alan Virhovist ve Santralistler arasinda mücadeleler ve anlaşmaz-
liklar bulunuyordu (Gücel, 2014: 302). Zaman zaman Osmanli Devleti bu 
komitalarla bizzat kendisi mücadele etmiş, bazen de komitalar arasindaki 
anlaşmazliklari kendi lehine kullanabilmiştir.

Komitalar arasindaki anlaşmazliklarla ilgili olarak bazi örnekler veri-
lebilir. Buna göre; Santralist Firkasina mensup Köse Anderet’in idaresin-
deki on yedi kişilik bir çete grubu ile Büyük Çalimlar bölgesinde bulunan 
Virhovist Firkasina mensup Bakalçe’nin idaresindeki on alti kişilik çete 
arasinda Şubat 1906’da silahli bir çatişma çikmişti. Bu çatişma sonucunda 
Bulgaristanli bir kişi de ölmüştür. Silah sesini duyan bölge müfrezesinin 
olaya müdahalesi ile Köse Anderet’in çetesi kaçmiş ve bunun üzerine müf-
rezenin çeteyi takip etmesi ile aralarinda çikan silahli çatişmada iki asker 
şehit düşmüş ve iki asker de hafifçe yaralanmişti (BOA., HR.SFR.04. 805 
– 47, Sayi: 1). 

4  Ayrintili bilgi için bk. Dilek Gücel, Osmanli Arşiv Belgeleri ile Selanik Vilayetinde Komi-
tacilik: (1890-1913), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, 2014.
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Makedonya’da birbirleriyle mücadele halinde olan Santralistler ve 
Virhovistlerin yani sira bir de daha önce de ifade edilen Sarafovistler adin-
da bir ayrilikçi komita daha bulunmaktaydi. Ancak bu komitalar arasinda 
herhangi bir birliktelik bulunmamaktaydi. 5 Nisan 1906 tarihli bir belgede 
Sarafovist, Santralist ve Virhovist adiyla üç parçaya ayrilan Bulgar fesat 
komitalari arasinda güven ve birleşme konusunda bir anlaşmanin bulun-
madiği ifade edilmiştir (BOA., HR.SFR.04. 33 – 38, Sayi: 1). 

Haziran 1906’da Virhovistlere mensup bir Bulgar çetesi keşif yapmak 
amaciyla Ustrumca’dan Gevgili’ye gitmiş ve burada Santralistler tarafin-
dan esir alinmiş, fakat Virhovistler daha sonra kaçmişti. Bunun üzerine 
çeteler arasinda esir değişimi için görüşmeler yapilmiş, Virhovistler arka-
daşlarinin serbest birakilmasi şartiyla Santralist esirleri birakacaklarini bil-
dirmelerine rağmen sözlerini tutmayip, esirleri serbest birakmak için kirk 
Osmanli lirasi fidye istemişler ve bu para ödendikten sonra esirler serbest 
birakilmişti (BOA., TFR.I.KNS.  9 – 866, Sayi: 8).

Virhovist ve Santralist komitalari arasindaki anlaşmazliktan dolayi 
Santralistler Ağustos 1906’da, büyük kuvvetlerle Menlik Bölgesi’ne, De-
mirhisar tren köprüsü ile telgraf hatlarina, Siroz ve Demirhisar kasabala-
rina saldirmaya karar vermişlerdi. Ayrica Bulgar fesat komitasi tarafindan 
Menlik’teki Rum ahaliye yazilan mektupta, komita için maddi destekte 
bulunmayanlar idam edilmekle tehdit edilmiştir. (BOA., BEO 2903 – 
217654, Sayi: 1). Hatta bu saldiri planlarina karşi teyakkuzda olunmasi 
için ikinci ordu komutanliğina da emir verilmiştir (BOA., BEO 2903 – 
217654, Sayi: 5). Santralistler ve Virhovistler arasindaki anlaşmazlik ve 
çatişmalarin 1906 ve 1907 yillari boyunca devam ettiği görülmektedir. 

Polis dairesinin 27 Temmuz 1907 tarihli ifadesine göre Santralist Ko-
mitasi üyesi Kratovali Aleks Yovan, Virhovist taraftarlarindan gördüğü 
baskidan dolayi Sirp eşkiyasina katilmak için firar etmiştir (BOA., TFR.I..
KV.169 – 16843, Sayi: 1). Yenice Kazasi halkinin bir kismi Santralistle-
re, bir kismi da Virhovistlere mensuptu. Temmuz 1907’de Virhovistlerden 
eşkiya Lazar’in çetesi bu bölgedeki Santralist mensuplarina karşi silahli 
saldirida bulunarak onlari Virhovistlere taraftar hale getirmeyi amaçlamiş-
tir. İki grubun taraftarlari arasinda çikan çatişmadan dolayi bölgeye müf-
rezeler sevk edilmiştir. Müfrezelerden kaçan eşkiyanin bir kismi yakalana-
rak mahkemeye sevk edilip tutuklanmiştir. Bu tutuklular arasinda yer alan 
Trayo isimli bir Santralist, eşkiyanin gidebileceği yerleri ve kaçabileceği 
yollari tahmin edebildiği için kendisinin müfrezelere eşlik etmesinin yarar-
li olacaği düşünülmüştür. Bu sebepten ötürü Trayo’nun müfrezeye yardim 
etmesi amaciyla Köstence komutanina teslim edilmesi için Rumeli Umum 
Müfettişliğinden izin istenmişti (BOA., TFR.I.SL.155 – 15413, Sayi: 1). 
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Tikveş ile Gevgili sinir bölgesine yakin Hasan Çeşme adli mevkide 
24 Ekim 1907’de Virhovist ve Santralist mensuplari arasinda silahli ça-
tişma çikmiştir. Bu olay sonucunda dokuz kişi ölmüş ve on dokuz kişi de 
yaralanmiştir (BOA., TFR.I.KNS.  9 – 866, Sayi: 1, 2, 6). Virhovistlerle 
Santralistler arasindaki parti anlaşmazliği sebebiyle 3 Eylül 1908 tarihinde 
de Siroz Sancağinda iki Bulgar, Santralistler tarafindan öldürülmüştür. Bu 
katillerle ilgili olarak Osmanli Devleti bir araştirma yaptirmiştir (BOA., 
DH.MKT.1292 – 4, Sayi: 10).

Virhovist ve Santralistler arasindaki anlaşmazlik Siroz bölgesinde 
Eylül 1908’de iyice artmişti. Bulgar tüccar vekiline karşi yapilan tehdit 
daha önce telgrafla bildirilmişti. Şimdi de Siroz mutasarrifliğindan alinan 
bir telgrafa göre, Virhovist Komitasi mensuplari tarafindan yüz elli kişi-
lik bir çete oluşturularak, bu çete Kosova’nin Osmaniye, Selanik’in Ust-
rumca ve Petriç Kazalarinda gizli bir şekilde dolaştirilmiştir. Ayrica halk 
arasinda fesat çikartmak için yaklaşik yirmi otuz kişilik bir başka çetenin 
oluşturularak Karasene? bölgesinde toplandiği Menlik kaymakamliği ve-
kaletine bildirilmiştir. Yeniden çeteler oluşturularak bu çetelerin dağlarda 
gezdirilmesi ve halkin parti çekişmesiyle tehdit edilmesi oldukça önem-
li olduğundan Siroz jandarma komutani derhal Menlik’e gönderilmiştir. 
Komutandan, bölgede böyle bir çetenin olup olmadiği ve eğer çete varsa 
nasil hareket ettikleri konusunda sağlam bir tahkikat yapmasi istenmiştir. 
Ayrica köylerin bu çetelere bağliliklari konusunda etkili bir şekilde nasihat 
edilmesi mutasarrifliğa bildirilmiştir. Bu çetelerin henüz kuruluş aşama-
sindayken sindirilmesi için bazi sert ve kesin tedbirler alinmasi gerektiği, 
şayet bu yapilmazsa diğer partiler ve Rumlar tarafindan da ayni şekilde 
çeteler oluşturulacaği ve bu çetelerin hareketini engellemekte zorluk çeki-
leceği konusu belirtilmiş ve bu duruma engel olunmasi istenmiştir (BOA., 
DH.MKT.1292 – 4, Sayi: 5).

Selanik Vilayeti’nden gönderilen 8 Eylül 1908 tarihli bir belgeye 
göre, Santralist ve Virhovistler arasindaki çekişmenin yeniden başladi-
ği ve komitalarin bu tür eylemlerine göz yumulmasinin uygun olmadiği 
hem vilayetin icra makamlarina hem de Harbiye’ye bildirilmiştir (BOA., 
TFR.I..MKM. 31 – 3063, Sayi: 1). Virhovist ve Santralistler arasindaki 
anlaşmazlikla ilgili olarak Babiali tarafindan karar alinmasi için Selanik 
Vilayeti’nden 9 Eylül 1908 tarihinde gelen telgrafta belirtilmiştir. Hatta 
gruplar arasi çekişmenin şu siralar öne alindiği, çetelerin hareketine göz 
yumulmasi uygun olmadiğindan müfettiş paşa tarafindan müzakereler yü-
rütülmüş ve gerekli tedbirler alinip uygulanmasi için, umum müfettişliği 
tarafindan vilayete ve Harbiye’ye bildirilmiştir (BOA., DH.MKT.1292 – 4, 
Sayi: 8). Yine ayni tarihli bir başka belgede iki komita arasindaki söz ko-
nusu anlaşmazliğin giderek arttiği ve bu gruplarin esas amaçlarinin araşti-
rilmasi istenmiştir (BOA., BEO 3394 – 254539, Sayi: 1).
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10 Eylül 1908 tarihli bir belgeye göre Zeniçe Kazasi Eskoçva Karye-
sinde kimliği belirsiz bir kişi tarafindan üç Bulgar’in öldürülmesi hakkinda 
bir araştirma yapilmiştir. Yapilan tahkikata göre Osmanli Devleti’nin bir-
lik ve beraberliğini bozmak amaciyla Virhovistler tarafindan yapilan takip 
sonucunda genel olarak Santralist olan Eskoçva Karyesinde Bulgarlardan 
birkaç kişi, bu karyenin ahalisi ile sözlü münakaşa edip onlara yumuşak 
davranmişlardi. Bu şekilde kendi kötü emellerini güzel göstermişlerdir. 
Virhovist taraftarliğini kabul eden maktullerin çoğunluğunun Santralistler 
tarafindan öldürüldüğü anlaşilmiştir (BOA., DH.MKT. 1292 – 84, Sayi: 2).

Bulgarlarin arasindaki anlaşmazliklar yine başka bir yazi ile 10 Eylül 
1908’de Selanik vilayetinden bildirilmiştir. Bu tarihte iki grup arasindaki 
anlaşmazlik ve çekişme hali devam etmekteydi. Gruplarin reisleri nüfuz-
larini kullanarak komitalarin teşkilatlanmasini sağlamak için bozgunculuk 
faaliyetinden geri durmamişlardir. Bu durumun engellenmesi için Selanik 
vilayeti tarafindan Siroz mutasarrifliğina tebligat gönderilmiş ve Menlik’e 
asker sevk edilmesini istemiştir (BOA., DH.MKT.1298 – 76, Sayi: 1, 4). 

Sandanski’nin Virhovistler ile birleşme düşüncesinde olduğu hak-
kinda Mart 1909 tarihinde gelen bir ihbarda Virhovistlerin bu düşünceyi 
faydasiz bularak reddettikleri ve iki komitanin birleşme düşüncesi şöyle 
dursun, aralarindaki anlaşmazlik ve çatişmanin giderek arttiği yapilan in-
celemeden anlaşilmiştir (BOA., DH.MKT. 2712 – 17, Sayi: 1). İki komita 
arasindaki anlaşmazliklar silahli mücadele şeklinde devam etmiştir. Mart 
1909 tarihinde Bulgar Santralist grubuna mensup Daço, Bulgar Virhovist 
taraftari olduğu kabul edilen kişilerce 22 Mart gecesi saat beş sularinda ka-
sabada revolverle yaralanmiştir (BOA., TFR.I..KV..218 – 21718, Sayi: 3).

4. Santralist ve Virhovistlerin İttihat ve Terakki ile Olan 
Münasebeti 
Santralistler, İttihat ve Terakki’ye Makedonya meselesinin çözümü 

konusunda sunduğu program ile geniş çapli bir özerkliğin temin edilmesi 
halinde silah birakmayi taahhüt etmişti. Ağustos 1908’e kadar devam eden 
görüşmelerde kesin bir sonucun çikmadiği, fakat buna rağmen Sandans-
ki’nin yeni bir takim öneri ve istekler ileri sürdüğü görülmektedir. Bun-
lar arasinda belki de en önemlisi Osmanli Devleti ile Bulgaristan arasinda 
meydana gelebilecek bir savaşta Sandanski’nin emrindeki bütün çetelerin 
Osmanli lehine taraf olmasi düşüncesidir. Fakat bu müzakerelerden olumlu 
bir sonuç çikmasa da iki taraf arasinda var olan göreceli iş birliği devam 
etmiştir. Ayrica İttihat ve Terakki tarafindan Santralistlerin çete faaliyet-
lerine belirli bir ölçüye kadar müsaade edilmiştir. Verilen bu destek çete 
liderlerine imtiyaz olarak sağlanan işletmelerde ve bazi üyelerin de devlet 
memuriyetine yerleştirilmesinde görülmektedir (Özbozdağli, 2016: 41). 
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İttihat ve Terakki ile Santralistler arasindaki ilişkilerin olumlu bir şe-
kilde devam ettiği farkli olaylarda kendini göstermiştir. Eylül 1908 tarihin-
de Drama mutasarrifliğindan alinan bir telgrafta, Bulgar tüccar vekilinin 
Drama’ya gittiği, burada Santralistlere mensup bir kişi tarafindan tehdit 
edildiği ve bundan dolayi hayatinin tehlikede olduğunu belirtilmiştir. Par-
ti reislerinden Baniçe, öfkeyle Bulgar tüccar vekilinin ikamet ettiği yere 
gelerek kendisini öldürmek istediğini söylemiştir. Bu sirada bölgede bu-
lunan İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenlerinden Binbaşi Enver Bey 
tarafindan Baniçe’ye karşi yapilacak eylem engellenmiştir (BOA., DH.M-
KT.1292 – 4, Sayi: 3). 

II. Meşrutiyet’in ilanindan sonraki süreçte ortaya çikan otorite boş-
luğundan yararlanan Makedonya’daki Bulgar çeteler, hizli bir şekilde ör-
gütlenerek amaçlarina ulaşmak istemişlerdir. Bu süreçte Bulgaristan’in, 
Makedonya konusunda mücadele imkâninin kalmadiğini anlayan Virho-
vistler, ayni şekilde Santralistler gibi İttihat ve Terakki ile görüşerek anlaş-
ma çabasi içine girmiştir. Fakat Makedonya konusunda oldukça radikal ve 
ayrilikçi fikirlere sahip olan Virhovistlerin, İttihat ve Terakki yönetimi ile 
anlaşmasi pek mümkün görünmemiştir (Özbozdağli, 2016: 42). 

Selanik, Serez ve Üsküp’te oldukça teşkilatli bir yapi kazanan Sant-
ralistlerin en önemli yayin organlari olarak Serez’de Konstitsion ve Zarya 
isimli gazeteler, Selanik ile Ustrumca’da da Edinstvo gazetesi bulunuyor-
du. İttihat ve Terakki yönetimin bu gazetelere maddi destekte bulunma-
si ise bu iki grup arasindaki iş birliğini göstermekteydi. Ayrica İttihat ve 
Terakki yönetimi bu destek sayesinde Bulgar Cemaati üzerinde bir etkiye 
sahip olmayi da planlamiştir (Özbozdağli, 2016: 44).

Santralistlerin amaci Osmanli hükûmetiyle iyi geçinmek ve Osmanli 
Devleti’nin de yardimiyla Bulgarlarin Makedonya’da, Sirplara ve Yunan-
lilara karşi savunduklari üstünlüğü artirmakti. Bundan dolayi Santralistler 
Osmanli Devleti ile birlikte hareket etmek zorunda kaldiklari süre için-
de, Bulgarlar için uygun zaman meydana gelince ya özgürlük elde etmek 
istiyorlar, ya da Bulgaristan’a katilarak Makedonya sorununu istedikleri 
şekilde çözmeyi amaçliyorlardi. Osmanli hükûmeti, gelişmeler karşisinda 
Santralistlerin oyununa kapilarak onlara gereğinden fazla önem vermiştir. 
II. Abdülhamid’in yaşatmak için uğraştiği Bulgarlar, Sirplar ve Yunanlilar 
arasindaki düşmanliğa, İttihat ve Terakki iki Bulgar komitasi (Virhovist ve 
Santralistler) arasina yeni bir düşmanlik ilave ettiğini düşünmüştür. Fakat 
tüm Bulgar komitalari, Sirplar ve Rumlar, ilerleyen süreçte Osmanli Dev-
leti’ne karşi birleşmiştir (Bayur, 1991: 184).

4.1. Çete Kanunu’nun Çıkışı, Uygulanması ve Tepkiler

Osmanli Devleti’nin Makedonya meselesi ile ilgili olarak çözmek zo-
runda kaldiği bir diğer sorun da Çeteler Kanunu’nun uygulanmaya konma-



Yaşar Arslanyürek, Oğuz Alpoğlu88 .

sindan sonra ortaya çikan tepkidir. Bu kanun, Selanik İstitlaat Komisyonu 
tarafindan yürütülen çalişmalar sonucu yakalanan Virhovist lider Dinka ile 
doğrudan alakaliydi. Ayrica Apostol ve çetesinin de Karaferye kazasinda 
teslim olmasi sonucunda, ikisinin de Selanik Divan-i Harp Mahkemesine 
sevk edilmeleri kanuna karşi gösterilen tepkiyi iyice arttirmiştir (Özboz-
dağli, 2016: 228). Bu tepki ve itirazlarin temel noktasini Çeteler Kanu-
nu’nun, Meclis’in onayina sunulmadan uygulandiği bahanesi teşkil etmek-
teydi. Aslina bakilirsa Osmanli hükûmetinin bu kanun ile hukuki ve meşru 
bir şekilde çözmek istediği çeteler sorunu, Bulgarlar tarafindan acimasiz 
bir uygulama olarak nitelendirilmiştir. Virhovistler ise bu kanunun kendi-
lerine yönelik olarak uygulamaya koyulduğunu, bundan dolayi da şiddet 
ve baskiya maruz kalarak haksizliğa uğradiklarini iddia etmişlerdir. Buna 
karşin İttihatçilar ise bu kanunun başarili bir şekilde uygulanmasi sonucun-
da en çok memnun olacak kitlenin yine Makedonya halki olduğunu ileri 
sürerek asayişi sağlamaya çalişmiştir (Özbozdağli, 2016: 258).

Çete nizamnamesi, Osmanli Devleti’nin Rumeli bölgesindeki tüm 
asayiş konulariyla ilgiliydi. Osmanli Devleti’nde farkli etnik gruplar ara-
sinda kurulmak istenilen iyi ilişkilerin temini amaciyla bu gibi gerekli ted-
birlerin alinmasinin zorunlu olduğu o dönemde gündeme gelmişti. Bir ara 
söz konusu nizamnamenin isminin “Men-i Şekâvete Mahsus Nizamname” 
olarak değiştirilmesi gündeme gelmiştir. 4 Şubat 1910 tarihinde söz konu-
su nizamnamenin maddelerine eklenmesi veya mevcut maddelerde gerekli 
değişikliklerin yapilmasi konusundaki hususlar şu şekildedir:

Birinci maddeye, Osmanli Devleti’nde emniyet ve asayişi tehdit eden 
kötü insanlarin eylemlerinin engellenmesi, on altinci maddeye, Osmanli 
hükûmeti tarafindan belirlenen ve Makedonya hükûmetine teslim edilecek 
yasakli silahlardan dolayi kimseye herhangi bir cezanin verilmemesi, yir-
minci maddenin son fikrasina, hükûmet tarafindan bir bölgede silah taşin-
masi yasakli olduğu halde buna uymayanlarin silahlari ister yasakli isterse 
de başka konularda olsun el konulmasiyla birlikte aykiri davrananlarin bir 
aydan alti aya kadar hapisle cezalandirilmasi şeklinde bir maddenin ilave 
edilmesi, yirmi sekizinci maddeye, ev veya samanlik yakanlarla, telgraf 
tellerine zarar vererek haberleşmenin engellenmesinden doğan hasarlarin 
karşilanmasi konusunda iki madde daha eklenmesi istenmiştir  (BOA., HS.
DTFR1. 2 – 48, Sayi: 5). 

 Tepkiler üzerine İbrahim Hakki Paşa hükûmeti, Çeteler Kanu-
nu’nu geri çekmek durumunda kalmiştir. Onun yerine hükûmet, İdare-i 
Örfiye Kararnamesi’ne ek olarak yeni bir kanun tasarisi hazirlama karari 
almiştir. Bu tasarinin da mecliste uzun soluklu olarak tartişildiği, Pançe-
derof ve Kozmidi Efendiler tarafindan sert bir şekilde eleştirildiği görül-
mektedir. Buna karşin dönemin Dâhiliye Naziri Talat Paşa bu kanunun 
anayasaya uygun olarak olağanüstü hal şartlari gereğince alinan bir karar 
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olduğunu savunmuştur (Özbozdağli, 2016: 252-253). Örfi idarenin deva-
mina yönelik olarak vilayetlerden gelen talebe rağmen Osmanli hükûmeti, 
1910 sonlarina doğru bu kanunu yürürlükten kaldirmiştir. Çeteler Kanunu 
ve İdare-i Örfiye Kararnamesi ile ulaşilmak istenilen sonuç alinamamiş 
ve bölgede huzur ve sükûn da sağlanamamiştir. Ayrica ilerleyen süreçte 
Osmanli hükûmeti, 1911 ilkbaharindan itibaren Vilayet-i Selâse’de çete 
faaliyetlerinin tekrar başlayacağini değerlendirmiştir. Buna göre Rum ve 
Bulgar çeteler birlikte hareket edebileceklerdi. Bundan dolayi hareketlen-
meye tedbir olarak Osmanli hükûmeti, bölge valilerinden ilkbahardan önce 
takip taburlarinin jandarma karakollarina sevk edilmesini ve seyyar jan-
darma birliklerinin kurulmasini istemiştir (Özbozdağli, 2016: 264). 

4.2. Arazi ve Muhacirler Meselesi Karşısında Virhovistler ve 
Santralistler 

Makedonya’da yaşanan sorunlarin temelinde en önemli noktayi arazi 
meselesi teşkil etmekteydi. Buradaki çiftlik sistemini kontrol eden Müs-
lümanlarin sahip olduğu üretim ağinda gayrimüslim halk, yarici ya da or-
takçi olarak adlandirilan bir sistemde varlik gösteriyordu. II. Meşrutiyet’in 
ilanindan sonra gayrimüslim halk, Makedonya meselesinin çözümü için 
toprak reformunun gerçekleştirilmesini istemiştir. Bu süreçte Bulgarlar 
köylerde toprak reformunun gerçekleştirilmesi için düşük faizli kredi sağ-
lanmasini istemiştir. Virhovist ve Santralistlerin Makedonya köylüsünün 
gerek toprak gerekse de muhacirlerle ilgili sorunlarinin çözümü konusun-
da ortak bir görüşe sahip olduklari dikkat çekmektedir. Çünkü her iki konu 
da Makedonya’daki gayrimüslim halki sosyal ve ekonomik açidan sikinti-
ya düşürmekte ve halkin bu konulara tepki göstererek onlara yaklaşmasina 
neden olmaktaydi (Özbozdağli, 2016: 127).

Makedonya’daki gayrimüslim halkin Müslüman muhacirlerin iskâni 
konusunda bu denli sert tepki göstermelerinin tek nedeni elbette ki sadece 
ekonomik kaygilardan kaynaklanmiyordu. Bölgedeki Hristiyan köylülerin 
kendi topraklarindan sürüldüğü iddiasi, gayrimüslimlerin tepki gösterme-
sinin başka bir nedeniydi. Hatta bu iddialar o dereceye varmişti ki Meclis-i 
Mebusan’in Bulgar milletvekilleri tarafindan mecliste tartişma konusu ha-
line dahi getirilmiştir. Dönemin Manastir Milletvekili Pançederof Efendi, 
Mecliste yaptiği konuşma ile Petriç kazasi Tirnova karyesine 175 nüfusluk 
bir muhacir grubunun ve Tikveş kazasi Boyanice karyesine de ayni şekilde 
100 hanelik Müslüman bir kitlenin iskân ettirilmesini eleştirmiştir (Özboz-
dağli, 2016: 127-128).

SONUÇ

Santralistlerin ve Virhovistlerin hem köken itibariyle Bulgar olmalari 
hem de Bulgar hükûmetiyle benzer amaçlar için mücadele etmeleri ne-
deniyle Bulgar hükûmetinin söz konusu ayrilikçi komitalara doğrudan ve 
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dolayli olarak destek verdiği görülmektedir. Bu destekler sonucunda söz 
konusu komitalarin faaliyetleri, hem daha uzun süre devam etmiş hem de 
bu komitalar daha geniş alanlarda faaliyette bulunabilmişlerdir. 

Virhovistler Makedonya’nin direkt olarak Bulgaristan’a ilhaki için ça-
lişiyorlardi. Santralistlerin ise ilk olarak özerklikten ve daha sonraki süreç-
te de tam bağimsiz bir Makedonya’dan yana olduklari görülmektedir. Bu 
açidan bakilacak olursa Santralistlerin Makedonya milliyetçiliğini savun-
malari ve iki komita arasinda ilerleyen süreçte ortaya çikan anlaşmazliğin 
sebebi daha iyi anlaşilabilir.  

Osmanli Devleti’nin Santralistlerle mücadelesi devam ederken diğer 
taraftan da komita içerisinde bazi olaylar cereyan ediyordu. Bu olaylar ko-
mitalar arasindaki çekişmelerden kaynaklanabileceği gibi komita içindeki 
mücadelelerin de bu olaylarda etkili olabileceği değerlendirilmektedir. Ko-
mita içerisindeki bu olaylar o dereceye varmiştir ki Santralistler ve Virho-
vistler, aralarindaki görüş ayriliklari nedeniyle birbirleriyle zaman zaman 
silahli mücadeleye girmekten de geri durmamişlardir. II. Abdülhamid ile 
İttihat ve Terakki’nin yönetim anlayişi olarak benimsediği gayrimüslim 
unsurlar arasindaki düşmanliklardan yararlanma politikasi, Virhovistler 
aleyhine Santralistlerin desteklenmesinde de görülmektedir. Aslinda her 
iki komitanin faaliyetleri düşünüldüğünde bu siyasetin işe yaramadiği gö-
rülür. Osmanli Devleti’nin bu iki ayrilikçi komita arasindaki mücadele-
den yeterince faydalanamadiği, bu gruplarin çeteler kurmak suretiyle hem 
komitacilik faaliyetinde bulunduklari hem de birer siyasal parti olarak da 
faaliyet göstermiş olabilecekleri konusu değerlendirilmektedir.  

Makedonya meselesinin çikmasina zemin hazirlayan ortam incelendi-
ğinde bölgedeki farkli etnik ve dini unsurlarin birlikte yaşadiği kozmopolit 
bir ortam göze çarpmaktadir. Bu koşullar altinda bölgede uygulanan poli-
tikalarin ne denli başarili olduğu tartişilir. Fakat yine de Osmanli Devleti 
yöneticilerinin Balkanlari kaybetmemek için verdiği mücadele dikkate de-
ğerdir. Balkanlardaki bağini korumak adina bölgedeki bazi kişilere arazi 
tahsis etmek ve eğitim konusunda göstermiş olduğu çabalar dikkate alindi-
ğinda Osmanli Devleti’nin bölge ile olan bağlarini korumak adina her türlü 
vasitayi bir araç olarak kullandiği görülmektedir. 



 .91Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

KAYNAKÇA

1. Arşiv Belgeleri 

1. T.C. Cumhurbaşkanliği Devlet Arşivleri Başkanliği Osmanli Arşivi (BOA)

1.1. Bab-ı Ali Evrak Odası

BOA., BEO 2898 – 217297 (H-07.07.1324); 2903 – 217654 (H-15.07.1324); 
3394 – 254539 (H-14-08-1326), 3509 – 263155 (H-20-02-13279).

1.2. Dahiliye, İdare

BOA., DH.İD. 26 – 7 (H-03-11-1328).

1.3. Dahiliye, Mektubi Kalemi

BOA., DH.MKT.1292 – 4 (H-12.08.1326); 2773 – 86 (H-01.03.1327) 1292 – 
84 (H-13.08.1326); 1298 – 76 (H-24.08.1326), 2774 – 3 (H-01.03.1327); 
2712 – 17 (H-26.12.1326).

1.4. Dahiliye, Muhaberat-ı Umumiye İdaresi

BOA., DH.MUİ.133 – 82 (H-21.12.1327); 12 – 11 (H-08.12.1327).

1.5. Dahiliye, Şifre

BOA., DH.ŞFR. 416 – 55 (R-29.07.1325).

1.6. Hariciye Nezareti, Sofya Sefareti

 BOA., HR.SFR.04.805 – 47 (M-5 Şubat 1906); 233 – 38 (M-5 Nisan1906); 856 
– 29 (M-4 Ağustos 1911); 248 – 63 (M-27 Mart 1910); 424 – 63 (M-18 
Mart 1912).

1.7. Sadaret, Bulgaristan

BOA., A.}MTZ.(04) 127 – 63 (H-03.02.1323).

1.8. Satın Alınan Evrak, Rumeli Müfettişliği

BOA., HS.DTFR1. 2 – 48 (H-04.01.1328).

1.9. Teşrifât-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Jandarma Müşiriyet ve Ku-
mandanlık Evrakı

BOA., TFR.I.AS. 58 – 5781 (H-06.03.1326).

1.10. Teşrifât-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Konsolosluk Evrakı

BOA., TFR.I.KNS.  9 – 866 (H-21.10.1325).

1.11. Teşrifât-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Kosova Evrakı

BOA., TFR.I.KV. 218 – 21718 (H-29.02.1327); 169 – 16843 (H-16.06.1325).

1.12. Teşrifât-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Makamat Evrakı

BOA., TFR.I..MKM. 31 – 3063 (H-11-08-1326).



Yaşar Arslanyürek, Oğuz Alpoğlu92 .

1.13. Teşrifât-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Selanik Evrakı

BOA., TFR.I.SL. 60 – 5994 (H-23.10.1322); 155 – 15413 (H-12.07.1325); 204 
– 20318 (H-24.01.1327).

1.14. Yıldız, Askeri Maruzat

BOA., Y.PRK.ASK. 241 – 30 (H-01.08.1324); 252 – 74 (H-26.11.1325).

1.15. Yıldız, Mütenevvi Maruzat

BOA., Y.MTV. 267 – 141 (H-27.08.1322).

2. Araştırma ve İnceleme Eserler

ALTINTAŞ Ahmet, “Makedonya Sorunu ve Çete Faaliyetleri”, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, 2005, ss. 69-91.

ARMAOĞLU Fahir, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), TTK Basimevi, An-
kara, 2003.

AYDIN Mahir, “Arşiv Belgeleriyle Makedonya’da Bulgar Çete Faaliyetleri”, Os-
manlı Araştırmaları Dergisi, S. IX, İstanbul, 1989, ss. 219-234.

AYDIN Mithat, “Osmanli Makedonya’sinda Slavist Bulgar Komita Faaliyetle-
ri”, Belgi Dergisi, C.2, S.18, Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkilâp Tarihi Araştirma ve Uygulama Merkezi Yayini, 2019/II, ss. 1587-
1606.

BAYRAKTAR Kaya, “Makedonya Sorunu ve Avrupa Müdahalesi (1902-1905)”, 
Bilig Sosyal Bilimler Dergisi, s. 19, 2014, S. 69 ss.1-28.

BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılabı Tarihi, C. II-I, TTK Basimevi, Ankara, 
1991.

ERTÜRK Suzan, “Balkanlar’da Aşiri Milliyetçi Bir Örgütlenme: Makedonya-E-
dirne Dahili İhtilal Teşkilati (1893-1912)”, Ege Üniversitesi, Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, 2018.

GÜCEL Dilek, “Osmanli Arşiv Belgeleri ile Selanik Vilayetinde Komitacilik: 
(1890-1913)”, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 
İzmir, 2014.

KARAL E. Ziya, Osmanlı Tarihi, C. 9, TTK Basimevi, Ankara, 2011.

ÖZBOZDAĞLI Özer, “İttihat-Terakki ve Makedonya Sorunu 1908-1912”, Gazi-
osmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Tokat, 
2016.

ŞIVGIN Hale, “Osmanli Arşiv Belgeleriyle 1902-1912 Yillarinda Makedonya”, 
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2007, 43, ss.81-88.

UZER Tahsin, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, TTK Basi-
mevi, Ankara, 1987.



 .93Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

YARCI Güler, “Osmanli Diplomasisinde Makedonya Meselesi (1876-1913)”, 
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2013, C,4 S.1, ss. 
76-114.

3. Eloktronik Kaynak

AFYONCU, E., 2018, “Makedonya’da Bulgar Komiteleri”, https://www.sabah.
com.tr/yazarlar/erhan-afyoncu/2018/10/14/makedonyada-bulgar-komite-
leri (Erişim tarihi: 29.01.2022).





Bölüm 5
BİR KAMU POLİTİKASI OLARAK 

TÜRKİYE’DE MERKEZİ YÖNETİM 
VE YEREL YÖNETİMLERİN YAŞLI 

POLİTİKALARI

Salı̇h BATAL1 

1 Doç. Dr., Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Si-
yaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, salihbatal@gmail.com



Salih Batal96 .

GİRİŞ

Dünyada ikinci dünya savaşi sonrasinda oluşan genç nüfus eksikliği 
ve buna bağli olarak doğum oranlarinda ki düşüş yaşli nüfusunun artma-
sina neden olmuştur. Kadinlarin iş hayatinda aktif rol almalari, gençlerde 
eğitim seviyelerinin yükselmesi ve evlilik fikirlerinin ertelenmesi de do-
ğum oranlarindaki azalmada önemli bir unsurdur. 

Önceleri aileleri tarafindan ihtiyaçlari karşilaşilan yaşli nüfusun mo-
dernleşen aile yapisina geçilmesiyle birlikte ihtiyaçlari karşilanamaz hale 
gelmiştir. Buna bağli olarak sosyal hukuk devleti ilkesi gereği, yaşlilara 
yönelik sosyal politikalar oluşturulmaya başlanmiştir. Gelişmiş ülkelerde 
politika oluşturma daha hizli ilerlerken; gelişmemiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde bu süreç daha yavaş seyretmektedir. 

Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Bu nedenle yaşlilara yönelik 
sunduğu sosyal politikalar daha yavaş ilerlemektedir. Türkiye’de devletin 
yaşlilara hizmetler sunacaği ve politikalar üreteceği 1982 anayasasi ile 
güvence altina alinmiştir. Ayrica ayrintili düzenlemeler kanunlar ile de 
yapilmaya devam etmektedir. 

Türkiye yaşlilara merkezi yönetim ve yerel yönetimler araciliği ile 
kamu hizmeti götürmektedir. Merkezi yönetim: Aile, Çalişma ve Sosyal 
Politikalar Bakanliği, Sağlik Bakanliği ve çeşitli kamu kurumlari araciliği 
ile yaşlilara hizmet götürürken, yerel yönetimler: il özel idareleri, beledi-
yeler ve köyler gibi idari yönetim birimlerinin sunduğu yerel hizmetler 
neticesinde yaşlilarin hayatini kolaylaştirmaya çalişmaktadir.

YAŞLANMA ÇAĞI VE DÖNEMİ

Genelde yaşliliği ifade etmek için kronolojik yaş kullanilir fakat kro-
nolojik yaş dişinda yaşliliği etkileyen bazi farkli kriterler de mevcuttur. 
İnsanin zekâsi, psiko-motor becerileri, hafizasi, duygusu ve tutumu gibi 
faktörler yaşliliği etkileyen etmenler olup, kronolojik yaşindan daha genç 
veya daha yaşli durmasinda etkin rol oynamaktadir. Emeklilik durumu ki-
şide daha yaşli olma algisi yaratmakta iken, düzenli spor yapan bir insan 
hareket etmeyen bir insana göre daha genç ve sağlikli olarak algilanmak-
tadir (Rodgers, 1982).

İnsan yaşami gençlik, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlilik olmak üzere 
belli dönemlere ayrilir. Ancak normal şartlarda hayatin evrelerini kesin 
olarak ayirmak mümkün değildir (Altan ve Şişman, 2003, s. 5).

Türkiye; genç bir nüfusa sahiptir ve daha çok kamu politikalari bu 
alana yöneldiğinden yaşli nüfusa yönelik sorunlara son yirmi yila kadar 
pek yakindan bakilamamiştir. Bu durum, yaşli bireylerin toplum içindeki 
rollerini de değiştirmektedir.
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Türkiye’de yaşli nüfusun hizla artmasina bağli olarak yaşanan sosyal 
kültürel ve ekonomik değişim, yaşli nüfus grubu içinde geçim sikintisi ve 
yalnizliğin bir hayli hissedilmesine yol açmaktadir. Bu durumda yaşli nü-
fusun yalnizlik ve yoksulluk sorununa yönelik uygulamalari yeniden dü-
zenlemek kaçinilmaz olmaktadir (Gökçe Kutsal, 2007, s. 2).

YAŞLILIK DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

Değişen ve gelişen dünyadaki kültürel süreklilik içinde yaşli birey-
ler sayginliğini, otoriterliğini yani ata kültüne dair olan rol ve vasiflarini 
korurken, yenileşen ve küreselleşen dünya yaşli bireylere yeni bir uyum 
süreci sunmaktadir. Yaşlilarin artan nüfuslari ile beraber sosyal dünyaya 
adaptasyon süreçleri zorlanmakta özelliklede yaş ayrimciliği algisi ile sik-
likla karşilaşmaktadirlar (Özdemir, 2020, s. 3).

Yaşli bireyler zaman ile ilişkilendirilirse hayatlarinin en son dönemi-
ne girmiş bireylerdir. Zamanin hizli ilerlemesiyle birlikte; fiziksel, sosyal, 
zihinsel ve ekonomik yönde sorunlarla karşilaşirlar buna bağli olarak ço-
cukluk ve gençlik dönemlerinde gerçekleştirebildikleri aktiviteleri ve iş-
levlerini gerçekleştirme gücünü kaybederler (Akkaş, 2020).

İnsan hayatinin ayricalikli ve en güzel evresi olan gençlik ve yetişkin-
lik dönemlerinden sonra sirasi gelen yaşlilik evresini kabullenme aşamasi 
çok zor bir süreçtir. 

Evrenin genelinde yaşli nüfus oraninin tüm nüfus içindeki payinin 
yükselmesi sebebiyle demografik yapi sürekli boyut değiştirmekte, yaş-
li insanlarin karşi karşiya kaldiklari problemler oldukça hissedilir bir hal 
almaktadir. Gelişmiş ülkeler bu durumu daha önceden görerek, bu sürece 
ilişkin sosyal hizmet ve sosyal güvenlik noktalarinda sağladiklari güvence-
lerle, yaşli insanlarin yaşam standartlarini koruyabilirken, gelişim seviyesi 
düşük olan ülkelerde ise nüfus açisindan artiş gösteren yaşlilik orani ile 
doğru orantili olarak gerekli tedbirler ve planlar uygulamaya geçirileme-
mektedir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde yaşamini sürdürmekte olan yaş-
li bireyler fiziksel, zihinsel, sosyal, psikolojik ve sağlik noktasinda daha 
şansli olma özelliğine sahiptirler (Daniş, 2009, ss. 68-69).

Yaşlilik kategorisi, bireye sunulan bir etikettir. Çünkü bireyin yaşlili-
ğini takvimsel yaştan ziyade bireyin ekonomik durumu, fiziksel özellikleri, 
zihinsel özellikleri, yaşadiği çevre, psikolojik özellikleri ve diğer faktörler 
etkilemektedir (Tufan, 2016, s.1).

Bireylerin karakterleri, kişiliğine özgü hal ve tavirlari, karakteristik 
hareketleri ömür boyu kendine özgü olarak devam eder ancak bireyin için-
de bulunduğu gelişim aşamalari birbirleri arasinda farklilik gösterebilir 
(Cüceloğlu, 1993). Yaşlanmanin gelişimsel döneminde uyum becerilerine 
bağli olarak işlev kaybi görülmektedir (Karakaş ve Durmaz, 2017, s. 2) .



Salih Batal98 .

Yaşlilik dönemi gelişimsel özelliklerini; sosyolojik, fizyolojik ve psi-
kolojik olmak üzere üç farkli alt başlikta inceleyebiliriz.

Sosyolojik Sorunlar

Sosyolojik olarak şüphesiz en dezavantajli gruplardan biri yaşlilardir. 
Yaşlilikta toplumsal rol ve statüler değişmekte, ilişkilerde önemli farkli-
liklar ortaya çikmaktadir. Bireyler daha önce belirleyici kararlar alabilen 
yaşam döneminden bunlarin ikinci planda olduğu yaşam evresine geçiş 
yapar (Baumeister ve Leary, 1995.  

Bireyler yaşlilik döneminde fizyojik ve psikolojik zorluklarin yaninda 
birtakim sosyoekonomik sorunlar da yaşamaktadir. Özellikle gelişmiş ül-
kelerde sosyal sorunlar tibbi problemlerden daha fazladir (Gökçe Kutsal, 
2007, s. 78). Yaşlilarin sosyoekonomik yaşaminda aile yapisindaki deği-
şimler, kent hayatina uyumsuzluk, ulaşim, barinma ve kuşaklar arasi çatiş-
ma gibi birtakim sorunlar meydana gelmektedir. 

Yaşlilarin yaşadiği sorunlarin çoğunun temelinde aile vardir. Bu du-
rum yaşlinin aileden sosyal ve ekonomik olarak gerekli desteği bulamadi-
ğindan dolayi gerçekleşmektedir. Yaşli bu dönemde kendini değersiz, mut-
suz ve bağimli hissederek özgüven kaybi yaşamaktadir. (Arpaci, 2005, s. 
121). Buna bağli olarak bireyler yaşlilik döneminde sosyal dişlanma veya 
ayrimcilik ile sikça karşilaşmaktadir. Yaşlilik döneminde ortaya çikan sos-
yoekonomik sorunlari birkaç alt başlikta toplayabiliriz.

Yaşlılıkta Aile ve Yakın Çevre: Aile ve yakin çevre yaşlilar için özel 
bir anlam ifade eder. Aile içindeki sevgi, saygi ve ilgi yaşlinin sorunlarini 
önemli derecede hafifletmektedir. Aile psikolojik, sosyal, ruhsal ve psiko-
lojik destek kaynağidir. Kentleşme başladikça aileler kirsal kesimden kent-
sel alanlara doğru yerleşmeye başlamiştir. Bunun neticesinde yaşlilar kir-
sal kesimlerde ailelerinden ayri kalarak yaşlilik dönemini yalnizlik ile baş 
başa geçirmeye başlamişlardir. Kentlerdeki gelir farkliliklari aile üzerinde 
olumsuz etkiler yaratmakta bununla beraber aile küçülerek ekonomik özel-
liği değişmektedir (Arpaci, 2005, s. 120).  

Yakin çevre, akraba, arkadaş ve aile yakinliği yaşlinin yaşamdan do-
yum ve haz almasini arttirdiği gibi yeni rollerine alişmasinda destekte bu-
lunmaktadir (Kökenek, 2012, s. 16). Günümüz modern yapisinda göç ol-
gusunun artmasiyla ve toplumun batililaşmasi ile beraber aile yapisi geniş 
aileden çekirdek aileye doğru geçiş yaşanmiştir. Bu dönemde yaşlilarin 
çoğu geniş aile yapisinin dişinda kaldiğindan dolayi yalniz kalma duru-
munda kalmiştir (Ceylan, 2012, s. 30). 

Alişilmiş çevreden, aileden ve sosyal çevreden ayrilmak, yeni insan-
lara uyum sağlamaya çalişmak yaşlilar açisindan kabullenmesi zor bir du-
rumdur (Daniş, 2004, s. 75). 
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Yaşlılık ve Kurum Bakımı: Modernleşme ve küreselleşmenin etki-
siyle aile yapisinda meydana gelen değişmeler yaşlilik konusunu aile or-
taminin dişinda toplum bazinda da ele almayi gerekli kilmiştir. Ekonomik 
sorunlar, sağlik sorunlari, fiziksel bakim ihtiyaçlarinin karşilanmasi, yaş-
linin dişlanmasi gibi sorunlar yaşlinin aile ortaminda yaşamini zorlaştir-
maktadir (Onat, 2004, s. 94). Kendine bakamayacak kadar güçsüz veya 
hasta ve yoksul olan yaşlilarin dişindakiler bağimsiz yaşamayi isterler. Tek 
başina hayatini idame ettirmeyi benimsemiş yaşlilar aile yaninda kalan 
yaşlilardan daha huzurlu bir yaşam sürmektedir (Öz, 2002, s.  21). 

Kurum bakimi öncelik olmamakla beraber kurum bakimina kadar 
birçok hizmet evreleri vardir. Çünkü kurum bakimi yaşlilik üzerinde psi-
ko-sosyal açidan olumsuz etkiler oluşturmaktadir (Getzel ve Mellor, 1985, 
s. 98). Ayrica kurum bakimi devlet için önemli bir maliyete sahiptir. Bu ba-
kimdan yaşlilarin mümkün olduğunca kendi başlarina ve bağimsiz olarak 
yaşamasini sağlamak asil hedeftir (Ceylan, 2015, s. 61). 

Öncelik hedef olan evde bakim ve destek hizmetleri yaşlinin alişmiş 
olduğu ortam ve çevresinden kopmadan toplum içinde yaşamini sürdürme-
sini sağlamaktadir. Bu hizmet en ideal model olarak görülmektedir (Sey-
yar, 2007, s. 113). 

Artan sağlik, sosyoekonomik ve fiziksel sorunlardan dolayi yaşli daha 
korunakli bir ortama ihtiyaç duymaktadir. Bu noktada huzurevleri günde-
me gelmektedir (Koşar, 1996, s. 100-101). Huzurevlerinde kalan yaşlilar 
ile huzurevinde kalmayanlarin yaşam biçimleri arasinda ciddi farklar var-
dir (Kalaycioğlu ve ark., 2003, s. 40). Huzurevi, çeşitli sorunlardan dola-
yi yalniz yaşayabilmesi mümkün olmayan ya da konutlarda barinmamasi 
durumunda toplu bakim verilen yaşlilarin barinma, yeme, içme ve aktivite 
ihtiyaçlarini karşilayan yatili bir toplu bakim kurumudur (Onat, 2004, s. 
94).  Yaşlilara hizmet verenler ve uzmanlar huzurevinin olmadiği bir yaşli 
bakimi düşünememektedirler (Kalaycioğlu ve ark., 2003, s. 40). Kurum 
bakiminda hedeflenen başariyi elde etmek için yaşlilarin aile dişinda bakil-
masina toplum hazir olmalidir (Altan ve Şisman, 2003, s. 20).

Yaşlılık ve Yalnızlık: Yalnizlik bireyin tercihi ve kendi iradesiyle or-
taya çikan yalniz kalma durumu değildir. Bireyin kendi iradesi ve isteği 
dişinda aile, çevre ve toplumdan soyutlanmasi demektir (Ceylan, 2016, s. 
66). Yalnizlik yaşli için en önemli ruhsal sorunlardan biri sayilabilir. 

Huzurevlerinde yaşlilarin yalnizlik düzeylerini belirlemeyi hedefleyen 
çalişmalarda kadin yaşlilarin yalnizliği daha çok hissettiğini vurgulamiş-
lardir. Ailenin ve toplumun yaşliya affettiği rol yaşlinin kendini yalniz his-
setmesinde önemli bir etkendir (Akçay, 2011, s. 105). 
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Yaşlı Ayrımcılığı (Ageism): Yaşli ayrimciliği, yaşlinin yetersizlikleri-
nin, sinirliliklarinin ve olumsuz değişikliklerinin yorumlanmiş halidir (Gö-
çer, 2012, s.  12). Yaşli ayrimciliğinin temeli yaşli bireye yaşi nedeniyle 
gösterilen önyargi ve eylemlerden oluşur (Çilingiroğlu ve Demirel, 2004, 
s.  228). 

Gerek aileleri ve sosyal çevresi tarafindan gerekse toplum tarafindan 
bir dişlanma ve ayrimcilik yaşayan yaşlilar toplum tarafindan; üretken ol-
mayan, depresif, bilinçsiz, hasta kişiler olarak nitelendirilir ve ayrimcilik 
ile karşi karşiya kalinir (Abay ve Güngör, 2016, s. 93). Örneğin; yaşli bi-
reyler bir toplu taşima aracina bindiğinde fiziksel işlevlerindeki yavaşli-
ğindan dolayi toplum tarafindan dişlanabildiği gibi, ev içinde tuvaletini 
tutamadiğinda, yemek tüketiminde zorlandiğinda da ev ahalisi tarafindan 
baski görerek dişlanabilir (Akkaş, 2021).

Yaşlilikta dişlanma bireyin üretim ve tüketimin dişinda kalma, sağlik 
sorunlari,  engellilik, sosyal izolasyon ve kent yaşamina uyum sağlayama-
ma, engellilik durumu vb. bireysel eksiklikler yüzünden ortaya çikmak-
tadir. En geniş tabiriyle sosyal statülerinde oluşan azalma nedeniyle yaşli 
bireyler yavaş yavaş bir başkasina bağimli hale gelmektedir (Şahin, 2011, 
s. 24-25).

Yaşlılık ve Emeklilik: Çalişmak birey için öz saygi kaynağidir. Emek-
li bireyler toplumsal çalişma statüsünü kaybetmeyi göze alamadiklari için 
emekliliği çoğu zaman kabullenemezler (Zastrow, 1996, s. 249). Emeklilik 
bağli yaşamin son aşamasiyla ilişkilendirilmesi nedeniyle çok önemlidir. 
Ancak emeklilik kimi ülkelerde; yeni sosyal statü kazandiran,  eğlence ve 
boş zaman aktiviteleri gerçekleştirmek için yeni bir bir dönem olarak da 
tanimlanmaktadir (Thompson ve Hickey, 2002, s. 328).

Fizyolojik Sorunlar

Yaşlilik döneminde oluşan birtakim fiziksel yetersizlikler bulunmak-
tadir. Yaşlilik döneminde özellikle kulak yapisi ve işlevi olumsuz yönde 
değişmeye başlar. Bireylerin duyu organlarinda meydana gelen değişimler 
ve gerilemeler sonucu ciddi bir işitme kaybi görülmektedir. Ayrica işitme-
den kaynaklanan bir denge kaybi da söz konusu olabilmektedir. Bu kayip-
lar; yaşli bireyi ailesinden ve toplumdan daha da uzaklaştirabilmektedir 
(Aging Changes in the Senses, 2017). 

Yaşlilik döneminde görme yetisinde de sorunlar oraya çikabilir. Ör-
neğin; yaş ilerlemesine bağli görme keskinliğinde ve gözyaşinda kayip-
lar oluşmaktadir. (Karadeniz ve Dedeli, 2008, s. 19-38). ABD Ulusal Tip 
Kütüphanesi’ne göre yaşlilikta ortaya çikan en yaygin göz rahatsizliklari: 
Miyop, katarakt, makula dejenerasyonu, glokom, diyebatik retinopati şek-
lindedir. 
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Ayrica göz rahatsizliklarinin yaninda koku duyusunda da azalmalar 
başlamaktadir. Bireylerde koku ve tat alma duyularindaki azalmalardan 
kaynakli olarak yedikleri yemekten tat almamaya başlar. Bu nedenle yaş-
lilarda kokular ve tatlar arasinda ayrim yapabilme yetisi kaybolmaktadir 
(Boyce ve Shone, 2006, s. 239). 

Yaşlilarda iskelet ve kas sisteminde, deri sisteminde, sindirim siste-
minde ve nörolojik sistemde de bozulmalar meydana gelebilir. Yürüyüş 
ve duruş değişikliği sik sik görülen durumdur. Bunun akabinde yaşlilarda 
özellikle kadin yaşlilarda kemik yoğunluğunda azalma görülür. Kemikler 
çok çabuk bir şekilde kirilabilir. Yaşlilikda hareket yavaşlar ve kuvvet aza-
larak kas kaybi başlar (Aging Changes in the Bones-Muscles-Joints, 2017).

Psikolojik Sorunlar

Yaşlilar bu dönemde eskiye derin bir özlem ve hasret duymaktadir. Bi-
rey özgüveninin azalmasi neticesiyle yeniliklerden korkan bir tavir sergiler 
bu da beraberinde egoizmi doğurur. Çünkü birey yaşlilik da sosyal, fiziksel 
ve ruhsal aktivitelerden mahrum olduğu için kendisiyle baş başa kalir ve 
egoizm seviyesi artar. Alzheimer, bilinç bulanikliği, depresyon, narsistik 
kişilik bozukluğu, stres, nevroz, intihar, uyku ve yönelim bozukluğu gibi 
çeşitli psikolojik sorunlarla karşi karşiya kalir (Arpaci, 2005, s. 123).

Yaşlilar benmerkezci bir düşünceye sahip olmakla birlikte çevrelerin-
ce bencil olarak nitelendirilmektedirler (Öz, 2002, s. 21). Kendisini çevre-
den soyutlayarak içine kapanik bir yaşam idame ettirmektedirler. Bireyde 
bu dönemde çaresizlik,  tükenmişlik, faydasizlik, yetersizlik, başkalarina 
muhtaç olma, ölüm korkusu ve yalniz kalma korkusu belirmektedir (Arpa-
ci, 2005, s. 123).

Yaşliliğin psikolojik yönü genellikle bilişsel ve ruhsal davraniş de-
ğişimleriyle anlaşilir. Bilişsel becerilerdeki değişimler; zekâ, öğrenme, 
dikkat, hafiza, bellek, bilişsel esneklik, akil yürütme gibi yetilerdeki de-
ğişmeleri; ruhsal davraniş değişimleri ise baş etme kapasitesi, içgüdüler 
ve duygu durum gibi çeşitli nitelikleri içermektedir (Karakaş ve Durmaz, 
2017, s. 2)

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALARA DUYU-
LAN GEREKSİNİMİN NEDENLERİ

Yaşlilar için sosyal politika oluşturma ihtiyacini ortaya çikaran sebep-
ler; nüfus yapisinda meydana gelen eğişim, demokratikleşme, ekonomik 
nedenler, sosyal hukuk devleti olma gereksinimi ve aile yapisindaki deği-
şimdir. Buna göre;

Nüfus Yapısında Meydana Gelen Değişim: Toplumda bulunan yaşli 
nüfusun fazla olmasi, yaşlilara yönelik sosyal politikalarin işlerlik kazan-
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masina neden olmuştur. Ülkelerde meydana gelen demografik dönüşüm eş 
zamanli olmamiştir. Gelişmiş ülkeler bu süreci gelişmekte olan ülkelere 
oranla daha erken yaşamiştir (Gürsoy Çuhadar ve Lordoğlu, 2016, s. 64).

Demokratikleşme: Günümüzde yaşli nüfusu bulunduğu ülkelerdeki 
siyasal değişimlere küçümsenmeyecek şekilde etki etmektedir. Bu nedenle 
siyasal partiler yaşlilara yönelik politikalarina önem ve öncelik vermişler-
dir. Partiler iktidara gelebilmek için yaşlilara yönelik birçok vaatte bulun-
muşlar ve iktidara geldiklerinde bu vaatlerin bir kismini ya da tamamini 
gerçekleştirmişlerdir. Bu durum yaşlilara yönelik sosyal politikalarin öne-
mini arttirmiş ve önünün açilmasina neden oluştur (Altan ve Şişman, 2003, 
s. 15).

Ekonomik Nedenler: Nüfus artiş hizi gelişmiş ülkelerde yavaşlamiş-
tir. Hatta bazi ülkelerde durma noktasinda gelmiştir. Yaşli nüfusunun aktif 
nüfusa katilim oranlari da bu ülkelerde düşmüştür. Bundan dolayi yaşli 
nüfusunun aktif nüfusa bağimliliği yükselmektedir (Lordoğlu, Toruner ve 
Özkaptan, 1999, s. 31). Yaşlilari aktif nüfusa bağli olan ülkelerde, aktif 
nüfusun elde ettiği gelirler yaşlilarin, yaşlilik sigortasini karşilamada ye-
tersiz kalmiştir. Ayrica refah artişina bağli olarak sosyal ihtiyaç ve talep-
lerin çeşitli olmasi, kamu kaynaklarinin önemli bir kisminin yaşlilar için 
ayrilmasina neden olmuştur (Acar ve Kitapçi, 2008, s. 81). Bu nedenle 
yaşlilar toplumda tüketici olarak yer almişlardir. Yaşlilari tüketen birey-
ler olmaktan ziyade üreten bireyler haline getirmek için çalişma yaşami-
na özendirecek ve aktif nüfusa bağimlilik oranlarini azaltacak politikalar 
oluşturulmuştur.

Sosyal Hukuk Devleti Olma Gereksinimi: Sosyal hukuk devleti, 
vatandaşlarina asgari düzeyde gelir sağlayan, sosyal güvence temin eden, 
barinma, sağlik ve eğitim vb. gibi sosyal hizmetlerden adil ve eşit bir şe-
kilde faydalanmasini sağlayan devlet olarak tanimlanmaktadir (Selek ve 
Öz, 2010, s. 10). Sosyal devlet anlayişinin yayginlaşmasi yaşlilar için bü-
yük bir avantaj sağlamiştir. Bu anlayiş gereği devletler, yaşlilarin sosyal ve 
ekonomik yönden birçok sorununu çözmeye çalişmiştir. 

Aile Yapısındaki Değişim: Dünyada meydana gelen sosyal, siyasal 
ve teknolojik gelişmeler geleneksel aile yapisindan modern aile yapisina 
dönüşüme neden olmuştur. Bu bağlamda kalabalik aileler yerini çekirdek 
ailelere birakmiştir. Geleneksel aile yapisinda yaşlilar yerini ve konumu-
nu garanti altina almişken çekirdek aile yapisinda bu konumlarini kaybet-
mişlerdir (Altan, 2003, s. 272). Bu durum sonucunda yaşlilarin ihtiyaçlari 
sosyal politikalar ile devlet ve yönetsel birimler tarafindan giderilmeye 
çalişilmiştir. 
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TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA-
LAR

Dünya üzerinde yaşli nüfusun önemli ölçüde artmasi sebebiyle yaşli-
lara yönelik sosyal politikalara daha çok önem verilmeye başlanmiştir. Bu 
sosyal politikalarin başlicalari; bakim hizmetleri, kurum hizmetleri, sos-
yal yardimlar ve çeşitli emeklilik sistemlerinden oluşmaktadir (Tuncel ve 
Uzun, 2019, s. 14). 

Sosyal politika uygulamalari ülkeden ülkeye ekonomik, sosyal ve si-
yasal açidan değişiklik göstermektedir. Bu değişikliklerin temel sebebi ül-
kelerin gelişmişlik düzeylerinin, sosyal politika kapsamlarinin ve yaşlilara 
bakiş açilarinin farkli oluşundan kaynaklanmaktadir. Kimi ülkeler maddi-
yata dayali bir sosyal politika izlerken kimi ülkeler maneviyata dayali bir 
sosyal politika izlemektedir. 

2000 öncesinde yaşlilar için sunulan hizmetler emeklilik ve bakim 
hizmetleri ile sinirli olmuştur. Ancak, 2000 sonrasinda yaşlilara yönelik 
bu hizmetler, yaşlilarin yaşam kalitelerini arttirmak, sağlikli ve aktif bir 
şekilde yaşamlarini sağlamak için oluşturulmuştur (Umutlu ve Tekin Epik, 
2019, s. 37).

Türkiye’de 7.953.555 yaşli birey bulunmaktadir (data.tuik.gov.tr., 
2022). Ülkemizde yaşlilar için sunulan sosyal politikalarda, kurumsal ba-
kim, yaşlilarin gözetimi, mali destek ve gelir güvencesi gibi yardimlar ön 
plana çikmaktadir (Gökdoğan, 2021, s. 78). 

Ayrica ülkemizde, yaşlilarin haklarini güvence altina alabilmek için 
Anayasada yaşlilara yer verilmektedir (1982 Anayasasi, m: 10 Ek Fikra 
ve m: 61) Anayasal güvence dişinda da pek çok kanunda yaşli haklari için 
düzenlemeler yer almaktadir. 

Türkiye’de yaşlilara yönelik sosyal politikalari, merkezi yönetim ta-
rafindan sunulan sosyal politikalar ve yerel yönetimler tarafindan sunulan 
politikalar olmak üzere iki başlik altinda ele almak mümkündür. 

MERKEZİ YÖNETİMİN YAŞLILAR İÇİN SUNDUĞU SOS-
YAL POLİTİKALAR

Merkezi yönetim, Aile Çalişma ve Sosyal Politikalar Bakanliği, Sağ-
lik Bakanliği ve çeşitli kamu kurumlari araciliği ile yaşlilara kamu hiz-
meti sunmaktadir. Buna göre sunulan başlica kamu hizmetleri şunlardir; 

Sosyal Güvenlik Sistemleri: Sosyal güvenlik sistemi ilk defa Bis-
marck tarafindan Almanya’da uygulanmiştir. Bu sistemde, çalişanlar si-
gorta sistemi kapsamina alinmiştir. Kazanç temeline dayali sigorta primleri 
bu sistemin finansman kaynağini oluşturmaktadir. Bismarck’in güvenlik 
sistemi dünya da en çok uygulanan güvenlik sistemi olarak bilinmektedir. 
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Türkiye Sosyal Güvenli Sistemi, bu sistem ile uyumludur (Yildizak, 2020, 
s. 84). 

Sosyal güvenlik sistemi, yaşlilar için ana gelir kaynaği sağlayacak 
şekilde oluşturulmuştur. Bu sistemle, malullük, emeklilik ya da çalişanin 
vefati gibi durumlarda bireyin ekonomik anlamda desteklenmesini sağla-
yacak bir gelir yolu olarak tasarlanmiştir (Çevik, 2019, s. 87).

Sosyal Yardımlar: 2022 sayili kanun kapsaminda yaşlilara ‘Yaşli Ay-
liği’ desteği sağlanmaktadir. Bu kanunla birlikte; 65 yaşini dolduran, na-
faka bağlanmamiş ya da bağlanmasi mümkün olmayan, 2828 sayili kanun 
kapsamindan ve sosyal güvenlik kurumundan harçlik ya da aylik almayan, 
ortalama aylik geliri eşin geliri dâhil asgari ücretin 3/1’den az olan yaşli 
Türk vatandaşlarina aylik bağlanmaktadir. 

Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişma Vakiflari eşi vefat eden kadinlara 
düzenli olarak nakdi destek sağlamaktadir. 65 yaş ayliği alan kadinlarin dul 
ayliği içinde başvurmalarinda herhangi bir sakinca görülmemektedir (Aile, 
Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanliği, Rehber III. 2020, s. 8).

Sağlık Hizmetleri: Sağlik Bakanliği yaşlilarin da dâhil olduğu hasta 
gruplarina çeşitli hizmetler sağlamaktadir. Bu hizmetler; hasta yakinlari-
nin psikolojik ve sosyal eğitimleri, kurum bakimina yerleştirme, hasta ile 
psikolojik ve sosyal çalişma sağlama, hasta eğitimi-uğraşi çalişmasi, sos-
yal inceleme-değerlendirme ve hasta nakil hizmetleridir. 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlara hastanelerden randevu almalari şartiysa sira numaralarina ön-
celik taninmaktadir (Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanliği, Rehber 
II. 2020, s. 10). Ayrica yaşli hastalar için işlemlerini kolaylaştirmak için 
refakatçi personel temin edilmektedir. 

2014 tarihinde Palyatif Bakim Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esas-
lari Hakkinda Yönerge yürürlüğe girmiştir. Yaşlilarinda yararlandiği pal-
yatif bakim hizmetleri; hastanin hayatini tehdit eden bir hastaliğin ortaya 
çikmasi durumunda aile bireylerine ve hastaya tibbi, psikolojik ve sosyal 
yardimlar sağlayarak yaşam kalitelerini arttirmayi ve acilarini hafifletmeyi 
amaçlamaktadir. Palyatif bakim hizmetleri; yatakli sağlik tesisleri dişinda 
evde sağlik hizmet birimleri ve aile hekimleri tarafindan, yatakli sağlik 
tesislerinde ise palyatif bakim merkezleri tarafindan yürütülmektedir. İleri 
evre Koah, kanser, son dönem böbrek yetmezliği, Alzheimer, organ yet-
mezlikleri, vb. gibi hastaliklar palyatif bakim hizmetleri kapsaminda de-
ğerlendirilmektedir (Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanliği, Rehber 
III. 2020, s. 11).

Evde Sağlık Hizmetleri: Evde sağlik hizmetinden faydalanmak is-
teyen yaşlilar için Koordinasyon Merkezi tarafindan eve hekim ve sağ-
lik personeli gönderir. Evde sağlik hizmeti talep eden hastanin durumu ve 
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tedavi plani oluşturur. Hekim gerekli gördüğü taktirde diğer hekimlerle 
birlikte tedavi planini istişare edebilir (aile.gov.tr., 2022). Bu hizmet kap-
saminda ihtiyaci olan hastalara; ağiz ve diş sağliği, rehabilitasyon, tetkik 
ve tedavi, muayene, reçete düzenleme gibi hizmetler sunulmaktadir. 

Evde Bakım Hizmetleri: Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürlüğünce sağlanan evde bakim sosyal yardimina ‘Evde Bakim Desteği’ 
denilmektedir. Bu destek engelli bireylere sunulan maddi destektir. Maddi 
destek engelli bireye değil, engelli bireyin bakimindan sorumlu olan kişiye 
verilmektedir. Engelli yaşli bireyleri bakan kişilerde evde bakim desteğine 
başvurabilmektedir. Ancak başvuru için, hastanelerden en az %50 engelli 
ibaresinin yer aldiği heyet raporuna ihtiyaç duyulmaktadir. Hanede bulu-
nan aylik gelirin asgari ücretin 3/2’sinden az olduğunun gelir testi rapo-
ruyla tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrica engelli bireyin, başka birinin 
yardimi olmadan hayatini idame ettiremediği, İl Müdürlüğü bünyesinde 
çalişan Bakim Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin raporu ile tespit edil-
melidir (Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanliği, Rehber II. 2020, s. 
16).

Yaşlı Bakım Hizmetleri: Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
liği’na bağli huzurevlerinde kendi gereksinimlerini karşilayabilecek du-
rumda olan yaşlilara hizmet sunulmaktadir. Ancak kendi gereksinimini 
karşilamayacak durumda olan vatandaşlar; huzurevleri, yaşli bakim reha-
bilitasyon merkezleri ve toplum destekli bakim hizmeti olan yaşli yaşam 
evlerinden hizmet almaktadirlar. Yaşlilar bu hizmet kapsaminda; psikolo-
jik danişmanlik ve destek, sosyal destek, sağlik ve öz bakim gibi hizmet-
lerden faydalanmaktadir.

Bakanliğa bağli bulunan huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde 
ücret talep edilmektedir. Ücretler aylik olarak tercih edilen odanin özelli-
ğine göre belirlenmektedir. Fakat gelir durumu yetersiz olan vatandaşlar 
indirimli ya da ücretsiz olarak bu hizmetlerden faydalanabilmektedirler. 

Bakanlik huzurevlerine bağli bir yapi olarak ‘Yaşli Yaşam Evleri’ 
oluşturmuştur. Yaşli yaşam evleri, yaşlilarin eşleriyle ya da yalniz kalabi-
lecekleri minimal düzeyde evler ve apartmanlardir. Evler genellikler müs-
takil ya da apartman olarak genellikle toplu taşima alanlarina yakin şehir 
merkezlerinde açilmaktadir.

Ülkemizde yaşlilar için yürütülen bir başka kamu hizmeti, Yaşlilar için 
Yaşli Destek Programi (YADES) uygulamasidir. YADES Türkiye’de yaşa-
yan 65 yaş ve üzeri yaşlilarin korunmasi ve desteklenmesi üzerine kurul-
muş bir programdir (evdebakim.org., 2022). Bu program ile evlerinde yalniz 
veya bir yakini ile yaşayan vatandaşlara sosyal hizmet sunumlari gerçek-
leşmektedir. Proje Aile, Çalişma ve Sosyal Politikalar Bakanliği tarafindan 
desteklenmekte ve 13 Büyükşehir Belediyeleri tarafindan sunulmaktadir. 
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Ulaşım Hizmetleri: 65 yaş ve üstü bireylerin şehir içi ve şehirlerarasi 
ulaşiminda ücretsiz veya indirimli olarak sehayat edebilmesi için kanuni 
düzenlemeler yapilmiştir. 

28931 sayili yönetmelikte; 65 yaş ve üzeri T.C vatandaşlar demir ve 
denizyollarinin şehir içi hatlarindan ve belediyelerin toplu taşima hizmet-
lerinden ücretsiz yararlanmaktadir. Demir ve deniz yollarinin şehirlerarasi 
ulaşimlarindan ise %50 indirimle yararlanmalari sağlanmiştir (Resmi Ga-
zete: 28931, Madde 5).

65 yaş ve üzeri yaşlilar için Yüksek Hizli Tren ve Ana hat trenlerinde 
indirim uygulanmaktadir. 60-64 yaş arasi yolculara %14, 65 yaş ve üzeri 
yolculara %50 indirim uygulanmaktadir (tcddtasimacilik.gov.tr., 2022). 

Çevre, Kültür, Sanat Etkinlikleri: Milli Parklara ve korunan alan-
lara giriş ücreti 65 yaş ve üzeri yaşlilardan alinmamaktadir. Müze ve ören 
yerlerine ücretsiz bir şekilde girebilmek için yilda bir defa 5 TL karşili-
ğinda ‘Müze Kart’ tahsis edilmektedir. Ayrica opera, bale ve tiyatro seyri 
için yaşlilardan ücret alinmamaktadir (Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanliği, Rehber II. 2020, s. 35).

Yaşlı Kurum Hizmetleri: Türkiye’de 1956 yilinda Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlüğü kurularak yaşlilara götürülen hizmetler devlet sorumlu 
tutularak programli ve düzenli hale getirilmiştir. Yaşli refahi ile ilgili hiz-
metlerden en önemlileri huzurevi, evde bakim hizmeti ve yaşli danişma 
merkezleridir (Sertbaş ve Bahar, 2003).

Huzurevleri: 60 yaş ve üzeri yaşli bireylerin sosyal, psikolojik, 
ruhsal ve ekonomik gereksinimlerinin karşilanmasi amaciyla huzurlu 
bir ortamda yatili faaliyet gösteren sosyal hizmet kuruluşudur (Tuncel 
ve Uzun, 2019, s.15).

Huzurevlerine sosyal ve ekonomik gereksinimlerinden yoksun 
olan ancak bağimsiz olarak gündelik ihtiyaçlarini karşilayabilecek ka-
pasitede olan sürekli olarak ağir bir hastaliği bulunmayan akli meleke-
leri yerinde olan 60 yaş ve üstü vatandaşlar alinmaktadir. Huzurevinde 
Ekonomik gücü yerinde olmayan, Kanunen kendisine bakacak kimsesi 
olmayan ya da kanunen kendisine bakacak kimsesi olan fakat yüküm-
lünün ekonomik gücü yeterli düzeyde olmayan yaşlilar ücretsiz olarak, 
ekonomik gücü yerinde olan fakat sosyal yoksunluk içerisinde bulunan 
yaşlilar ücretli olarak kalabilmektedir (Atalay ve ark., 1992).

Gündüz Bakım Merkezleri: Alzheimer ve Demans hastaliklarini 
bünyesinde barindiran yalniz veya ailesiyle yaşayan yaşli bireylerin; 
sosyalleşebilmesi, psikolojik durumlarinin iyileştirilebilmesi için ku-
rulan merkezlerdir. Gündüz bakim merkezleri yaşli bireylerin ihtiyaç 
ve gereksinimlerinin düzenlenmesi, aileleriyle olan iletişimlerinin dü-
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zenlenmesi gibi ana faaliyetler ve yardimci faaliyetlerde bulunmaktadir 
(Karakuş, 2018, s. 121).

Yaşlı Yaşam Merkezleri: Ülkemizde yaşli yaşam evleri programi; 
yaşlilarin aktif yaşlanmasini, topluma katilimlarinin arttirilmasi ve sos-
yal izolasyonun önlenmesine yönelik 2012 yilinda uygulanmaya baş-
lanmiştir. Bu yerlerde ayni cinsiyetten 3-4 yaşli birlikte ayni konutlarda 
yaşamaktadir. Buralarda rutin günlük işler bakim elemanlari tarafindan 
yürütülmektedir. Yaşam evlerinin yeri seçilirken personel gereksinimi 
de göz önünde bulundurularak genellikle huzurevlerine yakin yerler 
olmasi tercih edilmektedir (https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr, 
2014).

YEREL YÖNETİMLERİN YAŞLILAR İÇİN SUNDUĞU SOS-
YAL POLİTİKALAR

Yaşlilara yönelik hizmet sunumunda yerel yönetim birimlerinin ka-
nunlara dayali bir takim yetki ve sorumluluklari bulunmaktadir. 5393 sa-
yili Belediye Kanunu, 5216 sayili Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5302 
Sayili İl Özel İdaresi kanununda yaşlilara yönelik hizmet sunumlarinin 
yürütüleceği hükümleri yer almaktadir (Çolak ve Özer, 2015, s. 121). Bu 
kanunlarda yaşlilar çoğu zaman dezavantajli bireyler arasinda yer almakta 
ve hizmet sunumlarinda sosyalleşme ile bakim hizmetlerine vurgu yapil-
maktadir (Yildizak, 2020, s. 97). Belediyelerin yaşlilar için sunduğu hiz-
metler aşağida başliklar halinde yer almaktadir.

Evde Bakım Hizmetleri: Belediyeler yaşlilarinda içinde bulunduğu 
ihtiyaç sahiplerine, evde sağlik ve kişisel bakim hizmeti sunmaktadir. Bu 
hizmetler kapsaminda yaşlilara evde kuaförlük ve berber hizmeti, tirnak 
kesimi, yaşli hasta banyosu gibi kamu hizmetleri sağlanmaktadir. Söz ko-
nusu çalişmalar ile yaşli bireylerin öz saygilarini kazanmalari amaçlan-
maktadir (Kurtkapan ve Şentürk, 2018, s. 8). 

Yaşlilar, evlerini temizleyemedikleri için hijyenik ortamda hayatlarini 
idame ettirememektedir. Bu nedenle belediye tarafindan yaşlilara evlerin-
de temizlik hizmeti sunulmaktadir (Tuncel ve Uzun, 2019, s. 325).

Evde Sıcak Yemek Hizmeti: Yaşlilar, kimi zaman evlerinde düzenli 
yemek yapamadiklari için sağlikli bir şekilde beslenememektedir. Eksik 
beslenmekten dolayi birçok yaşli sağlik problemlerinden muzdarip ol-
maktadir. Vücudun temel ihtiyaçlarini temin etmekte zorlanan yaşlilar için 
belediyeler düzenli olarak evlerine günde iki ya da üç öğün sicak yemek 
hizmeti sağlamaktadir. Bu hizmetle birlikte, yaşlilarin mutfakta yemek pi-
şirirken yaralanma ve yangina sebebiyet verme gibi olumsuz durumlarinda 
önüne geçilmektedir. 
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Evde Sağlık Hizmeti: Yaşlilar yaşadiklari birtakim sağlik problemle-
rinden dolayi sağlik kuruluşlarina erişimlerde zorlanmaktadir. Bu nedenle 
belediye ekipleri tarafindan yaşlilara evlerinde çeşitli sağlik hizmetleri su-
nulmaktadir. Bu sağlik hizmetleri; hasta nakil hizmetleri, ambulans hiz-
metleri, telefon araciliğiyla doktorlara danişma hizmeti, pansuman yapma, 
iğne vurulma ve serum takma gibi hizmetlerdir. Belediyeler bunlarin yani 
sira maddi durumu elvermeyen yaşlilar için havali yatak, hasta yataği, te-
kerlekli sandalye, hasta yatak banyosu ve ilaç gibi tibbi desteklerde sağla-
maktadir.

Maddi desteklerin yani sira belediyeler uzmanlar araciliği ile yaşlilar 
için evde psikolojik destek, evde fizyoterapi ve evde diyetisyenlik gibi hiz-
met sunumlari da gerçekleştirmektedir.

Kültürel Hizmetler: Belediyeler yaşlilarin kent yaşamindan uzaklaş-
mamalari ve sosyalleşebilmeleri için çeşitli kültürel etkinlikler düzenle-
mektedir. Ancak kültürel hizmetleri oluşturan konser, sinema tiyatro gibi 
etkinlikler Türkiye’de illere göre farklilik gösterebilmektedir (Kurtkapan, 
2018, s. 40). Bazi belediyeler diş mekân etkinliklerinin yani sira yaşlilarin 
ön planda tutulduğu kafeler açmaktadir. Örneğin; Üsküdar Belediyesinin 
açtiği ‘İkinci Bahar Kahvesi’ (uskudar.bel.tr.,2022), Beylikdüzü Belediye-
sinin açtiği ‘İkinci Bahar Kahvesi’ (turkiyegazetesi.com.tr., 2022) ve Ya-
lova Belediyesinin açtiği ‘Emekli Kafe’(yalovaas.com.tr) bu hizmetlere 
örnek olarak verilebilir. Ayrica belediyeler yaşlilarin vakit geçirebilecek-
leri kültür merkezleri ve beceri edindirme kurslari da açarak keyifli vakit 
geçirmelerini sağlayan çalişmalar yürütebilmektedir. 

Yaşlılara Yönelik Dış Bakım Hizmetleri: Bazi hasta yakinlari şehir-
lerarasi yolculuklar yapmaktan ya da işleri için bir yere gitmekten imtina 
etmektedir. Bunun sebebi yaşli aile üyelerini birakabilecekleri bir yerin 
ya da kişinin olmamasidir. Belediyeler bu noktada yaşlilar için güvenilir 
mekânlar inşa etmektedir. Bu mekânlara emanet edilen yaşlilar doktorlar, 
hemşireler ve hastabakicilar tarafindan gözetim altinda tutulmaktadir.  

Sosyal Hizmetler: Belediyeler yardima muhtaç olan yaşlilar için 
maddi destek sağlamaktadir. Bazi belediyeler, yaşlilarin ve ihtiyaci olan 
vatandaşlarin gida ve temel ihtiyaçlarini alabilmeleri için anlaşmali mar-
ketlerde kullanabilecekleri kart temin etmektedir. Isinma sorunlarini çöze-
bilmek için yaşlilara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediyeler tarafindan 
yakacak yardimi yapilmaktadir. Ayrica temel ihtiyaçlarini destekleyebil-
mek amaciyla ihtiyaci olan vatandaşlara erzak kolisi temin edilmektedir. 
Belediyeler yaşlilarin ulaşimlarini kolaylaştirabilmek amaciyla belediye 
otobüslerinden ücretsiz faydalanmalarini sağlamaktadir.  
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SONUÇ

Yaşlanma sürecinde birey yaşliliğin beraberinde getirdiği sosyolojik, 
fizyolojik ve psikolojik olarak birtakim sorunlarla karşilaşmaktadir. Bu 
sorunlar kaçinilmaz olmakla birlikte bazi bireylerde yavaş, bazi bireyler-
de daha hizli seyretmektedir. Yaşlilik döneminde birey fiziksel ve mental 
olarak gerileme dönemine girmesinden dolayi özellikle ailesi, çevresi ve 
iş hayatindan uzaklaşmakta ve sosyal dişlanmaya maruz kalmaktadir. Bu 
sosyal dişlanma yaşlinin eski dönemlerine özlem ve hasret duymasina se-
bebiyet vermektedir. Bu durum ise yaşliyi zihinsel anlamda daha da kötü 
duruma getirmektedir. 

Sosyal hizmet yaşli bakim modellerinin öncelik hedefinin ilk sirasinda 
evde bakim modeli yer almaktadir. Bu sayede; yaşlinin sosyal kopukluklar 
yaşamasina, aileden uzak kalmasina, sosyal dişlanmaya maruz kalmasina, 
kendilerini yalniz hissetmesine engel olmaya çalişilmaktadir. 

Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanliği son yillarda yapmiş ol-
duğu çalişmalarda yaşli bireylere evde bakim modelinin uygulanmasi ge-
rektiğini vurgulamiştir. Türkiye’de yapilan çalişmalarin genelinde yaşli bi-
reylerin aileleri yaninda kalmadiklari zaman huzurlu olmadiklari gözlem-
lenmiştir. Kurum bakimi alan yaşlilarin yaşam kalitesi iyi derecede olsa 
bile sosyal ortamlardan, eski aile bağlarindan uzak kalmasi neticesinde 
mutsuz olduklari görülmüştür.

Yaşlilara yönelik politikalari 2000’li yillardan sonra ivme kazanan 
Türkiye, merkezi yönetim ve yerel yönetimler araciliği ile yaşlilara birta-
kim hizmet sunumlari gerçekleştirmeye başlamiştir. 

Merkezi yönetimin sunduğu hizmetler makro ölçekli hizmetlerdir. 
Gelişmekte olan bir ülke olmasina karşin, ülkemizde merkezi yönetim 
tarafindan yaşlilara yönelik sunulan hizmetlerin nitelikli hizmetler oldu-
ğu kanisina varilmiştir. Yaşli Destek Programlari, Yaşli Yaşam Evleri ve 
yaşlilarin kültürel etkinliklerden ücretsiz faydalanmalarinin sağlanmasi bu 
kaniya varilmasinda etkin rol oynamiştir. 

Yerel yönetimler ise; yaşlilara mikro ölçekte hizmet sunan yönetim 
birimleridir. Sunulan hizmetlerin yaşlilarin özgüvenini kazandirmaya yö-
nelik hizmetler olduğu, sağlikli bir şekilde yaşamalarina destek olacak ni-
telik taşidiği ve sosyalleşmelerini sağlamayi amaçladiklari çalişmanin öz 
çiktilari arasinda yer almaktadir. Ayrica merkezi yönetimin yaşlilara yöne-
lik çeşitli projelerde yerel yönetimlere destek olmasi, hizmetlerin yaygin-
laşmasi için bir teşvik olarak görülmektedir. 

Türkiye genelindeki gerek merkezi yönetimin gerekse yerel yönetim-
lerin yaşli bireylere dönük tüm kamu hizmet ve çalişmalarin önleyici ol-
maktan ziyade çözüme yönelik olduğu görülmektedir. Bu yüzden ülkemi-
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zin sağlik ve bakim yükü ekonomik, sosyal ve manevi yönden her geçen 
gün artmaktadir.

Ülkemizin bir sonraki adim olarak önleyici politikalara yönelmesi ve 
önlenemez gerçekliklerle ilgili de daha özenli çözümler üretmesi beklen-
mektedir.
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GİRİŞ 

İşletmeler avantaj elde etmek için tedarik ve satin alma faaliyetlerini 
diğer faaliyetleri ile uyumlu hale getirmek zorundadirlar. Satin alma faali-
yetlerini etkin bir şekilde yönetmek açisindan, tedarikçi değerlendirmesi ve 
seçimi çok önemli bir rol oynamaktadir (Rezaei vd., 2014: 8165). Uygun 
tedarikçilerin seçimi malzeme satin alma maliyetini önemli ölçüde azalt-
makta, esnekliği ve ürün kalitesini arttirmakta ve sonunda malzeme satin 
alma süresini hizlandirmaya yardimci olmaktadir. Bu nedenle tedarikçi 
seçiminin ana hedefleri, satin alma riskini azaltmak ve alici ile tedarikçi 
arasinda uzun vadeli bir ilişki geliştirilmektir (Yazdani vd., 2017: 3728).

Tedarikçi seçimi önceleri ekonomik açidan dikkate alinmaktaydi. An-
cak son yirmi yila bakildiğinda, örgütler çevreyi koruma konusunda çok 
daha fazla endişe duymaktadirlar. Bu bağlamda da tedarik zinciri (TZ) ile 
ilgili yeni kavramlar ortaya çikmiştir.

Çevre sorunlari ve bunlarla ilgili çevresel düzenlemeler işletmeleri 
TZ uygulamalarinda çevresel açidan büyük bir baski ile karşi karşiya bi-
rakmiştir. Bu noktada çevresel kaygilarin tedarik zinciri yönetimi (TZY) 
uygulamalariyla birleşmesi ile yeşil tedarik zinciri yönetimi (YTZY) kav-
rami ortaya çikmiştir (Gupta, 2019: 663). YTZY hammadde tedarikçileri, 
üreticileri, dağiticilari, kullanicilari ve geri dönüşümcüleri içeren tedarik 
zincirindeki üyeleri karşisinda başarili koordinasyon, entegrasyon ve yö-
netim gerektiren bir yapidir (Tuzkaya vd., 2009: 478). YTZY uygulama-
larinda, yeşil tedarikçiler yeşil ürün tasarimi, yeşil paketleme, kaynak geri 
dönüşümü ve sürekli yeşil inovasyona odaklanmaktadir (Wu vd., 2019: 
395). Buna bağli olarak, yeşil tedarikçi seçimi, tedarikçi performansini 
çevre standartlariyla birlikte izlenebilir bir yapi haline getirmektedir (Ma-
usakhani, vd., 2017: 205). Yeşil tedarikçi seçimi, çevreye duyarli tedarik 
zincirlerinin tasarim ve yönetimine geçişte önemli bir kilometre taşidir.  
Stratejik rekabet sürdürme (Haeri and Rezaei, 2019: 768) ve işletmelerde 
kurumsal gelişmeyi teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadir (Banaeian 
vd., 2018: 345). 

Bu bölümde, öncelikle TZ ve TZY’nin tanimi ve amaçlarina bakilmiştir. 
Daha sonra ise çevre, yeşil tedarik zinciri (YTZ), YTZY ve faaliyetleri ince-
lenmiştir. Bu bölümde çevre ve çevreye bağli olaylarin gelişimi ve bu olaylar 
çerçevesinde YTZ yaklaşiminin ortaya çikişini değerlendirmek, daha sonra 
YTZY uygulamalarina yönelik bilgi aktarmak amaçlanmaktadir.

1. TEDARİK ZİNCİRİ VE TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ 
Tedarik Zinciri kavrami, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap 

verebilmek için TZ aşamalarinda tedarikçilerden müşterilere doğru olan 
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tüm akişlari akla getirmektedir (Chopra ve Meindl, 2017: 1). TZ’deki iş-
letmelerin elde etmiş olduklari başarilar TZ aktörü olarak zincirdeki diğer 
paydaşlarla sağlayabildikleri entegrasyon ve koordinasyon yeteneklerini 
idare edebilme maharetlerine bağlidir. Koordinasyonu sağlanmiş bir sis-
tem olarak ifade edilen TZ’de birbiri ile ilişkili bir dizi iş sürecinin eş za-
manlanmasi söz konusudur. Burada amaç, hammadde ve kullanilacak ürün 
temini, temin edilen hammadde, hazir parça ve yardimci malzemelerin 
ürüne dönüştürülmesi, ürünlere değer katilmasi, ürünlerin perakendeci ya 
da müşterilere dağitilmasi ve tüm TZ aktörleri arasinda bilgi paylaşiminin 
oluşturulmasidir (Yörükoğlu vd., 2014: 3).

TZ’de her üye hem tedarikçi hem de müşteri veya ürünün son kullani-
cisidir. Dolayisi ile üyeler hem satin alma ve tedarik faaliyeti hem de satiş 
faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu açidan bakildiğinda TZ’de tedarik ve sa-
tin alma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğu anlaşilmaktadir. Aslinda bu 
önemin altinda alici ve tedarikçi arasinda oluşacak ve sürdürülecek ilişki-
ye yön veren faktörler bulunmaktadir. Bunlar ürün veya hizmetin kalitesi, 
maliyeti, teslimat hizi, güven ilişkisi ve sürdürülebilirliktir. Bu faktörlere 
dayali sağlanabilen kalici ve uzun dönemli iş birliği hem tedarikçiye hem 
da satin alan tarafa rekabet avantaji sağlayacaktir.

Tedarik zinciri yönetimi ise, müşterilerin ne istediklerinin belirlenme-
sinden başlayarak, üretimde kullanilan kaynaklarin temini, mal ve hizmet-
lerin üretilmesi ve nihai kullanicilara teslimine kadar ilk tedarikçilerden 
başlamak üzere tüm tedarikçi, imalatçi işletmeler, dağitim kanali üyeleri 
ve müşteriler arasinda gerçekleşen malzeme, ürün ve bilgi akişlarinin etkin 
bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadir. Bu yaklaşim, sürece dahil edilen 
tüm işletmelerin verimliliklerinin ve karliliklarinin artirilmasinda ve faa-
liyetlerin güvenli bir şekilde sürdürülmesinde etki etmektedir (Salami vd., 
2015: 18). Birden fazla işletmeyi içinde barindiran tedarik zincirleri, tek 
bir işletmeymiş gibi davranarak yüksek kaliteli, düşük maliyetli olarak or-
taya koyduğu ürün veya hizmetleri pazara daha hizli ulaştirarak daha fazla 
müşteri memnuniyeti sağlamayi amaçlamaktadir. Bu şekilde oluşturulmuş 
bir TZ tasarimi ve yönetimi, maliyeti düşük ve kaliteli ürünlerin tam zama-
ninda müşteriye teslim edilmesinde önemli rol üstlenmektedir (Güçlü ve 
Özdemir, 2015: 3).

2. ÇEVRESEL EĞİLİMLERİN YEŞİL TEDARİK 
ZİNCİRİNE ETKİSİ
Günümüzde dünyanin karşilaştiği çevre sorunlarinin küresel karakte-

ri, insanlari problemlerin çözülmesi konusunda, sorumluluk üstlenmek zo-
runda birakmaktadir. Çünkü bu küresel tehdit insanoğlunun en büyük ortak 
endişesini oluşturmaktadir. Artik bilinçlenen toplumlar bu tehditler karşi-
sinda önlemler almaya başlamişlardir. Çevresel problemler ile ilgili alinan 
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tedbirlere yönelik hizla artmakta olan bu arayiş çabalari, 1960’tan itibaren 
hem uluslarin gündemlerini hem de küresel çaptaki çevresel politikalarin 
belirlenmesini etki altina almaya başlamiştir. Bu bağlamda uluslararasi 
olarak yapilan ilk girişim, 1972’de toplanan Stockholm Konferansi’dir. 
Konferansta, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini dikkate alarak, kalkinma 
temel hedef olarak alinmiş ve çevreyi koruma altina alma girişimlerinin 
ülkelerin kalkinma hedeflerine bir engel olarak algilamamalari gerektiği 
karari alinmiştir (Sipahi, 2008: 331). Yine bu konferansta dünyanin her 
yerinde çevresel bilincin oluşturulmasi amaç edinilmiş, tüm ülkelerin çev-
reyi koruma konusunda ortaya konulan prensipler doğrultusunda hareket 
etmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Stockholm Konferansi’ndan 20 yil sonra 
düzenlenen Rio Zirvesi’nde de “Sürdürülebilir Kalkinma” kavrami üze-
rinde çalişilmiş ve bu kavramin önemi ve nasil uygulanabileceği üzerine 
odaklanilmiştir. Çevreyi temiz tutarak kalkinmanin gerçekleştirilebilmesi 
için toplumdaki bireylere ve üretim sağlayan işletmelere önemli görevler 
yüklenilmiştir (ISO, 2008: 3).

İçinde yaşadiğimiz doğa üretim süreçleri boyunca ortaya çikan ve 
sürekli artan çevresel kirlenmelerin yoğun tehdidi altindadir ve bununla 
iç içe yaşamini sürdürmeye çalişmaktadir (Baykal ve Baykal, 2008: 4). 
Bu da küresel olarak farkli yapida bir kurumsallaşma olgusunu gündeme 
taşimaktadir. Buna bağli olarak problemlerin küreselleştiği bir ortamda, 
siyaseti de küresel hale getirmeli, küresel sorumluluk bilinci edinilmeli ve 
kurumlarin yeniden gözden geçirilmesi veya yeni küresel projelerin ele 
alinmasi benimsenmelidir (Yikilmaz, 20003: 129). 

Çevresel problemlerin hizla artmasi, bu problemlerin çözümünde çok 
boyutlu bir iş birliği ve koordinasyonu gerekli hale getirmektedir. 21. yüz-
yilin çevresel içeriğini oluşturan bu temel sorunlar 1980’li yillardan başla-
yarak uluslararasi oluşumlarin düzenlenmesine sebep olmuş ve buna bağli 
olarak da uluslararasi çevre antlaşmalari, çevrenin koruma altina alinmasi 
ve idare edilmesi içindeki rolü günden güne artmaktadir (Sonnenfeld ve 
Mol, 2002: 1323). Ancak yapilan bazi çalişmalarda ülkelerin ulusal çap-
li çevre antlaşmalarindaki faaliyetleri ile uluslararasi alanda yapmiş ol-
duklari iş birlikleri büyük farkliliklar göstermektedir (Recchia, 2001: 2). 
Ortaya çikan bu çelişki uluslararasi faaliyetlerin söz konusu problemlerin 
çözümünde etkili olamayacak olmalari gelecek için ciddi endişelere yol 
açmakta ve konunun küresel boyutta değerlendirilerek birlikte çözüm yol-
larinin ortaya konulmasi ve yeni politikalarin geliştirilmesi gerekliliğini 
doğurmaktadir.

2.1.  Yasal Düzenlemeler 

Yasal düzenlemeler hükümetler tarafindan konulan, ürünlerin satin 
alma ve dağitim tipini etkileyen bir faktördür. İnternetin dünyadaki bütün 
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pazarlara ulaşma olanağinin sağlanmasi ile işletmelerin tedarik zinciri yö-
neticileri hükümetlerin düzenlediği serbest ticareti kisitlayici bazi engelleri 
kaldirmasi gerektiğine inanmaktadirlar. Bu ticari engellerin gelecekte artip 
artmayacaği düşünülmesi gerekli bir problemdir. Ancak bu konunun ileri-
de nasil bir yol izleyeceği şimdilik bilinmemektedir. Yasal yükümlülüklere 
uyulmamasi ve çevre sorularinin iyi yönetilmemesi ile oluşan maddi ceza-
lar işletmelere çok büyük yük oluşturmaktadir. Bunun yani sira yasal yü-
kümlülüklerin yol açtiği engelleri aşmak da işletmelere süre kaybi olarak 
yansimaktadir. YTZ’nin oluşturulmasi ile atiklarin azalacaği ve çevresel 
kirliliğin önlenebileceği veya büyük oranda aza indirgenebileceği öngör-
mektedir (Esty ve Winston, 2007: 153). Buna bağli olarak da işletmeler 
çevre sorunlari ile fazla karşilaşmayacak ve dolayisi ile yasal yükümlülük-
ler ile zaman harcamayacaklardir.

2.2.  Çevre Yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemleri

Çevre yönetimi; insanlarin olumsuz uygulamalari sonucu çevrede olu-
şabilecek zararli etkileri, günün ihtiyaçlarini giderecek ve gelecek kuşak-
larin ihtiyaçlarini da düşünerek düzenleme ve yön verme amaçli planla-
ma yapma, karar verme, politika üretme, kaniksama ve tatbik etme süreci 
olarak tanimlanmaktadir (Ertuğrul ve Şavli: 2013: 224). Çevre yönetimi, 
doğayi herhangi bir değişime zorlamadan onunla yaşayabilme becerisidir. 
Mümkün olduğu kadar doğal kaynaklari koruyarak ve biyosferin taşima 
kapasitesini aşmamak koşuluyla mal ve hizmet üretmeyi planlamak ve 
bu plani gerçekleştirmek için ürün ve faaliyetleri yönetmektir (Meade ve 
Pringle, 2001: 149-159). 

Çevre yönetimi ISO 14001 standartlarina uygun olarak çevresel bir 
politikanin tanimlanmasi, geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve devaminin 
sağlanmasi için örgütsel yapi, planlama faaliyetleri, sorumluluk, uygula-
malar, prosedürler, süreçler ve kaynaklari içine alan bir kavramdir (Chan, 
2011: 3-4). Girdilerden başlayarak, onlarin tasarim ve üretimi esnasindaki 
bütün süreçlerinin yönetimini ve girdilerin ürün haline gelmesi veya sis-
temden atilmasi esnasinda bir işletmede yürütülen faaliyetlerin tüm yön-
lerini kapsamaktadir. İşletmeler belirledikleri amaçlara ulaşabilmek ve ge-
nel olarak çevresel performans hedeflerini yakalayabilmek için öncelikle 
çevresel faaliyetlerin işletme politikasi içinde yer aldiği bir faaliyet listesi 
oluşturmali ve ardindan bu listeye göre kontrol fonksiyonunu yerine getir-
melidir (Kirk, 2008: 402).

ÇYS ise bir işletmenin yapmiş olduğu faaliyetlerin çevre üzerindeki et-
kilerini yönlendirmek amaciyla oluşturulmuş organize bir değer sistemidir 
(Ertuğrul ve Şavli, 2013: 224). ÇYS’nin uygulanmasi ile tespit edilen çevre 
sorunlari kontrol edilebilirken, veriler kaydedilmekte böylece düzeltici ve ön-
leyici faaliyetler ortaya konulmaktadir. Bu doğrultuda, bir üretim tesisi ürettiği 
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çevresel sonuçlari bilmekte, sorumluluğu kabul etmekte ve bunlari önlemek 
için çeşitli maliyetler üstlenebilmektedir. Dolayisiyla, merkezi yönetimlerin 
direktifleri ile oluşturulmuş bir çerçeveden ziyade, yerinden sorunlari izleyen 
ve yükümlülükleri kabul eden bir bakiş açisina geçilmektedir. Nitekim, ÇYS 
ile işletmeler stratejilerine çevre sorunlari ile mücadele etmeyi de eklemişler-
dir. Bununla birlikte; şirketin kamuoyu ve tüketiciler nezdinde imajini yücel-
tirken yeni pazarlar oluşturmuşlar, performanslarini yukariya çekmişler ve 
çevresel zararlari minimize etmişlerdir (Zeytin ve Kirlioğlu, 2014: 240). 

2.3.  Kirlilik Önleme ve Kirlilik Kontrol

Son yillarda çevre kirliliği, gelişen ülke ekonomileri ile tekrar günde-
me gelen bir kavram olarak karşimiza çikmaktadir. Çevreye duyarlilik ko-
nusunda bireylerin sergilemiş olduğu tutumlarda göz önüne alininca çevre 
merkezli anlayiştan insan merkezli anlayişa yönelim olmasi ülke ekonomi-
lerini etkilemektedir. Ülke ekonomilerinde gelişmişlik arttikça, bireylerin 
ihtiyaçlarinin sonsuz fakat kaynaklarin sonlu olmasi durumu göz önüne 
alindiğinda doğayi geri dönüşü olmayacak şekilde kazanç elde etmek ama-
ciyla kullanmalari üretim ve tüketim faaliyetlerindeki artiştan dolayi çev-
re kirliliğini de giderek artirmaktadir. Sürekli tüketen, ayni zamanda da 
sinirsiz üretim yaparak büyümeyi hedefleyen ülkeler, dünyayi büyük bir 
çevre kirliliği tehdidi ile karşi karşiya birakmaktadirlar. Üretimde kullani-
lan doğal kaynaklar nedeniyle bu kaynaklarin azalmasiyla çevre kirliliği 
giderek artmaktadir. Fakat üretimle birlikte gerçekleşen ekonomik büyüme 
sonucunda gelişen ülkelerin çevre sorunlarina bu gelişmişlikleriyle çözüm 
bulabilecekleri düşünülmektedir. Ülkelerin gelirlerindeki artiştan belirli 
bir pay çevre sorunlarina ayrilmaktadir. Küresel anlamda Kyoto Protokolü 
de bunun bir örneğini oluşturmaktadir. Protokolün esas amaci 2008-2012 
yillari arasindaki karbon emisyonu salinimini 1990 yili seviyesinin yakla-
şik %5 altina düşürmektir (Rüstemoğlu, 2016: 2152).

Birçok hükümet tarafindan çevreye zarar verilmemesi ile ilgili önlem-
ler alinmasina rağmen işletmeler bununla kalmamiş, kendi önlemlerini ge-
liştirmiş ve bunlari iyi bir şekilde uygulamişlardir. ABD’deki işletmelerde 
muhasebe, personel ve yönetim gibi bölümlerin yaninda çevre ile ilgilenen 
birimler de bulunmaktadir. Bunlar, işletmelerin türlerine göre oluşan üre-
tim kalintilarinin mümkün olduğunca nasil geri dönüştürüleceği ve eğer 
atik söz konusu ise bu atiklarin çevreye olan zararlarinin nasil önüne ge-
çileceği hususunda çalişmaktadirlar. Bu sayede işletmeler hem doğa ile 
dost olarak yaşam sürmekte hem de yeniden kazanimlar vasitasiyla büyük 
ölçüde maliyetlerde azalma sağlamaktadirlar (Gökbunar, 1995: 4). 

2.4.  Çevresel Performans 

Çevresel performans, bir üretim işletmesinin karbon salimi, kati atik 
miktari ve toksik ve tehlikeli malzemelerde azaltma yapabilme yetenekleri 
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ile alakalidir (Zhu vd., 2008). Çevresel performansin temel amaçlarindan 
biri, işletmeler ve ürünlerinin çevresel yönlerini araştiran müşteriler için 
cevap yeteneği geliştirebilmesidir. Bir başka amaci ise ürünün üretim sü-
recindeki tedarikçilerinin de ozona zarara veren madde kullaniminin öl-
çülmesidir. Bu amaçlar temel olarak tedarik zincirine adapte edilebilmek-
tedir. Çoğu durumda, yeşil tedarikçilerin süreç ve ürünle ilgili yönleriyle 
bağlantilidir. Bu bağlantilar: eko-etiket, çevreye zarar veren maddelerden 
kaçinma, enerji kullanimi, dönüştürülebilen maddelerin kullanimi, bazi ki-
simlarin yeniden kullanimi, dönüştürme, çevresel yönetim sistemleri, çev-
resel tasarim ve yaşam döngüsü uygulamalaridir (Nagel, 2003: 16). 

2.5.  Atık yönetimi

Atik yönetimi; atiğin oluşumunun önlenmesi, kaynağinda azaltilmasi, 
yeniden kullanilmasi, özelliğine ve türüne göre ayrilmasi, biriktirilmesi, 
geçici depolanmasi, taşinmasi, ara depolanmasi, geri dönüşümü, enerji 
geri kazanimi dâhil geri kazanilmasi, bertarafi, bertaraf işlemleri sonrasi 
izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini kapsar (Atik Yönetimi Yö-
netmeliği, 2015; md. 4). 

Atik yönetimi faaliyetleri artan atiklarin kontrol altina alinmasi için 
ortaya çikmiştir. Bu yönetiminin ana amaci çevresel zarari azaltmaktir. 
Sürdürülebilir atik yönetimi politikasi uzun yillar süren çabalarla oluşturul-
maktadir. Bu yönetimle, doğal kaynaklara karşi daha bilinçli yaklaşim ve 
atiklarin çevreye karşi stratejik dönüşüm çerçevesinde değerlendirilmesi 
sağlanmaktadir (Cherubini vd., 2009: 2116). Atik yönetimi için kamunun 
koyduğu yasal çevre kurallari dikkate alinarak emisyon ölçümleri, kulla-
nilan malzemelerin doğaya karşi tahribat etkisi gibi birçok konu kamu ke-
siminde yetkili merciler tarafindan denetlenmektedir (Routroy, 2009: 26).

3. YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ VE YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ

YTZ, bir ürünün belirli bir döneminden ziyade geçirdiği tüm evreleri 
inceleyerek; ürünün hammadde temininden nihai ürün haline gelip tüketi-
ciye ulaşmasi, daha sonra tüketici tarafindan kullanim ömrü biten ürünün 
yeniden işletmeye geri dönüşüne kadar geçen dönemi kapsamaktadir (Cote 
vd., 2008: 1566).

 YTZ faaliyetlerinin 1960’larda başlayip bugün hala devam eden ge-
lişim süreci bilinmektedir. 1960’larda basit TZ’leri yer aliyordu ve bunlar 
sadece hava kirliliğini dikkate almaktaydilar. YTZ kavrami henüz gelişme-
mişti ve çevresel normlar ile TZ arasinda herhangi bir bağ bulunmuyordu. 
70’lere gelindiğinde atik yönetimi ile ilgili yönetmelikler oluşturulmuştur 
ve TZ’lerde malzeme kaynak planlama süreci başlamiştir. Önceki yillara 
göre çevresel uygulamalara daha fazla önem verilse de YTZ uygulamalari 
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bu yillarda da bulunmamaktaydi. 80’lerde ise üretim süreçlerini yavaş ya-
vaş yeşil hale getirme çalişmalari başlamiştir ancak genel TZ’ler üzerinde 
yeşil uygulamalarin bir etkisi olmamiştir. Yeşil uygulamalarin sadece üre-
tim süreçlerinde görülmesi, üretim sürecinin ön ve arka süreçlerinde görül-
memesi YTZ uygulamalarinin bu dönemde de olmadiğini göstermektedir. 
90’larda hammadde tüketimini azaltmak ve atiklari en az seviyeye çekme 
fikirleri ortaya atilmiştir. 2000’li yillarda ise sistematik ürün ve süreç yöne-
timi benimsenmiştir. Ayrica ürün ve süreçlerin yaşam döngülerinde çevre-
sel etkilere odaklanilmiştir. Bu yillarda YTZ benimsenmeye başlanmiş ve 
YTZ’nin süreçlerinde yeşil uygulamalar görülmeye başlanmiştir (Jagger-
nath and Khan,2015: 39). 

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ise hammadde temininden başlayarak 
imalatin sağlanmasini, ürünün dağitimi ve kullanilan ürünlerin yeniden 
işletmeye geri dönüşünü çevresel bir bakiş açisiyla inceleyerek TZY ile 
bütünleştiren bir felsefedir (Sarkis, 2003: 398). Bu felsefede TZ’deki iş-
letmelerin sürdürülebilir rekabet avantaji ve ekolojik etkinlikleri artirila-
rak, karlilik ve pazar payinin da artirilmasi hedeflenmektedir (Atrek ve 
Özdağoğlu, 2014). YTZY’de çevre dostu yönetim uygulamalari TZY’ye 
uyarlanmiş olarak karşimiza çikmaktadir. Yani işletme faaliyetlerinin 
çevreye olan zararini azaltmak amaciyla, işletmede iç ve diş faaliyetlerin 
çevreye verdiği olumsuz etkinin ölçülerek, en aza indirilmesi hedeflen-
mektedir. YTZY kavrami TZ’nin daha yeşil hale getirilmesinde işlet-
melerin çevre uygulamalarinda bireysel çabalardan çok birlikte hareket 
edilmesinden doğmuştur (Ageron vd., 2012). Çevreye verilen zarar mi-
nimuma indirgenirken, işletme performansinin artirildiği etkili bir süreç 
oluşturulmuştur (Torielli vd., 2011: 41).

4. YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN 
UYGULANMASI 
YTZY, yeşil tasarim, yeşil kaynak, yeşil satin alma, yeşil üretim, yeşil 

dağitim, yeşil lojistik, yeşil pazarlama ve tersine lojistik faaliyetlerinden 
oluşmaktadir (Diabat ve Govindan, 2011: 559).  Genel olarak, tedarik, üre-
tim, dağitim ve ters lojistik alanlarindaki yeşil faaliyetlerden oluşmaktadir 
(Ninlawan vd. 2010). Bu faaliyetler; yenilenebilir enerji kaynakli ve temiz 
teknoloji temelli yatirimlarin sağlanmasi, işletme paydaşlari ile iş birliği-
nin sağlanmasi ve sürdürülebilirlik odakli toplumsal projelerin desteklen-
mesi şeklinde gerçekleşmektedir (Topcu ve Korkmaz, 2015: 11). Bu faali-
yetlerin en önemlisi yeşil satin alma ve tedarikçi seçimidir. Yeşil satin alma 
kararlari ile hammadde ve teknoloji seçiminde çevreye duyarli hammadde 
ve teknoloji seçimi yapilmaktadir. Ayrica geri dönüştürülebilir ve yeniden 
kullanilabilir malzemelerin alinmasi da yeşil satin alma kararlari ile sağ-
lanmaktadir. Tedarikçi seçiminde de seçilecek olan tedarikçilerin çevreyle 
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uyumlu ve yeşil çevre yönetimini benimsemiş olmalari önem taşimaktadir 
(Büyüközkan ve Vardaloğlu, 2008: 7).

YTZY’nin uygulanmasi temelde yeşil yönetim ile ilişkilidir. Yeşil 
yönetimin istenilen biçimde olmasi YTZ faaliyetlerinin daha kolay bir 
şekilde yapilacağini göstermektedir. Yeşil yönetim ya da diğer bir adiyla 
ekolojik yönetim çevresel karar verme süreçlerinde öne çikmaktadir. Bu da 
işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelmelerini sağ-
lamaktadir. Bu yönelmelerin sebeplerinin başinda ise Birleşmiş Milletler 
tarafindan tarif edilen yeşil ekonominin sürdürülebilir kalkinmaya ilişkin 
gerçekleşen faaliyetlerinin bir çatida toplanmasi yönündeki söyleminden 
doğduğu bilinmektedir (Brand, 2012: 28). İşletmeler YTZ’yi uygulamaya 
teşvik edilebilmektedir. Ancak bazi durumlarda işletmeleri YTZ’yi uygu-
lamaya zorlayan sebepler de olabilmektedir. İşletmeleri yeşil uygulamalara 
iten sebeplerin başinda devletin yasalara bağli yaptirim gücü gelmektedir. 
Diğer bir yanda ise çevresel anlamda yönetimde yapilan yanliş politikalar 
sonucu işletmelerin yaşadiklari olumsuz finansal göstergeler yer almakta-
dir (Büyüközkan ve Vardaloğlu, 2008: 1). 

TZ’yi çevresel boyutta etkin bir şekilde yönetmek için, politikacilar, 
kuruluşlar ve yöneticiler, YTZ’nin çeşitli alanlarini ve bu engeller üzerin-
deki çevresel etkilerini anlamalidir. Şekil 1’e bakildiğinda YTZ’nin birçok 
engelden oluştuğu görülmektedir. Burada bahsedilen engeller; örgütsel, 
genel, bilgi, zamansal, yasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik olarak grup-
landirilmiştir. Örneğin, örgütsel sinirlar perspektifinden malzeme akişlari, 
malzemelerin yöneticiler ve tasarimcilar tarafindan iş birliği içinde muta-
bik kalinmasini ve yakin bir perspektiften, nerede bulunacaklari ve sakla-
nacaklari konusunda kararlarin alinmasini gerektirir. Yasal boyut açisin-
dan bakildiğinda, yasal gerekliliklerin müşterilere raporlanabilmesi için 
bilgilerin yönetilmesini ve yapilandirilmasini gerektireceği bilgi akişlari 
olabilir. Ancak çevresel maliyetlerle ilgili bilgiler yalnizca bir operasyon 
yöneticisi veya çevre departmani için endişe verici olabilir. Örneğin; bilgi 
açisindan engeller, TZ’deki tüm bölümler arasinda yeşil uygulamalardaki 
etkinliği ciddi bir şekilde azaltabilmektedir. Bu yüzden, YTZ’de etkili bir 
uygulama oluşturmak için gerekli olan önemli engellerin ve akişlarin orta-
ya konulmasi gerekmektedir (Sarkis, 2012: 208). 
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Şekil 1: Yeşil Tedarik Zinciri Önündeki Engeller
Kaynak: Sarkis, J. (2012). A Boundaries and Flows Perspective of 

Green Supply Chain Management. Supply Chain Management: An Inter-
national Journal, 17(2), s. 209

4.1. Yeşil Üretim

Doğal çevreye verilen zararin gözle görülür seviyelere ulaşmasi; çevre 
kirliğinin insan sağliği açisindan olumsuz etkilerinin açikça ortaya çikmasi 
ile küresel boyutta tüketicilerin, üreticilerin ve devletlerin çevreye olan du-
yarliliklarinin artmasi sonucu yeşil üretim kavrami ortaya çikmiştir (Dede 
ve Özenç, 2014: 2). Yeşil üretim çevresel etkiyi en aza indirgemek için 
ürün geliştirme veya sistem operasyonunda yer alan tasarim ve mühendis-
lik faaliyetlerine sürdürülebilir bir yaklaşimdir (Deif, 2015: 1554). 

Yeşil üretimin gerçekleşebilmesi için öncelikle üretimin yeşil olarak 
tasarlanmasi gerekmektedir. Çevreye verilen zarari en aza indirecek ürün-
ler geliştirme ihtiyaci giderek daha belirgin hale gelmiştir. Ürünler, insan 
ihtiyaçlarini karşilamada önemlidir, ancak çevreye verilen zararin etkileri 
ve doğal kaynaklarin tükenmesi de göz ardi edilmemelidir. Bir ürünün tüm 
yaşam döngüsü boyunca tasarim aşamasindan, hammadde seçimine, üretim 
ve ürünün ömrünü tamamlayarak imha edilmesi aşamasina kadar çevreye 
verdiği zararin en aza indirilmesi için yeşil tasarim yapilmaktadir. Yeşil tasa-
rim, YTZ’de önemli bir rol oynamaktadir. Buna bağli olarak da TZ’nin her 
aşamasinda yeşil faaliyetler kendine yer bulmaktadir. Yeşil tasarimin temel 
hedefi malzemenin en uygun şekilde kullanimi ve atiklarin önlenmesidir 
(Hundal, 2000: 1-2). Yeşil tasarim, kurşun, civa, krom ve kadmiyum gibi 
çevresel olarak tehlikeli maddelerin azaltilmasi veya ortadan kaldirilmasi 
için tasarim, tekrar kullanim için tasarim, yeniden dönüşüm için tasarim, ye-
niden üretim için tasarim ve kaynak etkinliği için tasarim olmak üzere beş 
şekilde gerçekleştirilmektedir (Eltayeb vd., 2010: 497).
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4.2. Yeşil Ürün

Yeşil ürün genellikle ekolojik bir ürün veya çevre dostu ürün olarak 
bilinmektedir. Çevresel etkiyi azaltmada daha çevresel olarak sağlam içe-
riğe veya ambalaja sahip bir üründür. Başka bir deyişle, yeşil ürün, geri 
dönüşüm veya geri dönüştürülmüş içerik, azaltilmiş ambalajlama veya do-
ğal çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için daha az toksik malzeme kullanan 
stratejileri içeren ürünü ifade etmektedir (Chen ve Chai, 2010: 29). Yeşil 
ürün kavraminin 1980’lerin sonlarinda trend olduğu ve bu şekilde pazarla-
ma ürünlerinin pratiği niş pazarlarda daha yaygin hale geldiği bilinmekte-
dir. Ancak 21. yüzyilin başlarinda küresel isinma ve doğal kaynak tüken-
mesi ile ilgili endişelerin ivme kazanmaya başlamasiyla birlikte yeşil ürün 
kavraminin ana akim haline geldiği ve ürün üreticilerinin uygulamalarini 
etkilemeye başladiğini görülmektedir (Air Quality Sciences, 2010: 1).

Doğal kaynaklarin korunmasi, sürdürülebilir kalkinmanin sağlanabil-
mesi ve dünyayi kirliliğe karşi korumak için yeşil ürünler büyük bir öneme 
sahiptir. Yeşil ürün denilince; geri dönüştürülebilen, tekrar kullanilabilen 
ve biyolojik olarak parçalanabilen, doğal içerikli, içinde toksik barindir-
mayan kimyasallar içeren, çevreye zarari olmayan veya çevreyi kirletme-
yen, çevre dostu paketlere sahip ürünler akla gelmektedir (Rajasekaran ve 
Gnanapandithan, 2013: 628). Yani dünyayi temiz tutan, doğal kaynaklari 
tüketmeyen ve geri dönüştürülebilir ya da sürdürülebilir ürünlerden oluş-
maktadir (Shamdasani vd.,1993: 488).

Yeşil ürün kavraminda genellikle kullanilan 4S formülü şöyledir:

1- Tatmin (Satisfaction): Tüketici istek ve gereksinimlerinde oluşan 
tatmin,

2-  Sürdürülebilirlilik (Sustainability): Üründeki enerji kaynaklarin-
da süreklilik sağlanmasi,

3- Sosyal Kabul (Social Acceptibility): Ürün veya işletmenin yeryü-
zündeki canlilara zararinin dokunmamasi konusunda sosyal kabul görme-
si,

4- Güvenlik (Safety): Kişilerin sağliğini tehdit etmeyecek ürün üre-
timi.

4.3. Yeşil Dağıtım ve Tedarikçiler

Dağitim, müşteri istek ve beklentileriyle doğrudan ilgili olan faali-
yet aşamasidir. Buna bağli olarak, dağitim sistemlerinin yeniden tasarimi 
ve iyileştirilmesi sürecine müşterilerin de katilim sağlamasinin daha etki-
li ve verimli bir dağitim şebekesi oluşturacaği öngörülmektedir. Örneğin, 
saticilar ile müşterilerin yer kararlarini bütünleştirmek, “tam-zamaninda” 
sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktadir (Sarkis, 2003: 399). Bu nokta-
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da işletmeye en yakin tedarikçilerin ya da dağitim faaliyetlerinde çevreye 
daha duyarli olan tedarikçilerin seçilmesi yeşil dağitimi oluşturmada doğru 
olacaktir.

Çevreye duyarli pazarlama operasyonlarinin uygulanabilmesi için 
toptanci, araci ve perakendecilerin oluşturduğu dağitim kanallarinin, işlet-
meye vermiş olduklari bilgilerin devamliliği sağlanmalidir. Perakendeciler 
tüketici gruplarin çevreye olan ilgilerini bilmektedirler ve tüketiciler ile 
ilgili önemli bilgileri ellerinde bulundurmaktadirlar. Seçilen perakendeci-
lerin çevreye duyarli malzemeler kullanmalari işletmelerin çevreci görün-
tülerini daha da güçlendirmektedir. Yeşil dağitim etkinlikleri; yeşil fizik-
sel dağitim, depolama, stok yönetimi, sipariş toplama ve gerçekleştirme, 
doldurma-boşaltma ve tersine lojistik aşamalardan oluşmaktadir (Erbaşlar, 
2012: 100).

4.4. Yeşil Paketleme

Ürün yaşam döngüsü boyunca insan ve çevre sağliğina olumsuz etki 
yaratmayan yeşil paketleme, yeniden kullanima ve geri dönüşüme uygun 
bir paketleme türüdür. Ekolojik Paketleme veya Çevre Dostu Paketleme 
olarak da bilinmektedir.  Ürünlerin yapiminda tamamen doğal bitkiler kul-
lanilmaktadir. Geri dönüştürülebilmekte veya yeniden kullanilabilmekte-
dir. Sürdürülebilir kalkinma politikasi hedefinde insan ve hayvan sağliğini 
da dikkate alan çevre dostu ambalajlamadir (Zhang ve Zhao, 2012: 900). 
Yeşil paketleme ile ürün bilgileri tüketici kesime ulaştirilmakta, ürünlerin 
bilinçli tüketiciyi etkileyerek satişa dönüşmesi sağlanmakta, çevreye karşi 
olan zararli etkiler azaltilmakta ve depolama faaliyetleri daha uygun şekil-
de yapilabilmektedir (Ayyildiz ve Genç, 2008: 509).   

4.5. Yeşil Pazarlama

Yeşil pazarlama, çevreye duyarli bir şekilde tüketicilerin ihtiyaç ve 
isteklerinin karşilanmasidir. Tüketici gruplarin çevresel bilgilerinde olan 
artiş ve çevre dostu ürünlere yatkinlik gösterme eğilimleri, işletmeleri yeşil 
pazarlama anlayişini benimsemelerine iten en önemli nedendir. Bununla 
birlikte hükümetin uygulamakta olduğu politikalar, çevreci taraflarin bas-
kisi gibi nedenlerle işletmelerde yeşil pazarlama anlayişi gelişmektedir. Bu 
anlayişin gelişmesiyle birlikte durumun artik bir rekabet avantaji yarattiği-
nin fark edilmesi ve maliyetleri önemli ölçüde minimize ettiğinin görülme-
si işletmelerde çevresel pazarlama anlayişini giderek artirmaktadir (Eren 
ve Yilmaz, 2008: 291). Bilinçli tüketim eğilimleri ile doğadaki kaynaklarin 
zarar görmemesi ve beraberinde çevreye verilen zararlarin da azaltilmasi 
sağlanabilir. Burada pazarlama yöneticilerine büyük görevler düşmektedir. 
Öyle ki çevre dostu ürünlere olan talepler doğrultusunda ürün gamlarini 
incelemeli ve bu yönde gerekli düzenlemeleri yapmalidirlar. Bu aşamada 
bir pazarlama araştirmasinin yapilmasi, yeni pazarlama stratejilerinin elde 
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edilmesi ve tüketici gruplarin ürünlerinin çevreye duyarli yanlari hakkinda 
haberdar edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yeşil pazarlama düşünce-
si, çevresel gerçekleri gün yüzüne çikarmayi ve işletme görünümünü sağ-
lamlaştirmayi amaçlamaktadir (Emgin ve Türk, 2004: 10).

4.6. Tersine Lojistik 

Tersine lojistik kavrami; geleneksel tedarik zincirinin aksine kullanil-
miş ürünün yeniden kazanilmasi ya da uygun yöntemle imha edilmesi-
ni amaçlamaktadir. Kullanilmiş ürün depolarinin, ürün akişinin ve buna 
ilişkin bilginin verimli ve etkili bir biçimde planlanmasi, uygulanmasi ve 
gözden geçirilmesi işlemleri olarak da tanimlanmaktadir (Acar ve Kara; 
2014: 318). Ayni zamanda tersine lojistik yönetim becerileri ve faaliyetleri 
ile tersine dağitimi da kapsamaktadir. Tersine lojistik, kullanicisina artik 
fayda sağlamayan kullanilmiş ürünlerden, pazarda tekrar kullanilabilen 
ürünlere kadar bütün lojistik faaliyetleri içine alan bir süreçtir. Bu süreç 
dağitimin organize edilmesi bakimindan, kullanilmiş olan ürünlerin nihai 
kullanicidan üreticiye fiziki akişini içermektedir (Fleischmann vd., 1997: 
2). Tersine lojistik yönetimini alti temel adimda incelemek mümkündür. 
Bu adimlar; kabul, geri alim, gözden geçirme, yenileme, nakil ve yeniden 
yapilanma olarak siralanabilir (Karaçay, 2005: 318).

4.7. Yeşil Satın alma

Yeşil satin alma, satin alinan ürünlerin veya malzemelerin, satin alma 
işletmesi tarafindan belirlenen, israf kaynaklarini azaltma, geri dönüşüm, 
yeniden kullanma, kaynak azaltma ve malzemelerin ikame edilmesini teş-
vik etme gibi çevresel hedeflere ulaşmasini sağlamaya çalişan çevreye du-
yarli bir satin alma girişimi olarak tanimlanmaktadir (Min ve Galle, 1997). 
Yönetimin desteği, işletmenin misyonu, departmanlarin amaçlari, çevreye 
dost girdiler almak için personelin eğitimi ve satin alma yöneticisinin de-
ğerlendirilmesi gibi önemli faktörlere bağlidir (Zhu, Sarkis ve Lai, 2008: 
263). Satin alma işlevine çevresel hususlarin dahil edilmesi, satin alma 
işleminin tedarikçinin çevresel yönlerinin yani sira maliyet, teslimat, kalite 
ve esneklik gibi geleneksel yönleri de dikkate almasi nedeniyle satin alma 
sürecinde önemli baskilar ve komplikasyonlar ortaya çikarabilmektedir 
(Handfield vd., 2002).

Hamner (2006) yedi temel yeşil satin alma faaliyetini şöyle özetle-
mektedir:

1. Ürün içeriği gereksinimleri: Alicilar, satin alinan ürünlerin geri dö-
nüştürülmüş veya yeniden kullanilabilir öğeler gibi istenen yeşil özellikle-
re sahip olmasi gerektiğini belirtir.

2. Ürün içeriği kisitlamalari: Alicilar, satin alinan ürünlerin ambalaj 
malzemelerinde kurşun, plastik köpük gibi çevresel açidan istenmeyen 



Yasin Mercan, Onur Çetin128 .

özellikler içermemesi gerektiğini belirtir.

3. Ürün içerik etiketlemesi veya açiklamasi: Alicilar, satin alinan ürü-
nün içeriklerinin çevresel veya güvenlik özelliklerinin açiklanmasini ge-
rektirir. Bu açiklama yeşil mühürler ve çeşitli ticari kuruluşlar tarafindan 
sunulan bilimsel sertifikasyon sistemi gibi göreceli çevresel etki gösterge-
leri kullanilarak yapilabilir.

4. Tedarikçi anketleri: Alicilar tedarikçilere çevresel yönleri, faaliyet-
leri veya yönetim sistemleri hakkinda bilgi vermelerini isteyen anketler 
gönderir.

5. Tedarikçi çevre yönetim sistemleri: Alicilar, tedarikçilerin bir çevre 
yönetim sistemi geliştirmesini ve bakimini yapmasini gerektirir. Ancak, 
alici tedarikçinin sistemi onaylamasini gerektirmez.

6. Tedarikçi sertifikasi: Alicilar, tedarikçilerin İngiliz Standardi 7750, 
ISO 14001 ve Avrupa Birliği Eko-Yönetim ve Denetim Programi gibi ta-
ninmiş uluslararasi standartlardan biriyle tam olarak uyumlu bir çevre yö-
netim sistemine sahip olmalarini şart koşmaktadir.

7. Tedarikçi uygunluk denetimi: Alicilar, çevresel gerekliliklere uy-
gunluk düzeylerini belirlemek için tedarikçileri denetler.

5. YEŞİL TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Tedarikçi seçimi, işletmelerin yeşil uygulamalari benimseme hedef-
lerine ulaşmada başarisini belirleyebileceğinden stratejik olarak önemlidir 
(Gupta ve Barua, 2017: 242). İşletme maliyetlerini düşürmek ve iş firsatlari-
ni geliştirmek için örgütsel rekabet gücünü artirmak için önemli bir stratejik 
karardir. Ayrica, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkinmaya yönelik artan 
endişeyle birlikte, çevre gereksinimlerine daha fazla dikkat etmek ve yeşil 
faktörleri seçim sürecine dahil ederek potansiyel tedarikçileri değerlendir-
mek önem kazanmaktadir (Yazdani vd., 2017: 3728). Bir tedarikçinin de-
ğerlendirilmesi ve seçimi, sürdürülebilir TZ operasyonlarini gerçekleştirmek 
için temel operasyonel görevlerdir ve bunlar çevre koruma için en önemli 
konulardir. Yeşil tedarikçi seçimi, ÇKKV sürecidir ve çevre üzerindeki uzun 
vadeli etkileri nedeniyle TZY’nin en önemli aşamalardan biridir (Javad and 
Darvishi, 2020: 2). İşletmeler ve karar vericiler, TZ’nin rolü de dahil olmak 
üzere tüm idari faaliyetlerinde çevresel sorunlari ve firmalarin tedarikçi se-
çimlerini dikkate almalidir. Tedarikçi seçim sürecinde en önemli ve zor ka-
rarlardan biri çevresel nedenlerin dikkate alinacağina dair verilen taahhüttür. 
Bu nedenle, tedarikçi seçim süreci yeşil tedarikçi seçimi olarak bilinen yeni 
bir araştirma alani oluşturmaktadir (Kannan vd., 2013: 1).

Çevre düzenlemeleri ve çevreyi koruma bilinci ile herhangi bir iş-
letmenin tedarikçilerini seçerken çevresel yönleri benimsemeye ihtiyaç 
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vardir. Yeşil tedarikçi seçim problemi, işletme tedarikçilerinin seçiminde 
çevresel kriterlerin yani sira diğer geleneksel kriterlerin de dikkate alindi-
ği klasik bir tedarikçi seçim problemi olarak tanimlanabilir (Hamdan and 
Cheaitou, 2017: 285). Yeşil tedarikçi seçimi, eko-verimli tedarik zincirleri-
nin geliştirilmesini amaçlamaktadir ve bunu çevresel kriterlerin geleneksel 
tedarikçi seçim uygulamalarina ve yaklaşimlarina dahil ederek sağlamak-
tadir. Fiyat, kalite ve hizmet seviyesi baskin geleneksel tedarikçi seçim 
kriterleri olurken, karbon ayak izi ve emisyonlari, enerji verimliliği, su 
kullanimi, geri dönüşüm girişimleri (Banaeian vd., 2018: 337), kirletici 
emisyon kontrol seviyesi, çevre yönetimi sertifikasi, tehlikeli kimyasalla-
rin bertaraf seviyesi daha yaygin çevresel önlemler olarak yeşil tedarikçi 
seçim kriterleri arasinda yer almaktadir (Gao vd., 2020: 2). 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İşletmelerin üretim miktarlarini arttirmak istemeleri ile doğal kaynak-
larin kullanimina olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadir. Bu artiş da çevre 
üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmakta, doğanin tahribatini hizlandir-
makta ve insan hayatini tehdit eder boyutlara ulaşmaktadir. Bu çevresel 
kirliliğe engel olabilmek için gerek bireysel gerekse kamusal alanda oluşan 
baskilar ile üretici ve tüketici kesim bilinçlendirilmektedir. Son yillarda, 
çevresel problemlerdeki artiş, atik depolama alanlarinin yetersizliği ve bu 
konuda tecrübesiz olunmasi yeşil tedarik zincirine olan ilgiyi arttirmiştir. 
Çevrenin olumsuz etkilenmesi, başta kamu kesimi olmak üzere sivil top-
lum kuruluşlarini da harekete geçirmiştir. Böylece küresel iş birlikleri ya-
pilarak, denetim mekanizmalariyla çevreye verilen zararin azaltilmasi için 
süreç geliştirme dönemi başlamiştir. Bu süreç de çevreci yaklaşim olarak 
nitelendirilen YTZY’yi gündeme getirmiştir.

Son dönemlerde işletmeler ekonomi ve çevre arasindaki güçlü bağla-
rin arttiğinin farkina varmişlardir. Küresel pazarda işletmeler uzun vadede 
bir başariya sahip olabilmek için, tedarikçileri değerlendirirken sadece fi-
nansal koşullari değil, ayni zamanda çevresel kaygilari da dikkate almak 
zorundadirlar. Bu bağlamda işletmeler hem doğa dostu üretim gerçekleş-
tirmek hem de rekabet avantaji sağlayabilmek için yeşil tedarik zinciri uy-
gulamalarina daha fazla önem göstermek durumundadirlar. 
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Giriş

Türkiye, İsrail’i kurulduğu dönemde yani soğuk savaş döneminde 
Arap ülkelerine rağmen Amerika’ya yanaşip NATO’ya girmek için tani-
miş; ama bu dönemdeki ilişkilerini Arap dünyasini da dikkate alarak hep 
düşük profilde tutmaya çalişmiştir. Türkiye 1990’li yillarin başinda Arap 
ülkelerinin İsrail’i tanimasiyla birlikte rahatlamiş ve İsrail’le olan ilişki-
lerini açiktan yapmaya başlamiştir. Türkiye’nin 1990’li yillarda İsrail’le 
yakinlaşip altin çağini yaşayan ilişkileri, Orta Doğu’da da en önemli ge-
lişmelerden biri olmuştur. Türkiye’nin, İsrail’le Ak Parti iktidarina kadar 
daha çok askerden-askere olan diş politikasi, İsrail’e de yaramiş ve İsrail, 
bu firsattan faydalanarak dolayli yoldan Türkiye’nin iç ve diş siyaseti üze-
rine müdahaleci bir yaklaşimi ön plana çikarmiştir. Ak Parti iktidari ile 
birlikte Türkiye’nin askerden-askere olan diş politikasi sona ermiş ve böy-
lece Türkiye’nin, İsrail’le olan ilişkileri de yeni boyut kazanmiştir. Tür-
kiye-İsrail’le olan ilişkilerinde özellikle de Ak Parti hükümetiyle beraber 
İsrail’le Filistin meselesinden dolayi siyasi ilişkilerde ciddi krizler yaşamiş 
ve en son İsrail’in Mavi Marmara gemisine saldirmasiyla bu ilişkiler kop-
ma noktasina gelmiştir.

Bu makalede Türkiye-İsrail ilişkilerinin son 20 yillik siyasi ve askeri 
eksenli olarak ayrintilarini analize tabi tutmadan evvel İsrail’in kuruluşun-
dan bu sürece dek olan Türkiye-İsrail ilişkilerine değinilecektir.

İsrail’in Kuruluşu ve Türkiye’nin İsrail’i Tanimasi

1948’de kurulan İsrail, Müslüman coğrafyasinda taninmayip gayri 
meşru kabul görmüştür. İsrail, Ortadoğu’da yalnizlik politikasindan Türki-
ye’nin 28 Mart 1949’da “de facto”olarak İsrail’i tanimasiyla kurtulmuştu. 
İkinci dünya savaşindan sonra başlayan soğuk savaş dönemi Türkiye’nin 
yalnizliğa terk edildiği bir dönemdir. Türkiye bu yalnizliktan kurtulmak 
için Amerika’ya yanaşarak NATO’ya girmek istemiştir. Amerika’ya ya-
naşma yollarini arayan Türkiye, İsrail’i taniyarak Amerika’ya yanaşmiş ve 
böylece NATO’ya üye ülkeler arasina girmiştir. Bir taraftan İsrail’i taniyip 
NATO’ya girerek yalnizlik politikasindan kurtulan Türkiye, öbür taraftan 
da İsrail’i tanidiği için Müslüman ülkelerden büyük tepki almiştir. Türkiye, 
Müslüman ülkelerden yükselen tepkiyi dindirmek için “İsrail, Birleşmiş 
Milletlere üye olmuştur, dolayısıyla Türkiye de yeni kurulan bu devleti, 
Birleşmiş Milletler örgütünün evrenselliği prensibi çerçevesinde tanımış-
tır.” (Anil, 1999:182) şeklinde bir açiklama getirmiştir.

28 Mart 1949’da İsrail’i fiili olarak taniyan Türkiye, 9 Mart 1950’de; 
yanifiili tanimadan yaklaşik bir yil sonra da İsrail’le karşilikli siyasal tem-
silciler (maslahatgüzarlar) atamişlardir.1923’ten bu yana tek partili hü-
kümetle yol alan CHP, son döneminde yeni kurulmuş olan İsrail’i resmi 
olarak taniyip, İsrail’le düşük profilde başlayan ilişkiler, Demokrat Parti 
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dönemiyle birlikte bu ilişkiler geliştirilmeye çalişildi. İsrail’in resmi ola-
rak taninmasindan iki ay sonra da birçok ülke ve uluslararasi kuruluşun 
İsrail’in başkenti olarak kabul ettiği Tel-Aviv’e Seyfullah Ersin’in atanma-
siyla beraber Türkiye-İsrail arasindaki diplomatik ilişkiler böylece elçilik 
seviyesinde başlatilmiş oldu. Türkiye ile İsrail arasindaki siyasi ilişkilerin 
ilk somut adimiysa; 4 Temmuz 1950’de ‘Ticaret ve Gümrük Anlaşması’nin 
imzalanmasi oldu. Türkiye, İsrail’le siyasi ilişkilerini Müslüman ülkeler-
den tepki görmemek için gizli yapmaya gayret gösteriyordu. 

Arap-İsrail Savaşı ve Türkiye

1967 yilinda Arap-İsrail Savaşinin başlamasiyla birlikte, Türkiye-İs-
rail ilişkileri bakimindan da önemli bir olay olarak gerçekleşmiş oldu. 
“Türkiye bu savaş sırasında açıkça Arap ülkelerinin tarafını tuttu. Türk 
topraklarındaki üslerin Amerika tarafından İsrail’e lojistik destek için kul-
lanılmasına izin verilmedi.” (Yavuz, 1994:248) Arap-İsrail Savaşi ve İs-
rail’in bu savaşla işgal ettiği topraklardan çekilmemesi Türkiye-İsrail iliş-
kilerini yok denilecek dereceye kadar düşürmüş ve 1980’li yillarin başina 
kadar böyle devam etmiştir. 1980’li yillarin başinda Türkiye’nin milli dava 
olarak gördüğü Kibris meselesinde Arap ülkelerinden istediği desteği ala-
mamasi aşikâr olunca Türkiye, İsrail’le yakinlaşmaya tekrar başlamiş ve 
istihbarat ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda bir takim çalişmalar yapilmiş-
tir. “İsrail 1982’de Lübnan’a girmesiyle birlikte burada bulunan ASALA 
(Ermeni Terör Örgütü) kamplarina da girmiş ve elde ettiği bilgileri Türkiye 
ile paylaşmiştir” (Bölükbaşi, 1999: 55).

Bu dönemde İsrail, Türkiye ile ilişkilerini sicak tutmak ve geliştir-
mek için büyük çabalar sarf etmiştir, özellikle de ABD’deki Yahudi lobi-
si, Türkiye aleyhine olan yasa tasarilarina karşi Amerikan Kongresi’nde 
Türkiye’yle beraber mücadele etmiştir. Örneğin;1989 yilinda Amerikan 
Kongresi’nde Ermeni soykirimini taniyan bir tasarinin reddedilmesinde 
Amerika İsrail Kamu Meseleleri Komitesi (AIPAC) önemli bir rol oyna-
miştir (Dursunoğlu, 2000: 53)

Savaşı Sonrası Arap-İsrail Görüşmeleri Bağlamında Türkiye-İs-
rail İlişkileri

Camp David Anlaşmasi’ndan sonra Misir’in İsrail’i tanimasiyla Tür-
kiye, İsrail ilişkilerini geliştirmede rahatlamiş oldu. Madrid Konferansi’yla 
başlayan Arap-ülkelerinin İsrail’le diyaloğu Türkiye’yi rahatlamiş ve böy-
lece İsrail’le ilişkilerini geliştirmede cesaret almişti. “İsrail-Filistin Barış 
Süreci” olan 1992’de başlayıp 1993’te Beyaz Saray’da imzalanan Oslo 
Sözleşmesi ile artık Türkiye-İsrail ilişkileri yeni boyut kazanmıştı. Oslo 
Sözleşmesinden sonra Türkiye, İsrail’le olan ilişkilerini gizleme gereği 
duymayıp açıktan yapmaya başladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘altın 
çağ’ başladı. 14 Kasım 1993’te İsrail’i ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı 
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Hikmet Çetin, Perez’le birtakım anlaşma imzaladı. Türk-İsrail ilişkilerinin 
altın çağına giden bu süreç dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in İsrail’i 
ziyaretiyle devam etti. “Çiller’in bu ziyaretinde iki ülke arasında siyasal, 
ekonomik, askeri istihbarat, su ve diğer konularda kapsamlı işbirliği yapıl-
ması yönündeki iyi niyetler ortaya kondu.” (Dursunoğlu, 2000: 59)

Türkiye-İsrail İlişkilerinde Ordu Faktörü

Türkiye-İsrail ilişkilerinde Ordu’nun birinci etken olduğu bu dönem-
de İsrail, Türk Ordusuyla iyi geçinmekte ve ilişkilerini en üst seviyede 
tutmaya çalişmaktaydi. Türkiye-İsrail ilişkilerinde askeri anlaşmalarda 
İsrail tarafini Savunma Bakanliği temsil ederken, Türkiye tarafini Ordu 
temsil etmekteydi. Hatta bu anlaşmalari bazen parlamento gündemine bile 
getirmemekte ve parlamento ile kamuoyundan gizli bir şekilde imzalan-
maktaydi. 

Bu anlaşmalardan 31 Mart 1994’te imzalanan Güvenlik/Gizlilik An-
laşmasi ve 23 Şubat 1996’da dönemin Genelkurmay 2.Başkani olan Orge-
neral Çevik Bir’in imzaladiği “Askeri Anlaşma” çok büyük etki yaratti. Bu 
anlaşmanin içeriği Nisan ayindan itibaren İsrail basini tarafindan basina 
sizmasiyla Türkiye Parlamentosu ve kamuoyu öğrenmiş oldu. 23 Şubat 
1996 tarihinde imzalanan ve büyük gürültüler koparan askeri anlaşmanin 
ardindan, 11Mart 1996 da dönemin Türkiye Cumhurbaşkani Süleyman 
Demirel tarafindan İsrail’e en üst düzeyde bir ziyaret gerçekleştirildi. 

İsrail Devlet Başkani Weizman›in daveti üzerine İsrail’i ziyaret eden 
Cumhurbaşkani Süleyman Demirel, gittiği İsrail›de Başbakan ŞimonPe-
rez’le «Anti Terör» üzerine işbirliği önerisinde bulundu. Özellikle PKK 
konusunda destek isteyen Demirel, Avrupa’da yayin yapan PKK’nin yayin 
organi olarak kabul edilen MED TV›nin kapatilmasi için Türkiye ile işbir-
liği içerisinde olmasini istedi. Demirel, terörizmle mücadele kapsaminda 
bilgi toplama ve bu doğrultuda tasnif etme merkezinin kurulmasini ister-
ken;Başbakan Perez ise bu isteklerin dikkate alinacağini belirtti. Ayrica bu 
görüşmede Perez, İsrail’in büyük sikintisi olan su meselesinde Türkiye’nin 
kendisine su konusunda yardimci olmasini istedi. 

Cumhurbaşkani Demirel’in İsrail’e olan bu ziyaretinde İsrail Devlet 
Başkani Weizman’in kullandiği bir cümle önemli bir anekdot olarak dik-
kati çekmekteydi.Weizman, Türkiye Cumhurbaşkani Süleyman Demirel’i 
karşilarken “İsrail’e, İsrail’in ebedi başkenti Kudüs’e hoşgeldiniz” di-
yor. Demirel de ona “mygoodfriend/iyi dostum” diye hitap ederek “İsra-
il’i ilk ziyaret eden bir Türk Cumhurbaşkanı olmaktan onur duyuyorum” 
karşiliğini veriyordu. Ayni Demirel, İsrail Parlamentosu’nun30 Temmuz 
1980’deki Kudüs’ü sürekli başkent ilan etme kararina da itiraz etti (Dur-
sunoğlu, 2000: 75). 11 Nisan 1996 da İsrail “Gazap Üzümleri” diye Lüb-
nan’a bir operasyon başlatti. Özellikle BM kampinda kalan sivil ölümlere 
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büyük tepkiler yağdi. Dönemin RP Grup Başkanvekili Abdüllatif Şener bu 
saldiriya yönelik İsrail’in “Devlet Terörü” olduğunu belirtti. Bu dönemde 
gerek RP lideri Necmettin Erbakan gerekse de kurmaylari Siyonizm’i or-
tadan kaldiracaklarini her firsatta beyan ediyorlardi.

REFAH-YOL Döneminde Türkiye-İsrail İlişkileri

1996 Haziran’ina gelindiğinde, İsrail’i endişelendiren “İslamci bir 
parti (RP)’nin” iktidari gündeme geldi. İsrail’in aslinda RP’nin iktidar sü-
recini, Türkiye ile olan ilişkileri açisindan biraz kaygiyla izlemekle bera-
ber, bu ilişkilerin Türk Ordusu insiyatifinde yürütülüyor olmasindan pek 
de telaşa kapiliyor görüntüsü vermek istemiyordu.

İsrail’in Cumhurbaşkani Ezer Weizman 1996 yili haziran ayinda Ha-
bitat Zirvesi’ne katilmak üzere Türkiye’ye geldiğinde açik bir şekilde RP 
iktidarini soruşturuyordu.

REFAH-YOL iktidari ile Başbakan olan Necmettin Erbakan’a İsrail 
Başbakani Netenyahu’dan mesaj getiren özel temsilci Devit Granit, CHP 
lideri Deniz Baykal’i da ziyaret etmiş ve Erbakan başbakanliğindaki RE-
FAH-YOL iktidari kast edilerek “Türkiye’nin İsrail ve Arap politikasını 
değiştirebilir mi?” diye sormuştu. Baykal’in bu soruya verdiği “Türkiye, 
dış politikası hükümetlere bağlı olarak değiştirilemez, bir devlet politikası 
olarak uygulanır. İki ülkenin yaptığı askeri anlaşma da bu çerçevede de-
ğerlendirilmeli ve bir olumsuzluk beklenmemeli” şeklindeki cevabi (Dur-
sunoğlu, 2000: 85) Ordu söyleminin değişik bir açilimi olunca İsrail özel 
temsilcisi ve beraberindeki heyet rahatlamiştir.

Netenyahu’nun özel temsilcisi araciliğiyla kutlama mesaji gönderdiği 
Başbakan Erbakan’a “sizinle yakın bir tarihte tercihinize göre ya İsrail 
ya da Türkiye’de bir araya gelmekten memnuniyet duyacağım” görüşme 
isteklerini bildirdi. Erbakan›in Netenyahu ile görüşmesi söz konusu olma-
diysa da, Türkiye›nin İsrail ile olan ilişkilerinde ordunun, Cumhurbaşkan-
liği›nin, Parlamento’daki diğer partilerin ve de koalisyon ortakliği olan 
DYP›nin baskisini her zaman üzerinde hissetti. 

Refah Partisi, iktidar olmadan önce İsrail karşitliği yürüttüğü politika-
yi, iktidar olduktan sonrada devam ettirmek istediyse de özellikle ordunun 
dayattiği baskilardan dolayi buna devam edemedi. İlk adim olarak da F-4 
uçaklarinin modernizasyonunu da kapsayan savunma anlaşmasini imza-
lamasiyla başladi. Başta bu anlaşmayi imzalamaya yanaşmayan Refah 
Partisi kendilerine verilen 5 saatlik brifing sonrasinda bir önceki kararini 
değiştirerek yetkililere savunma anlaşmasi yapilmak üzere imzayetkisini 
veren kararnameyi de böylece imzaladi.

Türkiye’nin İsrail ile olan bu ilişkilerinden gerek içeriden gerekse diş 
dünyadan yapilan baskilar karşisinda Erbakan gittikçe edilgenleştirirken, 
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ilişkilerin gelişmesi yönünde eğilim gösterenleri ise cesaretlendirmek-
teydi. Bu dönemde Erbakan için İsrail’le ilişkilerde sorun çikarmamak, 
iktidarinda sorunla karşilaşmamak anlamini taşiyordu. Nitekim Erbakan, 
İsrail’le siyasi ve ekonomik ilişkiler konusunda idare edici, sorun çikarma-
yan bir politika izlemeye çalişirken,askeri alanlardaki ilişkilerde ise sadece 
imza ve onay görevini üstlenmiş pozisyona düşmüştü. Kendinden önceki 
hükümetlerin hep gündeminde olan; ama hiçbir şekilde pratize edilemeyen 
ve Türkiye’nin elinde bulundurduğu F-4 savaş uçaklarinin İsrail tarafin-
dan elden geçirilerek modernize edilme projesini onaylamak da yine Erba-
kan’a kismet olmuştu.

Türkiye-İsrail ilişkilerinde 1993’ten 1996 yilinin son aylarina kadar 
olan sürede toplamda 13 anlaşma imzalanmişken 1997 yilinin ilk aylarinda 
toplam 20 anlaşmanin imzalanmasi RP iktidarinin nasil bir baski altinda 
siyaset yaptiğini göstermektedir.

Erbakan’in bir yillik iktidari döneminde diş ilişkilerde Amerika ve 
İsrail’in vede içeride laik kesimin büyük rahatsizliğina neden olduğu İs-
lam ülkelerine yaptiği ziyaretler oldu. Türkiye’deki laik kesim Erbakan’in 
İslam ülkelerine olan buziyaretlerini 70 yillik Cumhuriyetin diş politika-
sindan bir sapma olarak değerlendiriyor ve rahatsizliklarini açik bir şekil-
de beyan ederek RP üzerinde baski kuruyorlardi. Ayni dönemde Genel-
kurmay Başkani Karadayi, İsailli mevkidaşi Orgeneral Amnon Shakak’in 
resmi davetlisi olarak 24 Şubat 1997’de İsrail’e gitti.Bu görüşmede İsra-
il,Erbakan’in İslam Ülkelerini ziyaretinden,özellikle de İran ile geliştirdiği 
ilişkilerden rahatsizliklarini belirtip bu ilişkilerin Türkiye-İsrail ilişkilerine 
olumsuz yansiyabileceği kaygilarini belirtiyorlardi. 

Genelkurmay Başkani İsmail Hakki Karadayi, (İsrail gazetelerinden 
Ha’aretz’in sorularini cevaplama suretiyle)İsrail’in kaygilarini gidermeye 
çalişti. O dönemdeki gelişmeler 23 Şubat 1997 tarihli Milliyet Gazetesi’n-
de şu şekilde aktarilmaktaydi: “Karadayı dün başladığı ziyaret öncesinde 
İsrail’in önde gelen gazetelerinden Ha’retz’in sorularını cevapladı. Ge-
nelkurmay Başkanı, gazetelerin RP lideri Erbakan başkanlığındaki hükü-
metin son dönemlerde İran ile geliştirdiği ilişkilere dayanarak yönelttiği 
“know-how’ının üçüncü ülkelere transfer edilmesi konusunda endişelen-
mesi için bir neden var mı?”yolundaki soruyu şöyle yanitladi “ Bu husus 
İsrail ile yürüttüğümüz faaliyetlerde de geçerlidir. Bu nedenle İsrail’in bir 
endişe taşıyacağını düşünmüyorum”. Karadayi ayrica röportajda,“laikli-
ğin Türkiye’nin değişmez yapısı” olduğunu dile getirerek (Dursunoğlu, 
2000:102)mevcut iktidara karşi kisa süre sonra gerçekleştirilecek postmo-
dern darbeye de zemin hazirlamaktaydi. Nitekim bu sözlerin ne anlama 
geldiğini bütün dünya (3 gün sonra)  28 Şubat’ta toplanan  Milli Güvenlik 
Kurulu Toplantisi’yla öğrenmiş olacakti.
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Türkiye-İsrail İlişkileri Bağlamında 28 Şubat Postmodern Darbe 
Türkiye’de laik kesim başta olmak üzere İsrail ve Amerika’nin İslamci 
bir partinin iktidarda olma rahatsizliği her geçen gün artarken dönemin 
Genelkurmay 2. Başkani Çevik Bir’in ifadesiyle:”Demokrasiye Balans 
Ayarı”vakti de 28 Şubat’la gelmiş bulunuyordu; çünkü ordu,demokrasiye 
balans ayari vermek istediği bahanesini bulmuştu.O da Ankara’nin Sincan 
ilçesinde düzenlenen “Kudüs Günü” etkinliğiydi. Aslinda on yili aşkin-
dir Türkiye’nin hemen her yerinde kutlana gelen bir rutin “Kudüs Günü” 
Erbakan’in başbakan olmasindan dolayi basinda çok farkli yansitildi ve 
postmodern darbeye zemin hazirlatildi.

Türkiye’de her yil kutlandiği gibi 1997 yilinda da Ramazan ayinin 
son haftasina denk gelen ayin son Cuma’si olarak ilan edilip, kabul gören 
“Dünya Kudüs Günü”31 Ocak’ta Sincan’da yaklaşik 500 kişinin izlediği 
bir toplantiyla kutlandi.Gecede Kudüs ve Filistin meselesi ele alinmiş ar-
dindan da İran Büyükelçisi M.Riza Bagheri ve Refah Partili Sincan Beledi-
ye Başkani Bekir Yildiz birer konuşma yapmişti.Ertesi gün Türk Medyasi 
bu gece için “Şeriat Provasi” manşetleri ile okurlarinin karşisina çikti ve 
postmodern darbeye giden süreci hizlandirmiş oldu. Sincan Belediye Baş-
kani Yildiz, dönemin İçişleri Bakani Meral Akşener tarafindan 3 Şubat’ta 
görevden alindi ve Ankara DGM tarafindan tutuklandi. İran Büyükelçisi, 
Dişişleri Bakanliğina çağrilarak protesto edildi.4 Şubat günü 15 tank ve 20 
kariyer, Sincan ilçesinden geçerek hükümete gözdaği verdi. 

24Şubat’ta İsrail’e giden Genelkurmay Başkani Karadayi 27 Şubat’ta 
Türkiye’ye döndü ve ertesi gün Türkiye tarihinin en uzun MGK toplantila-
rindan biri olan ve böylece bundan sonraki siyasal ve sosyal gelişmeleri de 
belirleyen 8 saat 45 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu toplantisi yapildi. 
MGK toplantisinda alinan kararlar tamamen siyasete müdahaleydi ve bu 
müdahale Türkiye tarihinde “Postmodern Darbe”olarak kayitlara geçti. 

Ordunun baskisi altinda siyaset üretmeye çalişan Refah Partisi, 28 Şu-
bat’tan sonra artik siyaset yapamaz duruma geldi. Baskilar her geçen gün 
artarken İsrail ile yeni anlaşmalar da hizini kesmeden devam ediyordu. 
Çevik Bir, 1997 Nisan’inda İsrail’i ziyaret ederek,Türkiye için Amerika ve 
İsrail ile birlikte gerçekleştirilmesi düşünülen ilk askeri tatbikatin zeminini 
oluşturdu. Çevik Bir,Türkiye’ye döndükten sonra bu tatbikat için tarih ve 
çalişmalara başlarken; bu sefer sadece imza ve onay memuru vazifesine 
düşen başbakanliktan imza ve onay çikmadi.Başbakan Erbakan bir taraftan 
ordu baskisina maruz kalirken öbür taraftan da İsrail ile yapilan çalişma-
lardan dolayi seçmenleri tarafindan büyük tepkilere maruz kaliyordu ve bu 
seçmenlerin tepkisini dindirmek için askeri tatbikat anlaşmasina yanaşma-
yip imza atmadi.Askeri tatbikata imza atmayan Erbakan karşisinda Ordu,-
baskisini çok arttirdi ve sonunda Başbakan Erbakan 18 Haziran 1997’de 
Çankaya Köşkü’ne çikarak Cumhurbaşkani Demirel’e istifa mektubunu 
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sundu. Erbakan’in istifasiyla Refah-Yol dönemi kapanmiş oldu.Refah-Yol 
iktidarindan sonra Mesut Yilmaz Başbakanliğinda ANASOL-D Hükümeti 
iktidara geldi ve böylece laik kesim başta olmak üzere Ordu ve İsrail de ra-
hatlamiş oldu.Yeni Hükümetin Dişişleri Bakani İsmail Cem,İsrail ile siyasi 
ve askeri ilişkiler konusunda güvenceler veriyordu.Dişişleri Bakani Cem 
Türkiye’nin, Ortadoğu’da çok önemli bir konuma sahip olduğunu ve buna 
bağli olarak da bir denge unsuru olduğunu vurgulayarak İsrail ile ilişkile-
rin iyi yönüyle süreceğini ifade ediyordu.Yeni hükümetin İsrail’e yönelik 
iyi yönlü mesajlari Amerika’daki etkinlikleri ile bilinen Yahudi Lobileri 
tarafindan da cesaretlendiriliyordu.Bu cesaretlendirme örneklerinden bir 
tanesi de henüz 4 aylik Başbakan olan Mesut Yilmaz’a Amerika’da, Ya-
hudi karşitlariyla mücadele için kurulmuş olup dünyada çok etkili Yahu-
di kuruluşlarindan biri olan “Anti Defamation Leaguge(ADL)”tarafindan 
“Seçkin DevletAdamı” ödülü verilmesiydi.

ANASOL-D hükümetinin iktidariyla Türkiye-İsrail ilişkilerinin sicak-
liğini firsat bilen İsrail, 22 Aralik1997’de Türkiye’ye İsrail Savunma Ba-
kani ile birlikte üst bir heyet gönderip ilişkileri daha arttirmanin ve de Er-
bakan döneminde yapilamayan askeri tatbikatin yapilmasi görüşmelerini 
yaptilar. Görüşmeler nihayetinde 1998 yilinin hemen başinda 5 Ocak’ta,-
daha öncesinde iptal edilmiş olan bu askeri tatbikat büyük bir şov ile yapil-
di.Buaskeri tatbikattan dolayi İKÖ (İslam Konferans Örgütü) toplanmiş ve 
de Türkiye-İsrail ilişkileri sert bir dille eleştirilmişti. 

Türkiye’nin, İsrail ile var olan askeri ve güvenlik ağirlikli ilişkilerine 
yeni girişimlerle ekonomik boyutlar da kazandirmayi amaçlayan ilişkiler 
yönelik Ortadoğu ülkeleri tarafindan da yakindan izlenip, takip ediliyordu. 
El-Hayat Gazetesi,14 Şubat 1998 tarihli sayisinda Irak Ekonomi Uzmani 
Abdulhamid el-Kifai Türkiye-İsrail ilişkilerinde ekonomik boyutta yaptiği 
değerlendirmelerde şu sözleri kullaniyordu: “…Bu iki ülkenin ticari bağ-
lantısında İsrail’in satıcı ve karlı çıkan taraf olduğu görülüyor.Öte yandan 
İsrail,Suriye,Irak ve İran’ı kendine düşman olarak görmektedir.İsrail,-
Türkiye’nin komşu ülkelerle olan su,toprak ve İslamcı akımlarla,ayrılıkçı 
Kürtleri destekleme konusundaki ihtilaflarından istifade ediyor.Bu nedenle 
aralarındaki stratejik işbirliği nedeniyle Türkiye’ye ekonomik yönden yar-
dımda bulunuyor”(El Hayat,1998).

Her geçen gün artan Türkiye-İsrail ilişkilerinin farkli boyutlar kazan-
masiyla Orta Doğu ülkelerinin dişinda AB tarafindan da dikkatle izleni-
yordu ve bu ilişkilerin bazi boyutlari farkli gerekçeler ve bunlarin ifade 
ediliş biçimleriyle kabul görmüyordu.21 Ağustos 1998’de gündem olan 
bir olay Avrupa Birliği’nin Türkiye-İsrail işbirliğine bakişini yansitmasi 
bakimindan dikkat çekicidir. İsrail,Türkiye›nin Avrupa Birliği’yle gümrük 
birliğindekivar olan ilişkisinin avantajlarindan faydalanarak mallarinin 
Türkiye üzerinden AB ülkelerine satilmasi önerisi getirilmişti. İsrail ve 
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Türkiye, öneride bulunduklari bu çerçevede İsrail mallarinin AB pazarla-
rina girişi için Brüksel›e başvuruda bulunmuşlardir.Ancak bu başvuru 21 
Ağustos 1998›de Brüksel tarafindan reddedildi.

İsrail’in Kürt Politikası ve Türkiye

Türkiye-İsrail ilişkilerinde İsrail’in Kürt politikasi önemli yer tutar. 
İsrail kimi zaman Türk ordusunun savaş halinde olduğu PKK ile iletişim 
halindeyken kimi zaman da PKK hakkinda  Türkiye’ye istihbarat paylaşi-
mi yapmaktaydi. Özellikle PKK lideri Abdullah Öcalan’in Suriye’den çi-
karilmasi süreci İsrail-Türkiye stratejik diyaloğu ve istihbarat konusundaki 
paylaşimiyla epey yakindan ilişkiliydi. Birçok analizcinin de bu konuda 
dikkat çektiği gibi eğer İsrail istihbarati MOSSAD tarafindan Türkiye’ye 
bilgi verilmeseydi Türkiye, PKK’nin Suriye içindeki kamplarini bomba-
lamak gibi bir tehditte bulunmayacakti. İsrail-Türkiye askeri beraberliği 
olmasaydi Türkiye, Suriye içindeki bu kamplari bombalama tehdidi için 
kendisine o kadar güvenmeyebilirdi. Türkiye’nin tehditlerdeki kararliliği 
Suriye sinirina asker yiğmaya kadar varirken, Suriye Abdullah Öcalan’i 
Suriye’den çikartmasiyla Türkiye-Suriye arasindaki bu gerilim sona ermiş 
oldu. Abdullah Öcalan’in Suriye’den çikarilmasinda olduğu gibi Öcalan’in 
gittiği her yerde takip edilip, Kenya’da yakalanmasinda da Türkiye’yle İs-
rail arasindaki bu yakin ilişkilerinden söz edildi. Genel bir kanaate göre 
ise; Öcalan, MOSSAD ve CIA ajanlari tarafindan Kenya’da yakalanarak 
Türkiye’ye iade edilmiş, MİT’e de sadece onu uçakla Türkiye’ye getirmek 
kalmişti. Öcalan’in yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinde MOSSAD iliş-
kilendirilse de İsrail’in resmi yaklaşim itibariyle Öcalan’in yakalanmasin-
da MOSSAD rolünü kabul etmek istemedi. 

Öcalan›in yakalanişindan 3 gün sonra MOSSAD›I suçlayan Kürtler, 
Avrupa’daki konsolosluklari protesto ettiler. Bu protestolardan biri de Ber-
lin’de oldu ve Berlin’deki protestoda 3 Kürt protestocu öldürüldü. Bunun 
üzerine İsrail, Kürtlerin İsrail’den intikam girişimlerine girme kaygisini 
yaşadi. 18 Şubat 1999 tarihli İsrail›in Jarusalem Post gazetesinde JoelG-
renberg imzasiyla şu yorumlara yer veriliyordu:”İsrail rolünü reddetmek-
te; ancak Türkiye ile ilişkilerinden dolayı intikam girişimlerinden endişe 
etmektedir. (…) Tutuklu durumundaki Öcalan’ın takipçileri, MOSSAD’ı 
Öcalan’ın izlenmesine yardım ettikleri suçlamasında bulunmuşlardır.” 
(Dursunoğlu, 2000: 196) İsrail, Berlin Konsolosluğu önünde öldürülen 
3 Kürt genci için saldiri kaygilarindan dolayi Kürtlerden açik bir şekilde 
özür dileyerek, Türkiye’yle olan ilişkilerine rağmen PKK’yle de ilişkile-
rini koparmamak adina açik bir şekilde tavrini ortaya koydu. PKK çevre-
leri de Abdullah Öcalan’in yakalanmasinin hemen ardindan suçladiklari 
MOSSAD’I dolayisiyla İsrail’i hedef aldilarsa da daha sonra bu anlayiştan 
vaz geçildi.  Öcalan, yakalandiktan sonra mahkemedeki ifadelerinde de 
görüldüğü gibi Yunanistan başta olmak üzere Avrupa’nin birçok ülkesini, 
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Türkiye’nin komşu ülkeleri İran ve Suriye’yi suçlamasina rağmen İsrail’e 
tek bir suçlamada bulunmadi.

Türkiye-İsrail İlişkilerinde Yeni Süreç 

1990’li yillarin ikinci yarisinda altin çağini yaşayan Türkiye-İsrail 
ilişkileri 2000 yillarinin sonlarina doğru yaşanan bazi gelişmelerden dola-
yi olumsuz etkilenmeye başladi. Ehud Barak’in Başbakanliği döneminde 
Filistin ile kesilmek üzere olan “Bariş Süreci” dönemin İsrail Savunma 
Bakani Ariel Şaron’un28 Eylül 2000yilinda provakatif bir biçimde  Müs-
lümanlarin kutsali olan Harem-i Şerif’e girmesiyle bütünüyle kesilmişti. 
Ariel Şaron’un Harem-i Şerif’e girmesi, ayni zamanda Ortadoğu yangi-
nina da bir nevi benzin dökmekti, Şaron’un bu kişkirtici adimi Filistin’de 
el-Aksa intifadasinin başlamasina sebep olmuştu.

İsrail,Filistin›e her geçen gün şiddetini arttirip saldirirken,Ortadoğu 
ülkeleri İsrail›in saldirilarina karşi tepkilerini arttiriyordu.11 Eylül 2001›de 
New York›ta «İkiz Kuleler»›e yapilan saldiri sonrasinda Amerika’nin dün-
yaya dayatmaya çaliştiği «Terörle Mücadele» ve önleyici varoş söylemleri 
Şaron liderliğindeki İsrail’i rahatlatmişti ve böylece İsrail’in Filistin’e yap-
tiği bu saldirilari kendince meşru sayiyordu.

İsrail›in, Filistinlilere yönelik şiddeti artarak sürerken Türkiye›de de 
tepkiler yükseliyordu. Tank modernizasyon işinin ihalesiz bir şekilde İsra-
il›e verilmiş olmasi Türkiye vatandaşlarinin önemli bir kesiminde gittikçe 
ağir eleştirilere hedef oluyordu. Bu eleştirilerin hedefinde olan dönemin 
Savunma Bakani Sabahattin Çakmakoğlu, tank modernizasyon işinin ka-
rarini Başbakan ve Genelkurmay Başkaninin da katildiği Savunma Sanayii 
ve İcra Komitesinin aldiğini söylemekteydi. Bu konuda Doğru Yol Partisi, 
tank anlaşmasiyla ilgili usulsüzlük iddialarini soru önergesi haline getir-
mekte AK Parti Grup Başkani Bülent Arinç ise; “bu anlaşma Filistin’de 40 
kişinin öldüğü gün imzalanmamalıydı. Bu ihale iptal edilmelidir” derken; 
SP Genel Başkani Recai Kutan ise Başbakan Ecevit’ten yapilan ihalenin 
iptalini isteyerek “Tank modernizasyonu ihalesinin Genelkurmay baskısı 
ile İsrail’e verdiğine inanmıyoruz, sorumluluk, bürokratların değil hükü-
metindir” demekteydi (Dursunoğlu, 2000:325). 

Bütün bunlara rağmen dönemin Başbakani Bülent Ecevit ise; İsrail 
ile yapilmiş olan tank modernizasyon anlaşmasinin iptalinin söz konusu 
olmadiğini söyleyerek:”Tank anlaşması imzalanmıştır. İsrail ile ilişkileri-
mizi yeniden değerlendiririz, fakat bu, geride kalmış bir konudur” cevap 
veriyordu.

Türkiye’de tanklarin İsrail’e ihalesiz olarak verilmesine yönelik 
tepkileri zirveye taşiyan husus şüphesiz İsrail’in 2002 yilinda Filistin’e 
yönelik insanlik dişi boyutlara taşidiği saldirilardi. Filistin bu saldirilar 
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sonucunda adeta deprem enkazi altinda kalmiş görüntüler birakiyordu. 
İsrail tüm dünyanin gözü önünde kelimenin tam anlamiyla devlet terörü 
uygulayarak katliama imza atiyordu. İsrail’in bu insanlik dişi saldirilari, 
tank ihalesini İsrail’e ihalesiz birakan dönemin başbakani Bülent Ecevit’in 
dahi sabrini taşitmişti. Ecevit bu saldirilar sonrasinda 2002 Nisan ayinda 
partisinin bir grup toplantisinda sert bir çikiş yapti ve İsrail’i soykirim yap-
makla suçladi. Ecevit’in “Soykirim” sözü ABD’deki Yahudi lobisi üzerin-
de soğuk duş etkisi yapmişti.”Soykirim” sözüne ABD resmi çevreleri ve 
Yahudi Lobilerinden artan tepkiler o kadar fazla sarsici oldu ki Başbakan 
Bülent Ecevit bundan dolayi defalarca özür dilemek mecburiyetinde kaldi. 

Ak Parti Dönemi ve Türkiye-İsrail İlişkileri

Türkiye’de gerçekleşen 3 Kasim 2002 seçimlerinde oylarin %30’unu 
alan Ak Parti tek başina iktidar olmayi başardi.Ak Parti Genel Başkani 
Recep Tayip Erdoğan’insiyasi yasakli olmasindan dolayi 3 Kasim’dan 
sonra kurulan yeni hükümetin Başbakanliğini,daha önce Refah Partisinde 
de görev almiş olan Abdullah Gül üstlendi.28 Şubat sürecinde dönemin 
Genelkurmay Başkani Hüseyin Kivrikoğlu’nun ifade ettiği ‘gerekirse bin 
yil sürer’”28 Şubat” sürecinin anlayişi hala Türkiye’nin siyasi hayatinda 
etkinliğini sürdürüyordu.

Refah Partisi’nin önemli ölçüdeki eski kadrolarina ve seçmen tabanina 
sahip olan Ak Parti de bu siyasi durumun farkindaydi. Bu siyasi durumun 
özellikle başörtüsü ve İsrail ile ilişkiler farkinda olan Ak Parti,RP’den çok 
farkli politikaya sahip olduğunu göstermek istiyordu.Fakat Ak Parti’nin 
iktidar olduğu sirada İsrail Ortadoğu barişini söndürmüş,işlediği insanlik 
dişi cinayetlerden dolayi dünyanin büyük tepkisini almişti.Ak Parti de bu 
dönemde İsrail’le ilişkiler konusunda mesafeliydi.Ak Parti, iktidari İsra-
il’in Filistinlilere soykirim yaptiğini henüz yakin zamanda söylemiş olan 
Ecevit’ten almişti. 

Mayis 2004’te İsrail’in devlet terörü işlediğini söyleyen Erdoğan 
2004’te de randevu talebinde bulunan Şaron’a olumsuz yaklaşip,randevu 
isteğini reddetmişti.Oysa RP döneminde dönemin İsrail Dişişleri Bakani 
DavitLevy’e randevu vermek istemeyen Erbakan’in başina ordu tarafindan 
büyük işler açilmişti.Ayrica Ecevit’in “Soykirim”sözü de ordu tarafindan 
büyük tepki ile karşilanmişti.Erdoğan bu çikişlar karşisinda ordudan her-
hangi bir tepki almadi.Ordunun, Erdoğan’a tepki vermemesinin en büyük 
etkeni analistler,İsrail’in Kuzey Irak’tan Kürt gruplarla giriştiği etkin bir 
işbirliği olarak göstermektedirler.Özellikle ABD’nin Irak işgalinden sonra 
İsrail’in 50.000 Kürt Peşmergesinin eğitimini üstlenmesi Türkiye Genel-
kurmayini da epey rahatsiz etmekteydi. İsrail’in, Kürtlerin yoğun yaşa-
diklari bölgeler olan; Suriye, Irak ve İran’in Kürt bölgelerine askeri ve 
istihbarat alaninda uzmanlar gönderdiğine ve buralarda oluşturulan Kürt 
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Komando Birliklerine özel eğitim verildiğine ilişkin haberler,Türkiye’nin 
İsrail’e yönelik tepkisini de daha da arttirdi.Başbakan Erdoğan’in, Şaron’a 
randevu vermeyip onu kabul etmemesi ve İsrail’e yönelttiği sert mesajlari 
gerek Türkiye vatandaşlarinin önemli bir kesiminde gerekse Arap dünya-
sinda büyük memnuniyet yaratmaktaydi.

Türkiye’nin İsrail karşisinda takindiği bu sert tavirlara rağmen İsra-
il’le olan ilişkilerini de sürdürmekteydi.Özellikle askeri sanayiyle ilgili 
800 milyon dolarlik ticari ilişkinin görüşmelerini de devam ettirmekteydi. 
Türkiye İsrail arasinda bu dönemde “Anans”akilli füzeleri,insansiz hava 
uçaklari,elektronik harp kameralari, “Litening”gece uçuş sistemleri ve 
tank modernizasyonu müzakereleri yapiliyordu. Türkiye’nin İsrail ile olan 
bu ilişkilerine dönemin İsrail İstanbul Başkonsolosu Amira Arnon şöyle 
ifade ediyordu.”Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler sağlam ve istikrarlı-
dır, ilişkiler eskisine kıyasla daha iyi bir düzeyde sürüyor,Türkiye ile iliş-
kilerde AK PARTİ geldikten sonra hiçbir olumsuz değişiklik hissedilmedi. 
Durum sadece iyi değil, daha da iyidir” (Milliyet, 2003). 

Ak Parti iktidarinin İsrail’e yönelik bu sert çikişlari konjoktürel bir 
durumdu,nitekim Ak Parti halkin sempatisini kazanmasinda bu durumda 
karli çikmişti. Başbakan Erdoğan’in İsrail için “Devlet terörü”ifadesini 
kullanmasi ve Şaron’u kabul etmemesi,Türkiye-İsrail ilişkilerinde so-
ğukluk olduysa da sonraki süreçlerde Ak Parti iktidari bu soğuk ilişkileri 
tekrardan isitmak için gereken çabayi da gösterdi. “21 Temmuz 2004’te 
Mısır’ın başkenti Kahire’de 6.sı yapılan Irak’a Komşu Ülkeler Dışişleri 
Bakanlarıtoplantısında İsrail’in Kuzey Iraktaki faaliyetleri gerekçe göste-
rilerek Suriye ve İran tarafından kınanması AKP hükümetinin girişimiyle 
önlendi.Toplantıdaİran ve Suriye,İsrail’in Irak içinde Kürt gruplarla yü-
rüttüğü gizli faaliyetleri gündeme getirmişve ortak tavır konmasını iste-
mişti” (Dursunoğlu, 2000: 337).

Dişişleri Bakani Abdullah Gül ve beraberinde bazi Ak Parti millet-
vekilleriyle İsrail’e ziyarette bulunmuştu. Son olarak 1 Mayis 2005 de 
Başbakan Erdoğan,İsrail’i ziyarette bulunarak ilişkilerin normalleşmesine 
vesile olmuştu. Erdoğan’in bu ziyaretini,İsrail’in Türkiye Büyükelçisi Pin-
hasAvivi şöyle ifade ediyordu: “Türkiye-İsrail arasında yaşanan son ger-
ginlikler,’aileler arası’ değil “aile içi” bir tartışmaydı” (Milliyet, 2005). 
Ayrica Avivi, bu tartişmalarin sürdüğü yilin,ikili ilişkiler arasindan en iyi 
yil olduğunu belirtmekte ve iki taraf arasindaki ticaretin savunma sana-
yi işbirliği hariç 2 milyar dolari aştiğini söylemekteydi.Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan bu ziyarette İsrail Cumhurbaşkani Mashe Katsav ve İsrail 
Başbakani Ariel Şaron ile de görüştü.

İsrail, 2004›te Hamas Lideri Şeyh Ahmet Yasin’i suikast düzenlemesini 
devlet terörü yaptiğini ifade ederek suçlayan Başbakan Erdoğan,bu kez sert 
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mesajlar yerine daha ilimli mesajlara vererek Türkiye’de yaşamlarini sürdü-
ren 30.000Yahudi kökenli Türk vatandaşin ve Türkiye’den İsrail›egöç etmiş 
olan 100.000 kişinin Türkiye ile İsrail arasinda bir köprü görevini üstlendik-
lerini vurgulamiştir. Daha da önemlisi Erdoğan buradaki mesajinda anti-Se-
mitizmin bir insanlik suçu olduğunu ifade etmiştir (Akşam, 2005)

Türkiye-İsrail ilişkileri Erdoğan’in ziyaretiyle düzelirken, Ocak 2006 
Filistin seçimlerinde HAMAS birinci çikmiş ve seçimlerden sonra HA-
MAS’in siyasi lideri HalidMeşal, Türkiye’yi ziyaret etmişti. Meşal’in Tür-
kiye ziyareti, Türkiye-İsrail arasinda yeni bir gerginlik çikarmişti. Çünkü 
HAMAS, İsrail nazarinda terör bir örgüt olarak kabul görülmektedir; do-
layisiyla Türkiye’nin HAMAS liderini ağirlamasi İsrail’in büyük tepkisine 
yol açmişti. 

İsrail Büyükelçisi PinhasAvivi bu duruma: “Bu görüşmeye karşıyız. 
HAMAS oyunun kurallarını kabul edene dek Türkiye HAMAS’la görüşme-
meli” şeklinde tepki göstermiş, İsrail’in Dişişleri Bakani sözcüsü Ra’anan-
Gissin ise; Türkiye’nin bu tavrinin Türkiye-İsrail ikili ilişkilerini derinden 
yaralayacak bir hataya imza attiğini belirterek;“biz Abdullah Öcalan ile 
görüşseydik siz ne derdiniz?” sorusunu sormuştu (Hürriyet, 2006).

Bu gelişmelerden sonra ilişkilerde var olan kriz ve ardindan gelen yu-
muşama İsrail’in 27 Aralik 2008’de Gazze’ye yönelik başlattiği ‘Dökme 
Kurşun Operasyonu’na dek sürmüştür. Nitekim bu sürece kadar Türkiye, 
İsrail-Suriye arasinda ciddi bir arabuluculuk görevini üstlenmişti. İsrail 
Başbakani Olmert, ‘Dökme Kurşun Operasyonu’ndan beş gün önce Anka-
ra’ya yaptiği ziyarette önceden planlanan bu operasyonun yapilacağini bil-
mesine rağmen bundan Türkiye’ye bahsetmemişti. Olmert’in 22 Aralik’ta 
Ankara’ya yaptiği bu ziyaretin gündemi İsrail-Suriye barişi görüşmeleriy-
di. Ancak görüşmelerde HAMAS ve Gazze üzerine konuşulurken Olmert 
bu konuyu hizlica geçerek “Türkiye’den Gazze’ye yapilan yardimlarin 
kesilmeyeceği sözünü vererek bu konu üzerinde daha fazla konuşmaktan 
çekinmişti” (Radikal, 2008). 

Olmert’in, İsrail’e dönmesinden sadece beş gün sonra İsrail, Gazze’ye 
karşi ‘Dökme Kurşun Operasyonu’nu başlatmiş. Türkiye ise bu operasyo-
na sert tepki göstererek, bu operasyonun Türkiye’nin gösterdiği iyi niyeti-
ne ve üstlendiği arabuluculuk rolüne rağmen İsrail’in yaptiğini kendisine 
büyük bir saygisizlik olarak yorumlamişti. Başbakan Erdoğan, İsrail’i bu 
operasyondan dolayi saldirgan ülke olarak tanimlamiş ve Gazze’yi de bir 
‘açik hava hapishanesi’ olarak nitelendirerek, operasyonun barişa indiril-
miş büyük bir darbe olduğunu yorumlamişti. Bu operasyon sonucunda 
Gazze’deki insani tradejiye sessiz kalinamayacağini ve özellikle Birleşmiş 
Milletlere büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin 
bariş için elindengelen gayretin de devam edeceğini de belirtmişti.
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Davos’ta “One Minute” Çıkışı ve Gerilen İlişkiler

İsrail’in Aralik 2008 sonunda Filistin’e saldirmasiyla Türkiye-İsrail 
arasinda gerginleşen ilişkiler, Ocak 2009’da İsviçre’nin Davos kasabasin-
da ‘Davos Ekonomik Forumu’nda daha da gerginleşti. Davos Ekonomik 
Forumu’nda “Gazze: Orta Doğu’da Bariş Modeli” başlikli panel Türki-
ye-İsrail ilişkilerinde yeni bir defter açti. Başbakan Erdoğan,“Gazze: Orta 
Doğu’da Bariş Modeli” panelinde yaninda oturan İsrail Cumhurbaşkani 
Perez’e eleştirilerde bulunarak İsrail’in Gazze’de ölçüsüz güç kullandiğini 
vurgularken; Perez ise Erdoğan’a; “Siz roketler altında kalsanız tepkiniz ne 
olur? Şu anda HAMAS’ın neden olduğu sorunlarla uğraşıyoruz. Gazze’ye 
yardımı biz değil HAMAS engelliyor” demiş oturum yöneticisi Ignatius’da 
söz hakki isteyen Başbakan Erdoğan panel yöneticisinin söz hakki vermek 
istememesine karşilik Perez’e dönerek, “Sesin çok yüksek çıkıyor. Benden 
yaşlısın biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psi-
kolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar çok yüksek çıkmayacak, bunu 
böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlar-
daki çocukları nasıl öldürdüğünüz, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum.” 
diyerek, panel yöneticisine de tepki göstererek salondan ayrilmişti. Bu ola-
yin ardindan şimdiye dek devam eden kriz-yumuşama-normalleşme-kriz 
döngüsü kirilmanin eşiğine gelmişti (Tür, 2009).

Başbakan Erdoğan, Davos’ta yaptiği bu çikiş tüm dünyada geniş yan-
ki bulmuş, İsrail’inJerusalem Post gazetesi de Erdoğan’in bu çikişina geniş 
bir yer vermişti. “İsrail, Erdoğan’in uzun azarlamalarindan gitgide daha 
yoruluyor ve Türklerin peşinden gitme olasılığı gitgide düşüyor” ayrica 
Türkiye’de Mart ayinda gerçekleşecek yerel seçimler için de “tabanına 
oynadı” gibi yorumlarda bulunmuştu (Gur, 2009). Davos gerginliği yanki-
lari sürerken İsrail Kara Kuvvetleri Komutani AviMizrahi’nin Davos ola-
yina ilişkin “Erdoğan, aynaya baksın” yönündeki sözlerine Ankara’nin 
notayla karşilik vermesi ilişkilerdeki krizi iyice tirmandirmişti (Milliyet, 
2009).

Türkiye-İsrail ilişkilerinde Davos Krizi, etkilerini sürdürürken, Ocak 
2010’da da bu sefer Türkiye-İsrail arasinda ‘alçak koltuk’ krizi patlamiş-
ti. İsrail Dişişleri Bakan Yardimcisi Danny Ayalon, Türkiye’de yayinlanan 
“Kurtlar Vadisi” isimli bir televizyon dizisinde MOSSAD ajanlarinin ço-
cuk kaçakçisi olarak gösterilmesine tepki olarak, Türkiye’nin o dönemdeki 
Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u görüşme sirasinda daha alçak bir 
koltuğa oturtmuş ve İsrailli basin mensuplarina bu durumu İbranice olarak 
ifade etmişti. İşte yaşanan tüm bu gelişmeler Türkiye-İsrail ilişkilerinin 
yeni bir seyre girmesine sebep olmuştur.

Türkiye-İsrail ilişkilerinde en şiddetli sarsinti ise;Türkiye’den Gaz-
ze’ye doğru insani yardim götüren ‘Mavi Marmara’ adli gemiye İsrail Ko-
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mandolari tarafindan orantisiz bir şekilde yapilan saldiri sonrasi gerçek-
leşmiştir.İsrail’in ablukasi altinda bulunan Gazze Şeridi’ne insani yardim 
götürüp, ablukayi delerek dünyanin dikkatini bu bölgeye çekmek isteyen 
“Özgürlük Filosu” 6 gemiden oluşup Gazze’ye doğru yol almişti. Bu öz-
gürlük filosunda farkli ülkelerden aktivistler bulunsa da, asil organizas-
yonu yöneten İHH(İnsani Hak ve Hürriyetler) adli sivil toplum kuruluşu 
olduğu bir gerçektir. İsrail Komandolari filonun yardimlari Gazze’ye en-
gellemek için bu filoda bulunan “Mavi Marmara” adli gemisine saldir-
miş ve 9 Türk’ü öldürmüştü. Dönemin Türkiye Dişişleri Bakani Ahmet 
Davutoğlu, saldirinin hemen sonrasinda ayni gün Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nde yaptiği konuşmada, İsrail’in Mavi Marmara gemisine 
yaptiği saldiri sonrasinda İsrail Komandolarinin gerçekleştirdiği katliami 
korsanlik, haydutluk ve barbarlik olarak nitelemiş ve İsrail’in uluslararasi 
toplumdan bir an önce özür dilemesi gerektiğini vurgulamiştir.  Mavi Mar-
mara gemisinde 32 farkli ülkeden 600’e yakinaktivistin içinde bulunduğu 
filonun kiyidan yaklaşik 72 mil uzakta ve uluslararasi sularda bulunmasina 
rağmen saldiriya uğradiğini vurgulayan Dişişleri Bakani Davutoğlu, sal-
dirida hayatini kaybedenlerin ailelerine, maddi tazminatlarinin ödenmesi 
gerektiği konusunda da israrci olmuştur (Uzer, 2011: 145). Mavi Marmara 
gemisinin saldirisindan sonra Türkiye-İsrail ilişkilerinde özellikle de siyasi 
ilişkilerde kopma noktasinda gelinmişken ekonomik ve ticari ilişkilerde 
böyle bir durum söz konusu olmamiştir.

SONUÇ

Türkiye-İsrail ilişkileri, Türkiye’nin İsrail’i tanimasindan günümüze 
dek hep sürmüştür. Bu ilişkilerde dönem dönem krizler yaşanmiş olsa da 
bu ilişkiler tamamiyla kopmamiş ve karşilikli açiklamalar sonrasi ilişkiler 
normalleşmeye başlamiştir. 

Türkiye-İsrail ilişkilerinde geleceğe yönelik analizler yapilirken özel-
likle bir nokta dikkatleri çekmektedir. Bu alanda çalişmalar yürüten ilim 
insanlari ve kimi gözlemciler Türkiye-İsrail ilişkilerinin bozulmasinin 
Türkiye’den çok İsrail’i etkileyeceğini belirtmektedir. Özellikle Başbakan 
Erdoğan’in Davos çikişindan sonra iddia edildiği gibi Türkiye’nin elinin 
zayiflanmadiği görülmektedir. İlişkilerdeki bu durumun temel kaynaği ise 
İsrail’in Türkiye’ye olan ihtiyacinin, Türkiye’nin İsrail’e olan ihtiyacindan 
çok daha fazla olmasidir. Türkiye’nin jeopolitik konumu dolayisiyla İsrail, 
Türkiye’ye daha iyi davranmak zorundadir. 

Türkiye’nin Ak Parti iktidari ile askerden-askere Türk Diş Politikasi 
sona ermesi ve diş politikada ki etkin rolü özellikle de Ortadoğu’daki rolü, 
İsrail’in Türkiye ile olan ilişkilerinde daha dikkatli olmasini zorunlu kil-
maktadir.
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Refahyol hükümeti döneminde yaşananlar sonrasinda Ak Parti iktidari 
döneminde One Minute hadisesi ve son olarak Mavi Marmara olayi, Türki-
ye-İsrail ilişkilerinin hizla gerilmesine sebep olmuştur. Ancak son zaman-
larda bu ilişkilerin yeniden canlandirilmasi yönünde çabalarin olduğunu da 
ayrica belirtmek gerekir. 21 Ocak 2022 tarihi itibariyle Dişişleri Bakanlari 
düzeyinde yeniden başlayan diyalog sürecinin önümüzdeki dönemde daha 
da hizlanacaği ön görülebilir.
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Platon felsefe tarihinde derli toplu bir bilgi kurami ortaya koyma gi-
rişiminde bulunan ilk filozoftur. Böyle bir girişimde bulunmasinin nedeni, 
ilgilendiği tüm konularda bilginin merkezi bir rol oynamasina bağlanabi-
lir. Genel hatlariyla ele alindiğinda, Platon felsefesinin her türlü kuşkudan 
uzak, mutlak bilginin var olduğu ve bu bilginin de insanlar tarafindan elde 
edilebileceği varsayimi üzerine dayandiği görülür. Öyle ki, Platon felse-
fesini kavramanin yolunun, onun bilgiye ilişkin görüşlerini tam olarak 
kavramaktan geçtiği söylenebilir. İster siyaset, ister etik, isterse estetikle 
ilgili olsun, tüm görüşlerinin temelinde mutlak bilgi vardir. Bunu, kimse-
nin bilerek ve isteyerek kötülük yapmayacaği ya da kötüyü seçmeyeceği 
iddiasinda, kendi ideal devletinde gerek koruyucu gerekse yönetici sini-
fin felsefe eğitimi almasini zorunlu kilmasinda ve sanatçilarin gerçekliğin 
kopyalarini ürettikleri için bu ideal devletin dişinda tutulmalari talebinde 
açik bir şekilde görebiliriz. Bu nedenledir ki, Platon felsefesinin asil teme-
lini oluşturan unsurlar mutlak bilginin ve bu bilginin insan tarafindan elde 
edilmesinin olanağini kurmaya yöneliktir. 

Platon mutlak bilginin olanağini, hiyerarşik bir ontolojik sistemin kar-
şisina, bu hiyerarşik yapinin bölümlemesine benzer bir bölümleme sergi-
leyen, hiyerarşik bir epistemolojik sistem koyarak kurar. Bir tarafta ger-
çeklik düzeylerine göre siniflandirilmiş bir varlik alani, diğer tarafta ise, 
bu varlik siniflarindan hangisini kendine bilgi nesnesi olarak edindiğine 
göre değişen, ve böylelikle, doğruluk düzeylerine göre siniflandirilmiş bir 
bilgi alani vardir. En düşük gerçeklik düzeyine sahip olan varliklari kendi-
ne bilgi nesnesi edinen bilme türü en alt düzey bilgi sinifini oluştururken, 
en yüksek gerçeklik düzeyine sahip olan varliklari kendine bilme nesnesi 
edinen bilme türü en üst düzey bilgi sinifini oluşturur. İşte bu en üst düzey 
bilgi sinifi, Platon açisindan mutlak bilgidir. 

Platon’a göre varliklar gerçeklik düzeylerine göre dört grup altinda 
siniflandirilir: gölgeler ile yansimalar (eikones), bu gölge ve yansimalarin 
nedeni olan tikel nesneler, matematik ve geometrinin varsayimsal nesne-
leri ve İdealar (eidos). Bu dört grubun ilk ikisi, görünür dünyayi oluşturur-
ken, son ikisi kavranir dünyayi oluşturur. Ayni şekilde, bu varlik siniflan-
dirmasina karşilik gelen, dört bilgi düzeyi vardir; tahmin (eikasia), inanç 
(pistis), akil yürütme (özellikle matematik ve geometri gibi konularda) 
(dianoia), saf akilla kavrama (noesis). Bu bilme düzeylerinden, görünür 
dünyadan elde edilenleri genel olarak sani (doxa), görünür dünyadan elde 
edilenleri ise bilgi (episteme) olarak kabul edilir. Platon’un epistemolojisi-
nin genel hatlarini oluşturan ve literatürde “Bölünmüş Çizgi Benzetmesi” 
olarak bilinen bu siniflandirmalar, Devlet VI. Kitap’in sonunda verilir. Bu-
nun hemen devaminda, VII. Kitap’in başinda, varliklar ile bilme düzeyleri 
arasindaki ilişkinin nasil bir ilişki olduğu, yine literatürde özel bir isimle 
anilan bir benzetmeyle, “Mağara Benzetmesi,” ortaya konulur.
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Ancak, bu iki benzetmede de, bilginin ne olduğu ve nasil elde edilece-
ği açik bir şekilde ortaya konulmaz. Bilginin ne olduğunun daha açik hale 
getirilmesine ilişkin tartişma, her ne kadar sonuçsuz kalsa da, Theaitetos 
diyaloğunda karşimiza çikar. Frederick Copleston (2013) bu diyalogdaki 
tartişmanin bilginin ne olmadiğina ilişkin bir tartişma olduğunu vurgular 
(s. 142).1 Ancak, bir şeyin ne olmadiğinin ortaya konulmasi da o şeyin 
daha açik kilinmasina katki sağlayacaği için, söz konusu diyalogdaki tar-
tişmanin da bilginin ne olduğu tartişmasi çerçevesinde değerlendirilme-
si gerekir. Diyalogda, temelde, bilginin ‘duyu algisi,’ ‘doğru yargi ve bir 
gerekçe’ ya da ‘açiklamayla birlikte sunulan doğru yargi’ olup olmadiği 
tartişilir. Bu tartişma, her ne kadar bilginin ne olduğunu ortaya koyacak 
bir sonuca ulaşmasa da, bize, en azindan, gerçeklik hiyerarşisinin görünür 
dünya kismindan hareketle bilgiye ulaşamayacağimizi net bir şekilde gös-
terir. Bu durumda, bilgiye ulaşmanin olanaği olarak geriye sadece kavranir 
dünya kalir. 

Bu tartişmayi tamamlayip, bilginin ne olduğunu ve nasil edinileceğini 
kaba hatlariyla, ve elbette ki çelişkileriyle birlikte, ortaya koyan Menon 
diyaloğudur. Bu diyalogda, öğrenmenin mümkün olmadiğini iddiasini te-
mellendirmek için ortaya atilan ünlü paradoksa, “Menon’un Paradoksu”na, 
verilen cevapta, bilginin varlik hiyerarşisinin en üstünde bulunan İdealarin 
bilgisi olduğu ve bu bilgiye de aslinda doğuştan sahip olduğumuz söylenir. 
Doğuştan sahip olduğumuz bu bilgiyi doğum esnasinda yaşadiğimiz şok 
nedeniyle unuturuz. Öğrenme dediğimiz şey de unutulan bu bilgiyi, görü-
nür dünyadaki varliklarin yardimiyla, hatirlamaktan başka bir şey değildir. 
Diyalogda, Sokrates, bunun doğruluğunu Menon’un, geometri hakkinda 
hiçbir şey bilmeyen, kölesine bir geometri sorusunu çözdürerek kanitlar. 

Ne var ki, bu kanitlamayla birlikte, ruhun bu bilgiye ne zaman ve nasil 
sahip olduğunun açiklanmasi zorunluluğu ortaya çikar. Açiktir ki, bu kanit-
lama ruhun doğum öncesi var olduğunu ima eder. Bu, ruhun hem bedenden 
ayri ve üstün bir şey hem de ölümsüz olduğu anlamina gelir. Dolayisiyla, 
Platon, her ne kadar, bilgiyi açiklamak için hiyerarşik bir ontoloji ve buna 
karşilik gelen bir hiyerarşik epistemoloji kurmuş, bu yapi içerisinde bilgi-
nin ne olarak kabul edileceğini, nasil bir süreç üzerinden elde edileceğini, 
vb. açiklamiş olsa da, tüm bu yaptiklarinin bir anlam kazanacaği, anlamli 
ve sistematik bir bütünlük kazanacaği noktada ruh ve ruhun ölümsüzlüğü 
gibi içinden çikilmasi zor bir durumla yüzleşmek zorunda kalmiştir. 

Aslinda, durumu içinden çikilmaz hale getiren şey, büyük ölçüde, 
ruha ilişkin söylediği şeylerin çelişki ve uyumsuzluklarla dolu olmasi-
dir. Platon’a göre ruh ölümsüzdür; zaten, ruhun bedene bürünmeden önce 
İdealarin bilgisine sahip olduğu iddiasi bunu zorunlu kilar. Ancak, ruhun 
1  Metin boyunca, aksi belirtilmedikçe ya da referans olarak herhangi bir Türkçe çeviri kulla-
nilmadikça, tüm çeviriler bana aittir.
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ölümsüzlüğünden ne anlaşilmasi gerektiği yeterince açik değildir. Ör-
neğin, Devlet X. Kitap’ta aktardiği Er Mitosu’nda, bu ölümsüzlüğün bir 
reenkarnasyonu içerdiğini ima eder. Ne var ki, gerek Devlet IV. Kitap’ta 
gerekse Timaeus’ta ruhun üç bileşen ya da parçadan oluştuğuna yönelik 
iddialari, bu reenkarnasyon döngüsüne ruhun tüm bileşenlerinin mi yoksa 
onlar arasinda kurduğu hiyerarşinin tepesine yerleştirdiği akilsal bileşenin 
mi gireceği belli değildir.  

Platon’un ruha ilişkin açiklamalari, her ne kadar çelişki ve uyumsuz-
luklarla dolu olsa da, onun epistemolojisi açisindan çok önemlidir. Çünkü, 
ölümsüz bir ruh işin içine dahil edilmedikçe, Platon’un bilgi ve öğrenmeye 
ilişkin söylediği her şey havada kalacaktir. Bu nedenle de, onun episte-
molojisini anlamaya çalişirken, tüm bu eksikliklerine rağmen, onun ruh 
anlayişinin epistemolojisi içindeki işlevini göz önünde bulundurmak zo-
runludur. Bu makalenin temel amaci da, hem Platon’un epistemolojisini 
ana hatlariyla ortaya koymak hem de, bunu yaparken, ruhun ölümsüzlü-
ğü düşüncesinin bu epistemolojinin kurucu unsurlarindan birisi olduğunu 
göstermektir. 

Platon’un bilgi, öğrenme ve ruh anlayişlari ve bunlar arasindaki iliş-
kileri genel hatlariyla ortaya koyduktan sonra, bunlari daha yakindan ince-
lemeye başlayabiliriz.

1. Bölünmüş Çizgi Benzetmesi: Bilme Nesneleri ve Bilme Türleri

Yukarida da bahsedildiği gibi, Platon’un epistemolojisinin temelinde 
varliklarin gerçeklik düzeylerine göre siniflandirilmasi ile bu siniflandir-
manin ortaya çikardiği hiyerarşik yapi temelinde bilme türlerinin siniflan-
dirilmasi yatar. Bu siniflandirma, ayni zamanda, insanin en düşük bilgi dü-
zeyinden yola başlayarak en üst bilgi düzeyine ulaşirken izleyeceği güzer-
gahin bir krokisini kaba hatlariyla sunar. Bir anlamda, insanin bilgisizlik-
ten bilgiye doğru uzanan yolculuğunun ana uğraklari ortaya konur.  Bilme 
nesneleri ve bilme türleri arasindaki bu ayrim ve siniflandirmalari Devlet 
VI. Kitap’in sonunda, Bölünmüş Çizgi Benzetmesi (509d-511e) üzerinden 
ortaya koyar. Bu benzetme, genel olarak, aşağidaki gibi şemalaştirilir.2  

2  Bu şema ve şemada geçen kavramlarin büyük bölümü şu üç eser temel alinarak hazirlanmiş-
tir: Copleston, 1993, s. 152; Palmer, 2001, s. 43; Pappas, 2005, s. 104.



 .157Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Epistemoloji Ontoloji

B
ilg

i (
E

pi
st

em
e)

Saf Akılla Kavrama (Noesis) Formlar (İdealar) (Eidos)

D
üş

ün
ce

 N
es

ne
le

ri
 (N

oe
ta

)

K
av

ra
nı

r 
D

ün
ya

İy
i F

or
m

u 
(İ

de
as

i)

Akıl Yürütme (Dianoia) Matematiksel ve Geometrik 
Nesneler, Kavramlar

Sa
nı

 (D
ox

a)

İnanç (Pistis) Nesneler, Canlılar, İnsan 
Yapısı Şeyler

Sa
nı

 N
es

ne
le

ri
 

(D
ox

as
ta

)

G
ör

ün
ür

 D
ün

ya

G
ün

eş

Tahmin (Eikasia) Gölgeler, Yansımalar, İmgeler 
(Eikones)

Şekil 1
Platon ikici bir dünya anlayişina sahiptir. Şemadan da açikça görül-

düğü gibi, varlik alanini ikiye bölmüştür; bir tarafta düşünce nesnelerinin 
(noeta) oluşturduğu kavranir dünya, diğer tarafta sani nesnelerinin (doxas-
ta) oluşturduğu görünür dünya. Bu bölümlemedeki dikkat çeken özellik-
lerden biri, varlik alaninin eşit olmayan bir şekilde bölünmüş olmasidir; 
kavranir dünya, görünür dünyadan daha geniş bir alani kapsar. Platon, 
varlik alanini iki dünyaya bölmekle yetinmez, devaminda, her iki dünya-
yi da, ilk bölümlemede kullanilan oranlar üzerinden, yeniden ikiye böler. 
Başka türlü ifade edecek olursak, ilk bölümlemede, görünür ve kavranir 
dünyalarin kapsadiği alanlarin büyüklükleri arasindaki oran, ikinci bölüm-
lemede, yani bu dünyalarin kendi içlerinde ikiye bölünmesinde de, aynen 
korunur. Tüm bu oranlar, aslinda, Platon’un varliklarin gerçeklik düzeyleri 
arasinda kurduğu hiyerarşiyi yansitir. Platon bu bölümlemeyi, Devlet VI. 
Kitap’in sonlarinda, Sokrates’in ağzindan şu şekilde aktarir: “Eşit olmayan 
iki parçaya bölünmüş, sonra da biri görünür olanlar kategorisini diğeri de 
kavranir olanlar kategorisini temsil eden, bu iki parçanin da ayni oran-
lar üzerinden yeniden ikiye bölünmüş olduğu bir çizgi düşünelim” (Plato, 
2018, 509d).3 

Bölünmüş Çizgi Benzetmesi’ni incelemeye, ontoloji tarafindan baş-
layalim. Her bir bölümlemede ortaya çikan iki parçadan büyük olani, di-
ğerinden daha yüksek bir gerçekliğe sahiptir. Bu durumda, görünür dün-

3 Platon’un bu eserinden yapilan alintilarda bu çeviriyi temel aldim, ancak çeviride anlamin 
yeterince açik olmadiğini düşündüğüm yerlerde editörlüğünü John M. Cooper ile D. S. Hutc-
hinson’un yaptiklari Plato: Complete Works içinde G. M. A. Grube’nin çevirdiği ve C. D. C. 
Reeve’nin gözden geçirdiği çeviriye başvurdum (Plato, 1997).
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yada karşimiza çikan iki bölümden küçük olani gerçeklik hiyerarşisinin 
en alt basamağidir ve bu alanda gölgeler, yansimalar ve imgeler bulunur. 
Görünür nesneler dünyadaki bölümlemenin büyük olan diğer parçasinin 
gerçeklik düzeyi daha yüksektir ve bu alanda ise tikel nesneler bulunur. 
Aslinda, bu iki varlik grubu arasindaki hiyerarşiyi ortaya çikaran, bu grup-
lar altina yerleştirilen varliklarin görünür dünyayi var eden, onu görünür 
kilan Güneş ile olan ilişkileridir. Bu ilişki çerçevesinde değerlendirildikle-
rinde, tikel nesnelerin gerçeklik düzeyleri, gölge ve yansimalarla kiyaslan-
diğinda daha yüksektir. Tikel nesneler görünür hale gelebilmek için sadece 
Güneş’in işiğina ihtiyaç duyarken, ikinci grupta olanlar hem bu işiğa hem 
de tikel nesnelerin varliğina ihtiyaç duyarlar. Örneğin, bahçede bulunan 
ağacin görünür hale gelmesini sağlayan Güneş’in işiğidir. Bu işik olmadi-
ğinda, hem ağaç görülemez hem de ağacin gölgesi ortaya çikamaz. Bu bağ-
lamda, ağacin görünür hale gelmesi için sadece Güneş işiği yeterliyken, 
ağacin gölgesinin var olmasi hem ağacin varliğina ham de Güneş işiğina 
bağlidir; dolayisiyla, ağacin gerçeklik düzeyi, gölgesininkinden daha yük-
sektir. Görünür dünya alani içindeki bu bölümlemeyi, yukarida alintiladi-
ğim bölümün devaminda, şöyle ifade eder Platon: 

Bu çizginin bölümlerinin, birbirlerine kiyasla, aydinlik ya da karanlik olma 
durumlarina göre şunlari bulacaksin: görünür olanlar kategorisinin ilk bö-
lümü imgelerdir, bununla ilk olarak gölgeleri ve ikinci olarak da su ya da 
yoğun, pürüzsüz ve parlak yüzeydeki yansimalari [ve bu türden her şeyi] 
kastediyorum […] İkinci bölümü, ilk bölümdekilerin onlarin gölgesi olduk-
lari şeyler―her gün gördüğümüz hayvanlar, tüm bir bitki alemi ve insan ya-
pimi şeyler sinifinin tamami―olarak kabul etmelisin (Plato, 2018, 509d-e).

Kavranir dünyadaki bölümlemeye gelince, burada görünür dünyadaki 
bölümlemeye benzer bir bölümleme vardir. İyi ideasi da, tipki Güneş’in 
görünür dünyayi aydinlatmasi gibi, bu alani aydinlatir; bu alandaki varlik-
lari bir anlamda görünür hale getirir. Bu alandaki varliklar, görünür dün-
yadakilerden tamamen farkli ve gerçeklik düzeyleri bakimindan onlardan 
daha üstte olsalar da, aralarindaki ilişki benzer bir ilişkidir. Yani, kavranir 
dünyadaki ilk parçada bulunan varliklar, ikinci ve üstte bulunan parçadaki 
varliklarin birer yansimalari olarak kabul edilirler. Kavranir dünyanin ilk 
parçasinda bulunan matematiksel ve geometrik nesneler ile kavramlar, bu 
durumda, İdealarin birer yansimasidirlar. “İlk parçada” der Platon, “ruh, 
çizginin diğer tarafinda orijinal [İdea] olarak bulunan şeyleri imgeler ola-
rak ele alir” (Plato, 2018, 510b). Kavranir dünyadaki varliklar, görünür 
dünyanin ötesindeki bir alanda bulunduklari için, açiktir ki, fiziksel nesne-
lerden tamamiyla farkli bir varoluşa sahiptirler; yani, fiziksel değil, soyut-
turlar. Ancak, yine de, bunlar arasinda da, tipki bir ağaç ile gölgesi arasinda 
olana benzer bir ilişki vardir; İdealar asil gerçeklikler olurken, matematik-
sel ve geometrik nesneler ile kavramlar, İdealarin yansimalari olurlar.
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Burada, kisaca da olsa, İdealar hakkinda bilgi vermek uygun olacaktir. 
Öncelikle, İdealar bir eşi ya da benzeri olmayan, zamanin ve mekanin di-
şinda, dolayisiyla da, değişimden muaf varliklardir. Örneğin, tek bir üçgen 
ideasi vardir, ve gerek görünür dünyada gördüğümüz üçgen şekline sahip 
nesneler, gerekse geometricinin uğraştiği türlü türlü üçgenler, onlari birer 
üçgen yapan üçgenliklerini bu ideadan alirlar. Bir anlamda, bunlarin hepsi 
de, üçgen ideasindan, farkli düzeylerde de olsa pay aldiklari için üçgen 
olarak tanimlanirlar. İdealar dünyasinda, bir eşkenar, bir çeşit kenar, bir dik 
kenar üçgen ideasi yoktur; tek bir üçgen ideasi vardir. Bu yüzden de, eğer 
üçgen ya da üçgenlik mutlak anlamda bilinecekse, bu bilginin nesnesinin, 
ister fiziksel isterse soyut olsun, tikel (particular) bir üçgen değil, üçgen 
ideasinin kendisi olmasi gerekir. Bu nedenledir ki, bir geometricinin ele 
aldiği üçgen, her ne kadar fiziksel olarak var olmasa, ve sirf bu nedenle de, 
tikel değil de tümel (universal) bir üçgen izlenimi verse de, hala tikel bir 
geometrik nesnedir. Şöyle yazar Platon:

Şunun da farkindasindir ki, onlar [matematikçiler ve geometriciler] görü-
lür biçimlerin yardimina başvururlar ve tartişmalarinda―gerçekte bunlar 
hakkinda değil, bunlarin imgeleri olduklari şeyler hakkinda düşünüyor 
olsalar da―bunlara göndermede bulunurlar. Bundan dolayi, bunlarin akil 
yürütmeleri karenin kendisini, köşegenin kendisini göz önünde bulundurur, 
yoksa kendi çizmiş olduklari köşegeni değil. Diğer örneklerde de durum 
aynidir. Bunlar kurduklari modelleri, ya da çizdikleri şekilleri―ki bunlarin 
da kendilerine ait gölgeleri ve suda yansimalari vardir―sonrasinda, bunlara 
karşilik gelen ve sadece düşünce araciliğiyla görülebilecek olan şeylerin 
kendilerini görmeye yönelik girişimlerinde imgeler olarak kullanirlar (Pla-
to, 2018, 510d-e).

Platon’un açikça söylediği gibi, bir matematikçi ya da geomet-
rici, ister doğrudan doğruya üçgen şeklindeki bir nesneyi, ister herhan-
gi bir şey üzerine çizdiği bir üçgeni, hatta isterse zihninde canlandirdi-
ği bir üçgeni temel alarak hesaplamalarini yapiyor olsun, her seferinde, 
aslinda, tikel bir üçgenle uğraşiyordur, ancak peşinde olduğu şey tümel 
üçgen ya da üçgen ideasinin bilgisidir. Ne var ki, Bölünmüş Çizgi Ben-
zetmesi’nin de ima ettiği gibi, nesnesi doğrudan doğruya üçgen ideasinin 
kendisi olmadikça, onun bilgisine ulaşma olanaği yoktur. Platon’a göre, 
bilginin yanilmaz olmasi gerektiği için, bilginin nesnesi değişen tikeller 
ya da onlardan çikarilan bir şey olamaz. Dolayisiyla, hem tikel olmalari 
hem de, ileride göreceğimiz gibi, bunlarin bilgisine giden yolun görünür 
dünyanin nesnelerinden geçiyor olmasi, bunlarin gerçek bilginin nesne-
leri olmalarini engeller. Copleston, Aristoteles’in, kavranir dünyanin nes-
neleri arasinda Platon’un yaptiği bu ayrima ilişkin yorumundan hareket-
le, geometrici ve matematikçilerin ilgilendiği şeyleri, “anlaşilir tikeller”4 

 olarak adlandirir. Aristoteles bu yorumunda şunlari söyler:

4 Copleston, History of Philosophy, Cilt I., s. 156-157.
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Ayrica, duyulur olanlar ve Formlardan başka, bunlarin arasinda bir araci 
olarak, matematiğin nesnelerinin bulunduğunu söyler [Platon]. Bunlar, ebe-
di ve değişmez olmalari bakimindan duyulur olanlardan, birçok benzerle-
rinin bulunmasi bakimindan da, her durumda kendilerinden sadece bir tane 
bulunan Formlardan ayrilirlar (Aristotle, 2016, 987b-15).5

Bölünmüş Çizgi Benzetmesi’nin ontoloji tarafindaki bölümlemenin 
en üst basamağinda Formlar ya da İdealar bulunur. Bunlar en üst düzey 
gerçekliğe sahip varliklardir, bu nedenle de gerçek bilgi nesneleri bunlar-
dir. Yukarida da söz edildiği gibi, bunlar zaman ve mekanin dişinda var 
olan, bir benzeri daha bulunmayan, hiçbir şekilde değişmeyen varliklardir. 
Ayrica, bunlar ne yaratilmişlardir ne de yok olurlar; ebedi ve ezeli varlik-
lardir. Platon Timaeus’ta İdelari şu şekilde tanimlar: 

[…] şunu kabul etmek zorundayiz ki, değişmeyen, yaratilmamiş ve ölüm-
süz, ne kendi içlerine yabanci bir şeyin dahil olmasina izin veren ne de 
kendileri başka şeylere dahil olan ve görme ya da başka herhangi bir duyu 
ile algilanamaz olan, bir şeyler sinifi vardir. İşte bu sinif, zihnin gerçek nes-
neleridir (Plato, 2008, 52a, italik bana ait). 

Değişmeyen, yaratilmamiş ve ölümsüz şeyler olmalari, bunlari ger-
çek ya da mutlak bilginin gerçek nesneleri yapar. Zaten, Platon’a göre, 
asil gerçeklik İdelardir ve diğer bölümlerde gördüğümüz tüm varliklar da, 
bunlardan pay aldiklari için var olurlar. İdelar alanina daha yakin olanlar, 
onlardan daha fazla pay almişlardir ve bu nedenle de daha uzakta olanlara 
göre, gerçeklik düzeyleri daha yüksektir. Ontoloji bölümünde gördüğümüz 
bu ilişkilerin bir karşiliğini epistemoloji bölümünde de görürüz. Gerçeklik 
düzeyi en yüksek olan varliklar bilme nesnesi olduğunda, en yüksek bilgi 
düzeyi olan saf akilla kavramaya (noesis), bilme nesnelerimizin gerçek-
lik düzeyleri azaldikça da, tabloda gördüğümüz gibi, doğruluk dereceleri 
giderek azalan bilme düzeylerine ulaşiriz. Bu da, bize, aslinda Bölünmüş 
Çizgi Benzetmesi’nin de açikça ortaya koyduğu gibi, Platon için ontoloji 
ve epistemoloji arasinda çok siki bir bağlanti olduğunu gösterir. Nerdeyse 
iç içe geçmişlerdir; öyle ki, birini diğerinden soyutlayip, yalitip açiklamak 
ya da anlamak olanaği yoktur.

Bu iç içe geçmişlik Bölünmüş Çizgi Benzetmesi’nin epistemoloji kis-
mini incelediğimizde daha net bir şekilde anlaşilacaktir. Bilgimizin nesne-
leri, görünür dünya alanina düşen varliklar olduğunda bilme düzeyimiz ge-
nel olarak sani (doxa) olurken, bilgimizin nesneleri kavranir dünya alanina 
düşen varliklar olduğunda bilme düzeyimiz genel olarak saf akilla kavrama 
(episteme) olur. Sani alanindaki ilk nesne grubunu gölgeler, yansimalar, 
imgeler vb. kendi başlarina var olamayan ancak başkaca şeylerin varliği 
sayesinde var olabilen şeyler oluşturur. Bu türden nesneler, bilme nesne-

5 Copleston doğrudan alintilamadan, bir önceki dipnotta belirtilen bölümde, Aristoteles’in bu 
yorumunu uzun uzadiya ele alir.
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miz olduğunda, bilme düzeyimiz tahmindir (eikasia). Eğer bilme nesnemiz 
bu gölge ve yansimalarin ait olduklari nesnelerin kendileriyse, bu durumda 
bilme düzeyimiz inançtir (pistis). Örneğin, üçgene ilişkin bilgimiz sadece 
üçgen bir nesnenin fotoğrafini görmüş olmamiza dayaniyorsa, bu durumda 
üçgene ilişkin bilgimizin düzeyi tahminken, eğer bilgimiz üçgen bir üçgen 
nesneyi bizzat deneyimlemiş olmaya dayaniyorsa inançtir. 

Çizginin diğer tarafindaki ilk bölümde bulunan matematiksel ve geo-
metrik nesneler ile kavramlara gelince, bunlarin durumlari ilginçtir. Çünkü 
bir taraftan görünür dünyanin ötesinde bir alanda bulunduklari için görü-
nür dünyanin nesneleriyle bir ilişkileri yokmuş gibi görünür. Ancak, bu 
nesneler görünür dünya ile kavranir dünya arasindaki geçişi olanakli kil-
diklari için, her iki dünyayla da ilişkili olmak zorundadirlar. Eğer böyle 
olmasaydi, yani Platon görünür dünya ile kavranir dünya arasina mutlak 
ve aşilamaz bir çizgi çekmiş olsaydi insanin bilgiye ulaşmasinin olana-
ğini kuramazdi. Gerek Bölünmüş Çizgi Benzetmesi, gerekse de Mağara 
Benzetmesi, tam da bu çizginin tam anlamiyla mutlak olmamasi, aşilabilir 
olmasi üzerine kuruludur. Her iki benzetmede de, insanin cehaletten kur-
tulup bilgiye ulaşmasinin olanakli olduğu iddia edilir ve bu sürecin nasil 
gerçekleşebileceği gösterilir. Bu benzetmelerin ikisi de, iki farkli dünyanin 
varliğini ve bu dünyalar arasinda geçişin olanakli olduğunu ileri sürer. İl-
kinde, tahmin düzeyinden başlayarak saf akilla kavrama düzeyine çikmak 
mümkündür; ikincisinde ise, zincirlerden kurtularak mağaranin dişina çik-
mak mümkündür. Ayrica, Platon’un, Menon diyaloğunda, öğrenmenin ola-
nağiyla ilgili, ortaya konulan paradoksu öğrenmeyi animsama üzerinden 
açiklayarak çözdüğünü hatirlarsak, bu iki dünya arasinda bir geçiş olanaği 
ortaya konulmadan bu çözümün bir anlami olmayacağini da açikça gö-
rürüz. Dolayisiyla, kavranir dünyanin ilk basamağinda bulunan bu nesne 
grubunun hem var olmasi hem de bir yandan görünür dünyanin izlerini, 
diğer yandan da İdealar alanin izlerini taşimasi zorunludur. Aristoteles de, 
yukarida Metafizik 987b-15’den yapilan alintida görüldüğü gibi, bu nes-
neleri her iki alanin nesnelerinin varoluş biçimlerinden izler taşiyan, ama 
mutlak anlamda, ne biri ne de diğeri gibi olan varliklar olarak kabul eder. 
Aslinda, bu alandaki nesnelerin Platon tarafindan gerçek bilginin nesneleri 
olarak kabul edilmemelerinin bir nedeni de budur.6

6 Burada, bu makalenin amaçlari açisindan çok büyük bir önem taşimasa da, bölümlemenin 
bu bölümündeki nesnelerin nasil anlaşilmasi gerektiğine ilişkin farkli görüşlerin ve uzlaşmaz-
liklarin bulunduğunu belirtmekte yarar var. Özellikle de, Platon’un görünür dünyanin parçalari 
arasindaki ilişkinin bir benzerinin kavranir dünyanin parçalari arasinda da geçerli olduğunu 
iddia etmesi, bu konu hakkinda kafa yoran yorumcularin birbirleriyle uzlaştirilmasi güç olan 
bir çok farkli düşünce ortaya atmalarina neden olmuştur. Nicholas D. Smith’e göre, bazi yorum-
cular, Platon’un böylesi bir ara varlik türünün varliğini iddia etmediğini, sadece matematikçi 
ve geometricilerin düşünüş ve sorulari çözme biçimlerine göndermede bulunduğunu, hiçbir şe-
kilde ayri bir varlik düzeyi ya da türünün varliğina göndermede bulunmadiğini ileri sürüyorlar. 
Yani, onlara göre, Platon sadece geometrici ve matematikçilerin, hem ele aldiklari şeyin ideasi-
ni düşündüklerini hem de çözümlerini yaparken şekilleri çizerek ya da sayilari yazarak onlarin 
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Bu nedenledir ki, kavranir dünyanin alt bölümünde bulunan varliklar 
bilme nesnesi olduğunda, bilme düzeyimiz akil yürütme (dianoia) olur, 
saf akilla kavrama (noesis) değil. Platon, matematikçi ve geometricilerin 
çalişmalarini nasil gerçekleştirdiklerini açiklayarak, neden onlarin bilme 
düzeyinin akil yürütme düzeyinde olduğunu göstermeye çalişir. Platon’a 
göre, bu disiplinlerle uğraşanlar bazi şeyleri varsayarak işlerine başlarlar; 
onlarla ilgili hiçbir araştirma yapmazlar, çünkü bunlar herkes için çok açik 
ve anlaşilirdir. Bu varsayimlar temelinde, çeşitli çikarimlar yaparak, ça-
lişmasinin başinda hedeflediği bir sonuca ulaşmaya çalişirlar, ele aldiklari 
şeyin ideasina değil. “İlk bölümde,” diye yazar Platon, “ruh […] varsa-
yimlardan başlayarak, bir orijinal ya da ilk ilkeye değil, daha çok bir hedef 
noktasina ulaşmaya zorlanir” (Plato, 2018, 510b). Hemen devaminda, bu 
söylediklerini daha açik bir şekilde anlatmaya girişir ve şunlari söyler:

İnsanlarin geometri ve aritmetikle uğraşirken, kendi disiplinleriyle ilgili 
sorgusuz sualsiz kabul ettikleri bazi şeyler olduğunu bildiğini düşünüyo-
rum. Tek sayilar ve çift sayilar, [geometrik] şekiller ve üç tür açi ve buna 
benzer şeyler. Bunlari bilinen şeyler olarak kabul edip, varsayimlari haline 
getirirler. Kendilerine ya da başkalarina bunlari açiklama ihtiyaci hisset-
mezler. Bunlarin herkes için açik olduğunu düşünürler. Bunlardan başlarlar, 
akil yürütmelerinin geri kalan adimlarini geçerek, sonunda, kabul edilmiş 
adimlar araciliğiyla, başlangiçta araştirmak için belirlemiş olduklari şeye 
ulaşirlar (Plato, 2018, 510c-d. Burada Sokrates, Glaukon ile konuşuyor).

Yukarida, Devlet 510d-e’den daha önce yapilan alintida da or-
taya konulduğu gibi, bu işlerle uğraşan insanlarin varsayimlar7 

 kullaniliyor olmalari, akil yürütmelerinde, ilgilendikleri şeyin ideasini 
değil de, onun görünür biçimlerini ya da şekillerini kullaniyor olmalari, 
onlarin bilme düzeylerinin akil yürütmede kalmasina neden oluyor. Ruh, ki 
ileride göreceğimiz gibi akil sahibi olan ve dolayisiyla bilme yetisine sahip 
olan tek varlik odur, varsayimlara takilir kalir ve onlarin ötesine geçip, o 
varsayimlari temellendirecek olan İdealarin bilgisine ulaşamaz. “Aksine, 
bir alt bölümde bulunan şeylerin [görünür dünya alaninda var olan şeyler] 
onlarin bir kopyasi olduğu ve bu kopyalarla kiyaslandiğinda daha açik ve 
bir anlamda imgelerini kullandiklarini söylüyor (Smith, 2018, s. 103). Copleston ise, kavranir 
dünya da böyle bir nesne grubunun varliğina ilişkin bir tartişmanin var olduğunu vurguladiktan 
sonra, bu konuya ilişkin kendi fikrini şöyle ortaya koyar: “Platon’un gerçekten bir ‘aracilar’ 
sinifinin, yani, epistemenin nesneleri olan, ancak tümü de arkaiden aşağida bulunan ve böyle-
likle, dianoianin nesneleri olup noesisin nesneleri olmayan bir nesneler sinifinin varliğini ileri 
sürdüğünü düşünmeliyiz” (Copleston, 1993, s. 155). Smith, bu tartişmalari detayli bir şekilde 
aldiği ve tartişmaya katilanlarin uzun bir listesini verdiği başka bir makalesinde, bu sorunu ve 
ortaya çikan durumu şekilde özetler: “Peki, bu durumda, alt bölümde [İdealarin hemen altindaki 
bölüm] bulmayi umduğumuz, bu Formların imgeleri [denilen şeyler] nelerdir? Yorumcular, 
burada, bir olasiliklar kaosu yaratmişlardir” (Smith, 1996, s. 103, İtalikler bana ait).
7 Burada, Copleston’in varsayimin bu bağlamda nasil anlaşilmasi gerektiğine ilişkin açikla-
masini anmakta yarar var: “Platon ‘varsayim’ sözcüğünü yanliş olma ihtimali olmasina rağmen 
doğru olarak kabul edilmiş bir yargi anlaminda değil, kendi kendini belirleyen, temelleriyle 
ve varlikla olan zorunlu ilişkisi içinde görülmeyen bir yargi anlaminda kullanir.” (Copleston, 
1993, s. 155.)
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böylelikle daha değerli olarak kabul edilen orijinalleri [İdealar], imgeler 
olarak ele alir” (Plato, 2018, 511a). Örneğin, Pisagor teoremini ispatla-
maya çalişan bir geometricinin kağit üzerine bir dik üçgen çizip, bu üç-
genin de her bir kenar üzerine bir kenar uzunluğu söz konusu kenar kadar 
olan birer kare çizdiğini düşünelim. Geometrici, devaminda, dik kenarlar 
üzerine çizilen karelerin alanlarini toplayip, bu toplam alanin dik köşenin 
karşisindaki kenar üzerine çizilen karenin alanina eşit olduğunu gösteri-
yor. Böylelikle, Pisagor teoremi ispatlanmiş oluyor. Bu süreçte, geometrici 
ne üçgenin ne de karenin ne olduğunu hiç sorgulamiyor; bunlarin herkes 
için açik ve anlaşilir olduğunu kabul ediyor. Kağit üzerine bir dik üçgen 
ve onun kenarlari üzerine de kareler çiziyor, dolayisiyla duyulari işin içi-
ne katmiş oluyor. Ancak, ispatlama işleminin kendisi, hiçbir şekilde, ka-
ğit üzerindeki bu şekillere dayanarak değil, doğrudan doğruya zihinsel bir 
şey temel alinarak, yine zihinsel bir işlem olarak gerçekleştiriliyor. Ian M. 
Crombie’nin söylediği gibi, 

[m]atematikçiler, belirli bir karenin bir köşegeni üzerindeki bir karenin 
alaninin, köşegeni üzerinde bulunduğu karenin alaninin iki kati olduğunu 
ispatlamak için cetvellerini çikarmazlar […] 7x7=49’u ispatlamak için bir 
kibrit çöpü demetiyle deneyler yapmazlar. Teoremlerini kanitlamak için, 
duyularini değil, zihinlerini kullanirlar (Crombie, 2013, s. 77).

Kavranir dünyanin en üst bölümüne gelecek olursak, bilme nesneleri-
miz burada bulunan varliklar, yani İdealar ya da Formlar olduğunda, bilme 
düzeyimiz saf akilla kavrama (noesis) olur. Bu bilme düzeyinde, hiçbir 
duyusal şey işin içine karişmaz, bir önceki bilme düzeyinde kullanilan tüm 
varsayimlar yok edilerek ilk ilkelere ulaşilir. Bu yok etme, Platon’a göre, 
sadece diyalektiğin yapabileceği bir iştir: “Kendini güvenceye alma karar-
liliği içerisinde, kendi varsayimlarini, ilk ilkenin kendisine ulaşincaya ka-
dar, yok ederek bu yolda ilerleyen tek yöntem diyalektiktir” (Plato, 2018, 
533c. Burada Sokrates, Glaukon ile konuşuyor). Burada, varsayimlarin 
yok edilmesiyle kastedilen şey, onlarin açik bir şekilde herkes tarafindan 
bilindiği kabul edilen varsayimlar olarak kalmamasi, onlarin hepsinin bir 
açiklamasi verilerek varsayim olmaktan çikarilmalari anlamina gelir. Pla-
ton bu bilme düzeyini şöyle açiklar:

çizginin saf akilla kavramanin nesnelerini temsil eden diğer bölümüyle, ak-
lin varsayimlari, varsayimlardan bağimsiz olana ulaşincaya ve her şeyin ilk 
ilkesinin kökenine erişinceye kadar, ilk ilkeler olarak değil de gerçek “te-
meller”―hareket noktalari, giriş noktalari―olarak kullandiği zaman, diya-
lektik gücüyle kendisinin kavradiği şeyleri kastettiğimi anlamalisin. Bunu 
ele geçirdikten sonra, geri döner ve bu ilk ilkeden çikan şeyleri takip ederek 
bir hedef-noktasina ulaşana kadar ilerler. Hiçbir duyu nesnesinden yararlan-
madan, ama sadece formlarini kullanarak―onlar araciliğiyla ve onlara doğ-
ru ilerleyerek. Sonunda yine formlara ulaşarak (Plato, 2018, 511b-c. Burada 
Sokrates, Glaukon ile konuşuyor).  
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Platon’un diyalektik ile ne kastettiğini, Christopher Rowe, çok basit 
ve açik bir şekilde, şöyle ifade eder: “Platon’da diyalektik şeylerin nasil 
olduklari hakkinda, karşilikli konuşma araciliğiyla, netleşmektir” (Rowe, 
2007, s. 35). Dolayisiyla, varsayimlardan kurtulmak, onlarin doğru ya da 
yanliş olduklarini ortaya koyarak doğruluk değerlerini netleştirmek gibi 
bir şey değildir. Aksine, R. C. Cross ve A. D. Woozley’e göre, 

varsayimlarin yok edilmesi […] onlarin çürütülmesi anlaminda varsayimla-
rin yok edilmesi olarak değil, ama onlarin varsayimsal doğalarinin yok edil-
mesi anlaminda anlaşilmalidir. Diğer bir ifadeyle, filozofun yöntemi olan 
diyalektik, kendisinin başladiği varsayimlari daha genel varsayimlardan, 
ve sonunda da varsayimsal-olmayan bir ilk ilkeden çikarsama arayişinda-
dir. Ve o bunu yaptiğinda da, varsayimlar kendi varsayimsal karakterlerini 
kaybederler ve varsayimlar olarak yok edilmiş olurlar (Cross ve Woozley, 
1994, s. 248).

Bu bölümü sonlandirmadan önce, Bölünmüş Çizgi Benzetmesi’yle il-
gili önemli bazi şeylere daha dikkat çekmek gerekir. Öncelikle, bu benzet-
mede karşimiza çikan hiyerarşik yapi, kast benzeri bir yapi değildir. Diğer 
bir deyişle, hiçbir varlik bölümü ya da bilme düzeyi sadece belli toplumsal 
siniflara açik, diğerlerine kapali değildir. İkinci olarak, bu benzetme, bize, 
Platon’un insanin bilgi edinme yolunu çeşitli aşamalardan oluşan bir süreç 
gibi tasarladiğini gösterir; en düşük gerçeklik ve bilme düzeyinden baş-
layip, en üsttekilere doğru giden bir süreç. “Bununla birlikte,” diye yazar 
Copleston, “bir zihinsel durumdan diğerine doğru ilerlemek mümkündür,” 
örneğin “önceden orijinaller [idealar] olarak kabul ettiği şeylerin, gerçekte, 
sadece imgeler ya da kopyalar olduğunun farkina vardiği zaman” (Coples-
ton, 1993, s. 152). Zaten, Menon’un kölesinin geometri problemi çözmesi 
de bunu gösterir. Ancak bu ilerleyiş, kendi kendine devam eden bir süreç 
değildir, gerçekleşmesi için zihinsel bir çaba gerekir. Başka bir ifadeyle, 
bilgisayar oyunlarinda belli puan toplayinca bir sonraki aşamaya geçilmesi 
gibi, bir bilgi birikimi sağlayinca bir üst bilme düzeyine otomatik olarak 
geçilen bir süreç değildir. Hatta, Şölen diyaloğundaki Diotima karakteri ya 
da Mağara Benzetmesi’nde kölelerin zincirlerinden kurtulma örneklerin-
de olduğu gibi, bir kilavuz, bir eğitmen yani dişaridan bir destek gerekir; 
eğitimin Platon felsefesinde önemli bir yere sahip olmasinin bir nedeni de 
budur. Richard Kraut, bilme düzeyleri arasindaki bu ilerleyiş için bir kila-
vuz ya da eğitmene duyulan ihtiyaci şöyle açiklar:

ilerleme gerçekleştirmek için, genellikle, bizden daha derin bir kavrayişa 
sahip bir kilavuza ihtiyaç duyariz. Mağaradaki köleler kendi başlarina dö-
nüp etraflarina bakamazlar―bilgisizlikten başkalari tarafindan kurtarilirlar 
ve eski alişkanliklarin kirilmasi sonucu ortaya çikan başlangiçtaki kafa ka-
rişikliği dönemi boyunca onlara kilavuzluk yapilir. (Tipki, Şölen diyalo-
ğunda Diotima’nin konuşmasinin varsaydiği gibi, aşkin [eros] gizemlerini 
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öğrenmek için, çoğu kez, bir öğretmene ihtiyaç duyariz) (Kraut, 2010, s. 
57).  

Platon, Devlet VII. Kitap’in hemen başinda, Bölünmüş Çizgi Benzet-
mesi’nde ortaya koyduğu bu tabloyu desteklemek ve daha açik hale getir-
mek için literatürde Mağara Benzetmesi olarak bilinen ikinci bir benzetme 
kullanir. Bu bölümde, son olarak bu benzetme ele alinip, Platon’un bilgiye 
ilişkin düşüncelerini anlamaya çalişirken bir tür temel çerçeve işlevi gö-
recek olan, varlik ile bilgi ya da gerçeklik düzeyleri ile bilme düzeyleri 
arasinda kurduğu temel ilişkiye ilişkin tartişma bitirilecektir.

1. 1. Mağara benzetmesi

Platon’un Bölünmüş Çizgi Benzetmesi’nde gördüğümüz, bilgisizlik-
ten bilgiye doğru uzanan yolculuğu anlattiği yaygin olarak kabul gören 
Mağara Benzetmesi, siyaset felsefesi açisindan da önemli bir benzetmedir. 
Ancak, bu makalenin temel konusu Platon’un siyaset felsefesi olmadiği 
için, bu benzetme siyaset açisindan incelenmeyecektir. 

Platon, doğduklari andan itibaren yüzleri mağaranin iç duvarina dö-
nük olacak ve hiçbir şekilde başlarini ya da bedenlerini çeviremeyecek 
şekilde zincirlenmiş insanlarin bulunduğunu hayal etmemizi ister. Bu ma-
ğara öyle bir mağaradir ki, genişliği mağaranin genişliğiyle eşit olan, uzun 
ve işiğa doğru açilan bir kapisi vardir. Bu mağarada, girişin karşisinda bu-
lunan duvarin hemen önünde bulunan bu zincirlenmiş insanlarin arkasin-
da, biraz uzakta, yüksekçe bir duvar ve bu duvarinda arkasinda da bir ateş 
vardir; hem duvar hem de ateş, bu insanlarin konumuna göre yüksekte bu-
lunmaktadir. Bir grup insan, ellerinde çeşitli kuklalarla, kendileri duvarin 
arkasinda ama kuklalari, gölgeleri mağaranin duvarina düşecek şekilde, 
yukari kaldirarak ateşin önünden geçiyorlar. Ateşin önünden geçen insan-
larin taşidiklari nesneler sadece kuklalardan oluşmuyor; 

duvar boyunca, insanlar her türlü insan yapisi şeyi―insanlarin ve diğer 
hayvanlarin taştan, ağaçtan ve her türlü materyalden yapilmiş heykelleri-
ni―duvarin üzerinde görünecek şekilde, taşiyorlar […] bu nesneleri taşiyan 
insanlardan bazilari konuşuyor, bazilari da sessiz (Plato, 2018, 514c-515a). 

Mağaranin duvarinin önünde, sadece bu duvari görecek şekilde zin-
cirlenmiş olan insanlar da, sadece, bu düzenek sayesinde duvara yansiyan 
gölgeleri görebiliyorlar, birbirlerini dahi göremiyorlar. Dolayisiyla, gör-
dükleri ve duyduklari her şey bu gölgelerden ve nesneleri ateşin önünde 
taşiyan insanlarin seslerinden başka bir şey değildir. Gördükleri tek şey 
duvara yansiyan bu gölgeler olduğunda, doğal olarak, duyduklari seslerin 
de bunlardan geldiğini düşüneceklerdir. Durum böyle olunca, bu zincirli 
insanlar, yani köleler, için gerçeklik bu gölge ve seslerden ibaret olacaktir. 
Başka bir şekilde söyleyecek olursak, başka herhangi bir şey görmedikleri 
ve duymadiklari için, bu gölge ve sesleri gerçeklik olarak kabul edecekler 
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ve bundan da kuşku duymayacaklardir.

Platon, mağarayi kabaca bu şekilde tasvir ettikten sonra, bu kölelerden 
birinin, bir şekilde, serbest kalmasi ve bu bilgisizlik halinden kurtulmasi 
durumunda neler olabileceğini, elbette ki olabilecek çok sayida durumdan 
sadece kendisinin tasarladiği bir tanesini, anlatmaya başlar. Bu köle zincir-
leri sökülüp serbest birakilir ve zorla ayağa kaldirilip ateşin yaydiği işiğa 
doğru yürütülürse, hem bedeni şimdiye kadar hareket etmediği, hem de 
mağaranin loş ortamina alişmiş gözleri ateşin yaydiği aydinliğa maruz kal-
diği için aci çekecek, ve hatta, hayatinin normal akişinin içinde yaşamadiği 
ve yaşama ihtimali de olmayan bir şey yaşamak zorunda kaldiği için tüm 
bu başina gelenlerden dolayi korkacaktir. Ateşin önünden geçirilen nesne-
ler gösterilip, gerçek olan şeylerin bunlar olduğu, önceden gördüğü şey-
lerin ise, sadece bunlarin gölgeleri olduğu söylense, Platon’un anlatisina 
göre, inanmayacaktir. Daha önce gördüğü şeylerin gerçek olduğunda israr 
edecektir. Çünkü, şimdiye kadar sadece onlari görmüş, o hallerini doğal 
ya da gerçek olarak kabul etmiştir. Şimdi, ateşin işiği altinda çok daha net 
görünseler bile, hem gözleri bu işiğa alişkin olmadiği, hem de işik altin-
da daha önce hiç görmediği şekilde karşisinda durduklari için, kendisine 
gösterilen bu nesnelerin, önceden gördüğü şeylerden daha gerçek olduğu-
na inanmayacaktir. Gerçeklik duyularin verdikleri üzerinden kurulduğun-
da, doğaldir ki, duyularin aşina olduğu görünüşler gerçekliğin referansi 
olacaktir. Ayni nesne, herhangi bir şekilde, duyularin karşisina daha önce 
deneyimlendiğinden farkli bir duyusal görünüş altinda çikarsa, gerçek ol-
mayan bir şey olarak kabul edilecektir. Kölenin durumunda benzer bir şey 
geçerlidir; o güne kadar, gördüğü nesneleri hep ayni şekilde, yani bir gölge 
olarak nasil görünüyorlarsa, öyle deneyimlemiştir. Ayni nesne parlak bir 
işik altinda, karşisina çiktiğinda, daha önce defalarca deneyimlediğinden 
farkli bir şey olarak karşisinda duruyor demektir; bu da kölenin onu gerçek 
olmayan bir şey olarak değerlendirmesine neden olur.

Eğer köle, bu aşamadan sonra, zorla mağaranin dişina, güneş işiğinin 
olduğu alana çikarilirsa, Güneş’in parlak işiklari nedeniyle, hiçbir şey gö-
remeyecektir; ne kendisinin gerçek kabul ettiği gölgeleri, ne de mağarada-
ki ateşin başinda kendisine gerçek olduğu söylenen şeyleri görebilecektir. 
Bir süre sonra gözleri parlak işiğa alişmaya başlayacak ve 

ilk başta, en kolay bakabileceği şeyler gölgeler olacaktir. Bundan sonra, 
insanlar ve diğer şeylerin sudaki yansimalari. Şeylerin kendileriyse, daha 
sonra ve bunlardan hareketle gök cisimlerine ve göklere ilerleyecektir. Yil-
dizlar ve Ay’in işiklarina gece bakmayi, Güneş’e ve güneş işiklarina gündüz 
bakmaktan daha kolay bulacaktir […] bakabileceği en son şey, saniyorum 
ki, Güneş olacaktir. Ne imgesi ne sudaki ya da kendisine ait olmayan bir 
yerdeki yansimasi, ama Güneş’in bizzat kendisi. Onun kendine ve kendine 
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ait olan yerde bakabilecek, onu gerçekte olduğu haliyle inceleyebilecektir 
(Plato, 2018, 516a-b).

Mağara Benzetmesi’nde karşimiza çikan durum, Bölünmüş Çizgi 
Benzetmesi’nde karşimiza çikana çok benzerdir.8 Bu iki benzetme arasin-
daki bu benzerliğe bakacak olursak: 1) Mağarada zincirlenmiş durumda 
kölelerin durumu, tahmin aşamasinda bulunan bir insanin durumuyla ay-
nidir; gerçeklik diye kabul ettiği şeyler gölgeler ve bu gerçekliğe karşilik 
gelen bilme düzeyi de tahmindir (eikasia); 2) Zincirinden kurtarilip mağa-
ranin içindeki ateşe doğru götürülen kölenin durumu ise, inanç aşamasinda 
bulunan bir insanin durumuyla aynidir; gerçeklik diye kabul ettiği şeyler, 
bir önceki aşamada gerçeklik diye kabul ettiği şeyler gölgelerin ortaya çik-
masini sağlayan tikel nesnelerdir ve bu gerçekliğe karşilik gelen bilme dü-
zeyi de inançtir (pistis); 3) Mağaranin dişina çikarilan kölenin ilk durumu, 
akil yürütme aşamasinda bulunan bir insanin durumuyla aynidir; gerçek-
lik diye kabul ettiği  şeyler Güneş’in işiği sayesinde görünür hale gelen 
gölgeler ve tikel nesnelerdir, ayrica bu aşamada hala Güneş’e doğrudan 
bakamamaktadir; bu gerçekliğe karşilik gelen bilme düzeyi de akil yürüt-
medir (dianoia); 4) Güneşe bakan kölenin durumu ise, saf akilla kavrama 
aşamasindaki birinin durumuyla aynidir; gerçeklik diye kabul ettiği şey 
gök cisimleri ve Güneş’in kendisidir ve buna karşilik gelen bilme düzeyi 
de saf akilla kavramadir (noesis).

2. Platon’a Göre Bilgi Nedir, Ne Değildir?

Platon’un bilgi ve bilme nesnelerine ilişkin düşüncelerinin genel 
hatlarini yukaridaki bölümde ortaya koyduktan sonra, onun bilgiden ne 
anladiğini, neyi bilgi olarak kabul ettiğini, bir bilgi iddiasinin bilgi kabul 
edilmesi için hangi niteliklere sahip olmasi gerektiğini vb. incelemeye ge-
çebiliriz. Platon’a göre bilginin taşimasi gereken iki temel nitelik vardir. 
Bilgi, öncelikle, var olana ilişkin olmalidir. Devlet V. Kitap’ta, Sokrates ile 
Glaukon karakterleri arasinda geçen bilgiye ilişkin konuşmanin bir aşama-
sinda “Bilen biri, bir şeyi mi yoksa hiçbir şeyi mi bilir?” (italikler bana ait) 
sorusu gündeme gelir. Bu sorudan sonra diyalog şöyle devam eder:

[Glaukon:] —Bir şeyi bilir.

[Sokrates:] —Var olan bir şeyi mi yoksa var olan bir şeyi mi?

[Glaukon:] —Var olan bir şeyi elbette, var olmayan bir şey nasil bilinsin ki?

[Sokrates:] —[…] tam anlamiyla var olan bir şey tam anlamiyla bilinebilir, 
herhangi bir şekilde [var olmayan bir şey] ise büsbütün bilinemez bir şeydir 
(Plato, 2018, 476e-477a). 

8 Bu benzerlik konusu oldukça tartişmali bir konudur. Ben burada, Platon’un kullandiği bu iki 
benzetmeyi de en genel halleriyle ele alarak aralarinda böyle bir benzerlik kuruyorum.
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 Bu diyalogda dikkat edilmesi gereken şey “var olan” ile ne kastedildi-
ğidir. Çünkü, gerek Bölünmüş Çizgi Benzetmesi’nde gerekse Mağara Ben-
zetmesi’nde gördüğümüz gibi, hiyerarşideki yeri ne olursa olsun, her bilme 
düzeyinin bir nesnesi vardir ve bilme düzeyi hiyerarşisi de, aslinda, bilme 
nesnesi olarak kabul edilen şeyin gerçeklik düzeyine, yani kendi ideasi-
na olan uzakliğina bağlidir. Dolayisiyla, bir önceki bölümde gördüğümüz 
bilme düzeylerinin hepsinde de bir tür nesne var diye bilme düzeylerinin 
hepsini de bilgi diye isimlendiremeyiz; ki zaten Platon’da hepsine değil 
sadece nesnesi kavranir dünyanin nesneleri olan bilme düzeylerine bilgi 
(episteme) demiştir. Ancak, bilgi kategorisi altinda da bir ayrim yapmiş 
ve akil yürütmenin (dianoia) üzerine saf akilla kavramayi (noesis) yerleş-
tirmiştir. Eğer bilgi var olana ilişkinse ve bilgi diye kabul edilen şeylerin 
nesneleri kavranir dünya alanindaysa, bu durumda, demek ki, var olanlarla 
kastedilen şeyler, bizim de içinde yaşadiğimiz, görünür dünya alanindaki 
şeyler değildir. Benzer şekilde, eğer bilgi kategorisi altinda hiyerarşik bir 
siniflandirma varsa, bu durumda hiyerarşide yukarida bulunan gerçek bilgi 
ve onun nesnesi de gerçekten var olan bir şeydir. Eğer akil yürütme ile 
saf akilla kavrama bilme düzeylerinin nesnelerinin varlik düzeyleri ayni 
olsaydi bu iki bilme düzeyi arasinda ayrim yapilamazdi. Dolayisiyla, bilgi 
var olana ilişkin olmali talebi, aslinda, bilgi İdealara ilişkin olmali talebidir.

Platon’a göre, bilginin taşimasi gereken ikinci nitelik ise yanilmazlik-
tir (infallibility); bilgi yanilmaz olmalidir. Aslinda bu talep de, bir önceki 
taleple ilgili söylediklerimizle bağlantilidir. Bilginin yanilma olanaği yok-
tur; yanliş olan bir şeye bilgi diyemeyiz. Bilgi, tanimi gereği, doğru olmak 
zorundadir. Dolayisiyla, bu talep, aslinda, Cross ve Woozley’e göre, bilgi 
ile inanç ya da sani arasinda ayrim yapilmasi talebidir (Cross ve Woozley, 
1994, s. 166-167). Bir şeyin doğru olduğuna yanliş bir şekilde inanabilir 
ya da onun doğru olduğunu zannedebiliriz. Ancak, yanliş bir şekilde bir 
şeyin doğru olduğunu yanliş bir şekilde bildiğimizi söyleyemeyiz. Başka 
türlü söyleyecek olursak, inançlarimizin yanliş çikma olasiliği vardir, ki 
zaten bu yüzden onlara inanç deriz. İnancimiz yanliş çiktiğinda yanliş bir 
şekilde o şeyin doğru olduğuna inandiğimizi söyleriz. Ancak, bilgimizin 
yanliş çikma ihtimali yoktur, ki zaten bu durumda o bilgi olmaktan çikar. 
Doğru olduğunu bildiğimizi söylediğimiz bir şeyin gerçekte yanliş olduğu 
ortaya çiktiğinda, yanliş bir şekilde o şeyin doğru olduğunu bildiğimizi 
söyleyemeyiz. Bildiğimizi söylediğimiz şeyin yanliş çikmasi durumunda 
söylenecek şey, bildiğimizi iddia ettiğimiz şeyi aslinda bilmediğimizdir. 
Cross ve Woosley’e göre, “geriye dönüp durumun bütününe bakinca, söy-
leyemeyeceğimiz şey ‘bu durumda, o yanliş bir şekilde p’yi biliyor’ [ifa-
desidir]. Söylememiz gereken şey ‘bu durumda, o hiç de bilmiyor’ [ifade-
sidir]” (Cross ve Woozley, 1994, s. 167). Diğer taraftan, inanilan bir şeyin 
yanliş çiktiği durumda ise “söyleyeceğimiz şey ‘bu durumda, o yanliş bir 
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şekilde p’ye inandi,’ ‘onun p’nin doğru olduğu inanci yanlişti’ [ifadeleri-
dir] ve ‘o hiç de inanmadi’ diyemeyiz” (Cross ve Woozley, 1994, s. 167).

Diğer taraftan, bilginin yanilmaz olma talebi, ayni zamanda, bölünmüş 
çizgi örneğinin de ima ettiği gibi, bilginin idealara ilişkin olmasi talebidir. 
Çünkü değişen bilme nesnelerinden, yanilmaz bir bilgi edinme olanaği 
yoktur. Görünür dünyaya ait ve sürekli değişim içinde olan bir varliğin, 
içinde bulunduğu değişim sürecinin belli bir aşamasindaki durumundan 
edinilen bilgi, değişim sürecinin bir sonraki aşamasinda varlik değişmiş 
olacağindan edinilen bilgi yanliş hale gelecek ve bilgi olma niteliğini kay-
bedecektir. Bu nedenle, bilgi kalici ve değişmez varliklari, yani idealari, 
kendine nesne edinmelidir. 

Platon’a göre bilginin temelde sahip olmasi gereken iki ana niteliği 
ortaya koyduktan sonra, bu niteliklere sahip bilginin nasil elde edilebi-
leceği sorusuna cevap aramak gerekir. Çünkü, gördüğümüz gibi, Platon 
için görünür dünya ve onun nesneleri gerçek bilginin kaynaği olamazlar. 
Ancak, şunu da biliyoruz ki, insanin temel bilgi edinme yolu içinde yaşa-
diği dünya ve onun nesnelerini duyulari araciliğiyla deneyimlemesi üzeri-
ne kuruludur. Diğer bir deyişle, insan bilgisi büyük ölçüde görünür dünya 
alanindaki varliklarin duyusal olarak algilanmasina dayanir. Bu durumda, 
duyusal algi nesneleri görünür dünyaya ait olduklari için, Platon’un talep 
ettiği niteliklere sahip olan bilginin bunlar araciliğiyla edinilmesi mümkün 
değildir. Platon sağduyuya ters düşüyormuş gibi görünen bu iddiasini The-
aitetos diyaloğunda açiklar. 

2. 1. Theaitetos: Bilgi Ne Değildir Tartışması

Theaitetos diyaloğunda, daha önce Copleston’a referansla belirtildi-
ği gibi, Platon genel olarak bilginin ne olmadiğini ortaya koyar. Theaite-
tos’un bilginin ne olduğuna ilişkin soruya verdiği cevaplari sirasiyla ele 
alan Platon, her bir cevabin yetersiz olduğunu gösterir. Bu cevaplar duyu 
algisi, doğru yargi ve beraberinde açiklamasi verilen doğru yargidir şek-
linde özetlenebilir. Şimdi, Theaitetos’un “bilgi nedir?” sorusuna verdiği 
cevaplari ve Platon’un bu cevaplara getirdiği eleştirileri sirasiyla incele-
yelim.

Bilgi duyu algısıdır iddiası. Theaitetos’un, diyalogda kendisine bil-
ginin tam olarak ne olduğunu soran Sokrates’e verdiği ilk cevap şöyledir: 
“bana öyle geliyor ki, bir şeyi bilen bir kişi bildiği şeyi algiliyordur. Bu 
durumda, öyle görünüyor ki, bilgi duyu algisindan başka bir şey değildir” 
(Plato, 2014, 151e). Sokrates bu cevabi hem Protagoras’in insanin her şe-
yin ölçüsü olduğu, hem de Herakleitos’un her şeyin sürekli bir akiş içeri-
sinde olduğu öğretileriyle ilişkilendirir. Sokrates’e göre, Protagoras’in öğ-
retisi ile Theaitetos’un bilgi duyu algisidir iddiasi ayni şeyi söylemektedir. 
İnsanin her şeyin ölçüsü olduğunu söylemek, aslinda, herkesin dünyayi ya 



Soner Soysal170 .

da içindeki nesneleri algilama biçimlerinin kendileri için doğru olduğunu 
ima eder. Örneğin, ayni kahve kupasina dokunduğumuzda, ben o kupayi 
sicak olarak algiliyorsam o kupa benim için sicaktir ve eğer başka birisi 
ayni kupayi soğuk olarak algiliyorsa o kupa o kişi için soğuktur. Protago-
ras’in öğretisine göre, her ikimizin yargisi da doğrudur; çünkü, her ikimiz 
de kendi yargilarimizin ölçüsüyüz. Dolayisiyla, Protagoras’in öğretisi, algi 
üzerine kurulu bir görelilik ortaya koymaktadir. Bu öyle bir göreliliktir ki, 
Protagoras’in söylediğini ve bilge biri olarak konumunu bile kuşku götü-
rür hale getirir. Sokrates bu kuşkulu durumu Theodoros karakterine şöyle 
açiklar:

Eğer bir birey herhangi bir şeyi algi araciliğiyla yargiladiği zaman bu yargi-
nin kendisi için doğruysa; hiç kimse bir başkasinin deneyimini kendisinin-
kinden daha iyi değerlendiremiyorsa ya da başkasinin yargisinin doğruluğu 
veya yanlişliğini incelemeye kendisininkini incelemek için sahip olduğun-
dan daha fazla yetkisi yoksa; aksine, birkaç kez söylediğimiz gibi, bir kişi-
nin yargiladiği şeyleri yargilayabilecek tek kişi o yargida bulunan kişiyse 
ve bu yargilarin hepsi de doğru ve gerçekse; bu durumda, nasil olur da, 
Protagoras bilge biri olur―hem de başkalarina yüksek ücretler karşiliğinda 
ders vermeye uygun biri olduğunu düşünebilecek kadar bilge―ve biz daha 
bilgisiz olanlar, her birimiz kendi bilgeliğimizin ölçüsü olmamiza rağmen, 
onun derslerine gitmek zorunda oluruz? (Plato, 2014, 161d-e). 

Diğer taraftan, Herakleitos’un öğretisine göre, insan da dahil olmak 
üzere, en azindan görünür dünyada bulunan, her şey sürekli bir akiş ve 
değişim içerisindedir. Bu nedenle de hem algilanan nesneler, hem de algi-
layan özneler sürekli olarak değişmekte ve herhangi iki öznenin herhangi 
bir nesneyi ayni şekilde algilama olanaği tamamen ortadan kalkmaktadir. 
Eğer ortada ayni nesneye ilişkin iki farkli doğru algi olduğunu kabul eder-
sek, bu durumda, Platon’un bilginin yanilmaz ve var olana ilişkin olmasi 
taleplerini ihlal ediyoruz demektir. Çünkü, bu talepler her duruma ilişkin 
tek bir doğru olduğunu ima eder. Bu da ayni şeye ilişkin iki farkli ve karşit 
alginin ayni anda doğru olma olasiliği yok demektir. 

Bunlardan başka, daha temel bir sorun vardir; bu da bilginin sadece 
algidan oluşmuyor olmasidir. Duyularimiz araciliğiyla varliklarin bazi ni-
teliklerini doğrudan deneyimleyebilsek ve bu sayede bu niteliklere ilişkin 
bilgi edinebilsek de, bilgimizin tamami sadece duyu deneyiminden edi-
nilen şeylerden oluşmamaktadir. Örneğin, “var olmak ve var olmamak, 
benzerlik ve benzemezlik, aynilik ve farklilik” (Plato, 2014, 185c-d) gibi 
şeyleri duyularimizla algilayamayiz. Zihnimizin ya da ruhumuzun, yani 
duyularimizi aşan bir şeyin işin içine girmesi gerekir. Copleston serap ör-
neği üzerinden var olmak ya da var olmamak konusunda bizi bilgilendiren 
şeyin zihnimiz olduğunu iddia eder ve şöyle yazar: “Diyelim ki bir insan 
serap görmektedir. Algilanan serabin nesnel varoluşu ya da var-olmayişi 
hakkinda onu bilgilendirecek olan şey doğrudan duyu deneyimi değildir; 



 .171Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

ona bunu söyleyebilecek olan tek şey rasyonel iç duyumdur [rational refle-
ction]” (Copleston, 1993, s. 145).  Benzer şekilde, duyularim bana duyulur 
nitelikler hakkinda bazi şeyler verebilir ancak varliklarin sahip olduğu bu 
nitelikler arasindaki benzerlik ya da farkliliklari duyularim araciliğiyla de-
neyimleyerek değil duyularimin bana verdikleri üzerinde düşünerek tespit 
edebilirim. Diyalogda şöyle konuşur Sokrates: “o zaman, bilgi bizim duyu 
deneyimlerimizde değil, ama söz ettiğimiz o şeylere ilişkin akil yürütme-
mizde bulunur; çünkü, açiktir ki, ikinci de [akil yürütme] varlik ve haki-
kati kavramak olanakliyken, ilkinde [duyu deneyimi] olanaksizdir” (Plato, 
2014, 186d). Dolayisiyla, duyularimiz ya da onlardan edindiğimiz şeyler 
bilginin tamamini oluşturmazlar. 

Bilgi doğru yargıdır iddiası. Bilginin duyu algisi olmadiği ortaya çik-
tiktan sonra, Sokrates sorusunu yineler. Bu sefer, Theaitetos, yanliş yargi-
larin da var olduğunu vurgulayarak, bilginin doğru yargi olabileceğini ileri 
sürer (Plato, 2014, 187b). Bunun üzerine Sokrates yanliş yargilarin nasil 
olanakli olduklarini incelemeye başlar (Plato, 2014, 188a-200e). Ancak bu 
inceleme, ele aldiğimiz konuyla doğrudan ilişkili olmadiği için ayrintila-
rina girilmeyecektir. Bilgi doğru yargidir iddiasi açisindan bu tartişmada 
önemli olan bazi durumlarda insanlarin hakkinda yargida bulunduklari 
şeye ilişkin bilgileri olmamasina rağmen doğru yargida bulunabiliyor ol-
malaridir. Sokrates bu durumu mahkeme örneği üzerinden açiklar.

Jüri üyelerinin, sadece görgü taniklarinin bilebileceği, başka kimsenin bil-
me ihtimali olmayan bir konuda adalete uygun bir şekilde ikna edildiklerini 
ve sadece duyduklari bu şeylere dayanarak doğru bir yargida bulundukla-
rini düşünelim, bu durumda, onlar bilgiye sahip olmadan, ancak ikna edil-
miş olduklari şey doğru olduğu için [bu karari vermiş olurlar] (Plato, 2014, 
201b-c).

Bu durumda, aslinda, bu jüri üyeleri bilmedikleri bir konuda doğru bir 
yargida bulunmuş olurlar. Bu da bize, doğru yarginin bilgi olamayacaği-
ni açik bir şekilde gösterir. Copleston, burada söz konusu olanin bilgiden 
daha çok, birini bir şeye ikna etme ya da inandirma olduğunu, dolayisiyla 
da doğru yarginin en fazla doğru inanç olarak kabul edilebileceğini ileri sü-
rer. Copleston’in bu iddiasini ortaya koyarken kullandiği örnek Platon’un-
kinin bir benzeridir. Başarili ve yetenekli bir avukat masum birini savun-
maktadir, ancak tüm deliller onun aleyhinedir. Avukat “delilleri saptirip, 
jüri üyelerinin duygularina oynayarak” jürinin, zanlinin suçsuz olduğuna 
karar vermesini sağlar. Bu durumda, Copleston’in ifadesiyle, “onlarin yar-
gilari gerçekten doğru bir yargi olacaktir; ancak onlarin zanlinin masum 
olduğunu bildikleri söylenemeyecektir […] karar bilgiden çok inandirma-
ya dayanacaktir” (Copleston, 1993, s. 147). Eğer doğru yargi bilgi olsaydi, 
örnekte olduğu gibi, hiç kimse bilmediği bir konu hakkinda doğru yargida 
bulunamazdi. “Eğer doğru yargi bilgi olsaydi, jüri üyelerinin en iyisi bile” 
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der Sokrates, “bilgi olmaksizin doğru yargilarda asla bulunamazdi. Öyle 
görünüyor ki, bunlar [doğru yargi ile bilgi] birbirlerinden ayri şeylerdir” 
(Plato, 2014, 201c).9

Bilgi açıklamaya (logos) dayanan doğru yargıdır iddiası. Bilginin 
doğru yargi olmadiği sonucuna ulaşildiktan sonra, Theaitetos bir açiklama-
ya, yani logosa, dayanan yarginin bilgi olabileceğini ileri sürer. Sokrates 
bu cevabin doğru olup olmadiğini inceleyebilmek için ‘açiklama’ ile ne 
kastedildiğinin belirlenmesi gerektiğini söyler. Sokrates’e göre, açiklama 
üç anlama gelebilir. Bu anlamlardan birincisi, Sokrates’in sözleriyle, “biri-
nin düşüncesini konuşma araciliğiyla, dilsel ifadeler ve isimler kullanarak 
açik hale getirmesidir; düşüncesini, dudaklarindan dökülen şeylerde, tipki 
bir ayna ya da su gibi yansitmasidir” (Plato, 2014, 206d). Ne var ki böyle 
bir şeyin açiklama olarak sayilamayacaği ya da, en azindan, doğru yargiyi 
bilgiyi dönüştürecek herhangi bir katkisi olmayacaği açiktir. Çünkü zaten 
herhangi bir yargiyi dile getirmek tam da bu şekilde olacaktir. Dolayisiyla, 
aslinda, herhangi biri herhangi bir yargisini ifade ettiğinde beraberinde, bu 
tanimina göre, açiklamasinda vermiş olacaktir. “Bu doğrultuda,” der Sok-
rates, “doğru yargida bulunan herhangi biri, onu bir açiklamayla sunmuş 
olacak ve doğru yarginin bilgi dişinda ortaya çikma ihtimali olmayacaktir” 
(Plato, 2014, 206-e). Bu durumda, açiklama yarginin dilsel olarak ifade 
edilmesi olamaz.

Açiklamanin anlami olarak sunulan ikinci öneriyse, açiklamanin, 
açiklanmasi talep edilen şeyi temel bileşenlerine çözümlemek, onlari say-
mak olduğudur. Bu iddia da Sokrates tarafindan kabul görmez. Çünkü bu 
durumda, herhangi bir şeyin en temel bileşenlerini saymak onun bilgisine 
sahip olmak anlamina gelecektir. Halbuki, herhangi bir şeyin ne olduğu 
sorulduğunda, o şeyin temel bileşenlerini siralamak o şeyin ne olduğunu 
ortaya koymaya hiçbir zaman yetmeyecek ve doğru yargiyi bilgiye dönüş-
türmeyecektir. Sokrates bu durumu şöyle açiklar: 

biri bize yük arabasi nedir diye sorduğunda, eğer ‘tekerlekler, dingil, gövde, 
kenar parmakliklari, boyunduruk’ diye cevap verirsek bunu yeterli görece-
ğiz. Ancak soruyu soran kişi bizi, tipki senin [Theaitetos] ismini soruldu-
ğunda, ona hecelerini siralayarak cevap vermişiz gibi, gülünç bulacaktir: 
yaptiğimiz şeye ilişkin yargimizda ve söylediğimiz şeyde hakli oluruz, an-

9 Bilgi ile doğru inancin farkli şeyler olduğu Menon diyaloğunda da vurgulanir. Ancak, bu 
diyalogda aralarindaki fark insan ruhundaki kaliciliklari üzerinden açiklanir. Sokrates’e göre, 
bilgi insan ruhunda daha kalici olduğu için doğru inançtan daha değerlidir. Bununla birlikte, be-
raberinde bir açiklama sunulduğunda, doğru inancin da insan ruhunda kalici hale gelme olanaği 
vardir. Şöyle der Sokrates: “Kalici olduklari sürece, doğru inançlar da güzel şeylerdir ve fayda 
sağlamaktan başka bir şey de yapmazlar. Sorun şu ki, uzun süre kalici olmama eğilimindedirler; 
nedeninin bir açiklamasi verilerek bağlanmadikça, insan ruhundan kaçip giderler ve bu da de-
ğerlerini düşürür […] Doğru inançlar bu şekilde bağlandiklari zaman bilgi parçalari dönüşürler 
ve böylelikle de kalici hale gelirler” (Plato, 2005, 97e-98a). Ancak, birazdan görüleceği gibi, 
Theaetetus diyaloğunda, beraberinde açiklama sunmanin doğru bir inanç ya da yargiyi bilgi 
haline getirmeye yetmeyeceği savunulacak.
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cak harfler konusunda uzman olduğumuzu ve Theaitetos isminin bilgisine 
harfler konusunda uzman birinin sahip olduğu şekilde sahip olduğumuzu ve 
onu ifade ettiğimizi düşünürsek gülünç oluruz (Plato, 2014, 207-b).

Bir yük arabasinin tüm bileşenlerini sayabiliriz, eğer bileşenlerin ta-
mamini bilmiyorsak da bilen birinden yardim alarak bunlarin bir listesini 
oluşturabilir, hatta bu listeyi ezberleyebiliriz. Ne var ki, bu bizim yük ara-
basina ilişkin, yük arabasi konusunda uzman birisinin sahip olduğu düzey-
de bir bilgiye sahip olduğumuz anlamina gelmeyecektir. Söz konusu uz-
man sadece parçalarin ya da bileşenlerin listesinin bilgisine sahip olmakla 
kalmayip, ayni zamanda her bir bileşenin işleyişinin, yük arabasi denilen 
bütünün içine yerleştirildiğinde sahip olacaği işlevlerin, arizalandiği za-
man nasil düzeltileceğinin vb. bilgisine sahiptir. Sadece bütünü oluşturan 
bileşenleri sayabilen bir kişi bu türden bilgiye asla sahip olamayacaktir. 
Örneğin çözümünü bir şekilde önceden ezberlemiş olduğu bir geometri 
sorusuyla sinavda karşilaşan bir öğrenci, ezberlemiş olduğu bu çözümün 
tüm adimlarini sinav kağidina hatasiz bir şekilde aktardiğinda, onun soru-
yu çözmesini sağlayacak bir geometri bilgisine sahip olduğunu söyleye-
meyiz. Çünkü, çözümü oluşturan adimlar arasindaki mantiksal bağlantilari 
bilmeksizin, yani bir geometricinin bilgisine sahip olmaksizin, bu adimlari 
siralamaktan başka bir şey yapmiş olmayacaktir.

Diğer taraftan, Lloyd P. Gerson’a göre, açiklamanin bütünün bileşen-
lerini saymak olduğu iddiasindaki asil sorun, herhangi bir bütünün bile-
şenlerini bilmek için ayni bileşenlerin bir araya gelerek başka bir bütün 
oluşturmalarinin nasil olanakli olduğunun da bilinmesini gerektirmesidir 
(Gerson, 2006, s. 231)10. Sokrates bunun gerekli olduğunu Theaitetos’a 
birinin kendi adinin ilk hecesini “The” ancak Theodoros’un adinin ilk he-
cesini “Te” şeklinde yazmasi durumunda “o kişinin her ikinizin adinin da 
ilk hecesini bildiğini mi söylememiz gerekiyor?” (Plato, 2014, 208-a). diye 
sorarak ortaya koyar. Bu soruya Theaitetos’un verdiği cevap da, Sokra-
tes’in iddiasini olumlar; yani, ona göre de o kişi heceler hakkinda bilgiye 
sahip değildir. Sadece hecelerin gerçek bilgisine sahip olan bir kişi, her iki 
ismin ilk hecesini de doğru yazacaktir. Dolayisiyla da, sadece bütünün par-
çalarinin saymayi, doğru yargiyi bilgiye dönüştürecek bir şey olarak kabul 
etmek mümkün değildir.

10 Gerson ayni bileşenlere sahip olan iki farkli bütünün birinin bilgisine sahip olunurken diğe-
rininkine sahip olunmamasi gibi bir durumun ortaya çikmasini garip bir durum olarak niteler. 
Ancak asil meselenin parçalarin sayiminin bilgi olmadiği fark edildiğinde, bu garipliğin ortadan 
kalkacağini ileri sürer. Şöyle yazar Gerson: “Eğer birinin, A’nin bileşenlerinin tam bir sayimini 
yapabilmesi B’nin, A’nin bileşenleriyle ayni olan, bileşenlerinin tam bir sayimini yapabilmesini 
gerektiriyorsa, bu oldukça tuhaf bir durumdur […] Ancak, eğer burada bileşenlerin sayilmasi-
nin varsayimsal bilgi olduğu yönündeki iddiayla ilgilendiğimizin farkina varirsak, bu tuhaflik 
sadece görünüşte bir tuhafliktir. Elbette ki, birisi B’nin bileşenlerini sayamamasina rağmen, 
A’nin bileşenlerini sayabilir. Asil mesele şudur ki, böylesi bir sayim bilgi değildir” (Gerson, 
2006, s. 231).
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Açiklamanin anlami olarak sunulan üçüncü öneriyse, açiklamanin 
açiklanmasi istenilen şeyi diğer şeylerden ayiran bazi yönlerini ortaya koy-
mak olduğudur. Ancak, Sokrates, açiklamanin anlamina yönelik bu öneri-
nin de yetersiz olduğunu ortaya koyar. Bu öneriye göre, “bir şeyi geri kalan 
her şeyden ayiran farkliliği kavrarsaniz, o zaman, […] onun bir açiklama-
sini da kavramiş olursunuz” (Plato, 2014, 208-d). Bu durumda, “varolan 
herhangi bir şey hakkinda doğru bir yargiya sahip olan bir kişi, ayni za-
manda, o şeyin geri kalan her şeyden nasil farklilaştiğini da kavrarsa, daha 
önce hakkinda sadece bir yargiya sahip olduğu şeyin bilgisine de sahip 
olacaktir” (Plato, 2014, 208-e). Sokrates tüm bunlar için Theaitetos’un da 
onayini aldiktan sonra, bu önerinin yetersizliğini göstermeye girişir. Sok-
rates’e göre, herhangi bir şey hakkinda bir yargida bulunabilmek için o 
şeyi geri kalan her şeyden ayiran niteliklerini kavramak gerekir. Örneğin, 
eğer Theaitetos hakkinda bir yargida bulunmuşsam, o yarginin herhangi 
bir insana değil de Theaitetos’a yönelik olmasini sağlayan şey, benim zaten 
Theaitetos’u diğer şeylerden ayiran niteliklerinin bilgisine sahip olmam-
dir. “Bundan dolayi,” der Sokrates, “herhangi bir şey hakkindaki doğru bir 
yargi, ayni zamanda, o şeyin farkliliği hakkinda da olacaktir” (Plato, 2014, 
209-d). Bu durumda da, doğru yargiyla birlikte hakkinda yargida bulunu-
lan şeyi diğer şeylerden ayiran yönlerinin açiklama olarak sunulmasi da 
bilgi olarak kabul edilemeyecektir.

Gerçek bilginin iki koşulu olan, var olana ilişkin ve yanilmaz olma 
talepleri duyu algisi tarafindan karşilanamadiği böylelikle ortaya çikmiş 
oldu. Ne doğrudan duyu algisi, ne de onun üzerine temellendirilmiş bir 
doğru yargi, beraberinde bir açiklama verilse bile, bu koşullari sağlaya-
miyor. Dolayisiyla, daha önce de vurgulandiği gibi, duyulur dünyanin 
nesneleri gerçek bilginin kaynaği ya da temeli olamazlar. Zaten, Coples-
ton’a göre, bu diyaloğun hedeflediği şey de bunu göstermektir: “Diyaloğun 
gerçek sonucu şudur: duyulur nesnelerin gerçek bilgisi erişilemezdir ve, 
dolayli olarak da, gerçek bilginin evrensel ve kalici olanin bilgisi olmasi 
gerekir” (Copleston, 1993, s. 149). Duyulur nesnelerden hareketle gerçek 
bilgiye ulaşmanin olanaksiz olduğu sonucuna ulaştiktan sonra, şimdi, Pla-
ton’un evrensel ve kalici olanin bilgisine ulaşmak için nasil bir yol öngör-
düğünü inceleyebiliriz. 

3. Gerçek Bilgiye Ulaşma: Anımsama ve Ruhun 
Ölümsüzlüğü
Bölünmüş Çizgi ve Mağara benzetmelerinde gördüğümüz gibi, Pla-

ton’a göre, gerçek bilgi vardir, ulaşilabilirdir ve bu bilginin nesneleri de 
idealardir. Bununla birlikte, şunu da biliyoruz ki, görünür dünyada yaşiyo-
ruz, idealarsa görünür dünyanin ötesinde, yani kavranir dünya alanindalar. 
Bu durumda, idealar ile görünür dünya alaninda, yani içinde yaşadiğim 
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dünyada, karşi karşiya gelmem, onlari deneyimlemem mümkün değildir. 
Bu da, gerçek bilgiyi bu dünyada ve duyularimla elde edemeyeceğim an-
lamina gelir. Gerçek bilgiyi bu dünyada ve duyularimla elde edemeyecek-
sem, o zaman bu dünyanin dişinda ve duyularim olmaksizin elde edeceğim 
demektir. Platon’un gerçek bilgiye nasil ulaşilacağina ilişkin açiklamasi 
da bu yöndedir. Bunun nasil gerçekleştiğini Menon diyaloğunda iki temel 
iddia üzerinden açiklar. Bunlardan ilki, öğrenmenin animsamadan başka 
bir şey olmadiği; ikincisi ise, ruhun ölümsüz olduğu iddiasidir.11

Menon diyaloğunda Menon ve Sokrates karakterleri erdemin ne oldu-
ğu sorusunu cevaplamaya çalişirlar. Diyaloğun ilk kisminda, her ne kadar 
Menon çeşitli cevaplar önerse de, her ikisi de erdemin ne olduğunu bil-
mediklerini itiraf ederler. Sokrates, Menon’a bilmedikleri bu şeyi birlikte 
araştirmayi teklif eder ve şunlari söyler: “Eğer bu konuyu ikimiz birlik-
te soruşturur ve onun ne olduğunu ortaya koymaya çalişirsak çok mutlu 
olurum” (Plato, 2005, 80d). Ancak, Menon içinde düştükleri durumu bir 
açmaz olarak görür ve literatüre Menon’un Paradoksu olarak geçen bu aç-
mazi şu şekilde ortaya koyar: 

Peki ama, Sokrates, bir şeyi, onun ne olduğunu hiç bilmediğin halde, nasil 
araştiracaksin? Bilmediğin o şeylerden hangisini önceden belirleyip de, onu 
hiç bilmediğin halde, onun hakkinda araştirma yapacaksin? Ya da, tesadü-
fen onunla karşilaşsan bile, onun senin aradiğin o bilinmeyen şey olduğunu 
nasil bileceksin? (Plato, 2005, 80d).

Sokrates, Menon’un ifade etmeye çaliştiği güçlüğü daha açik bir şe-
kilde şöyle dile getirir: 

Ne kastettiğini anliyorum, Menon. Ortaya nasil bir tartişma koyduğunun 
farkinda misin? İddia şudur, bir kişi için hem bildiği bir şey için hem de 
bilmediği bir şey için araştirma yapmak mümkün değildir: bildiği bir şey 
için araştirama yapiyor olamaz, çünkü o şeyi zaten biliyordur ve bu da araş-
tirmayi gereksiz kilar; bilmediği bir şey için de araştirma yapamaz, çünkü 
neye yönelik bir araştirma yapacağini bile bilmiyordur (Plato, 2005, 80e).

Ortaya konulan bu paradoks öğrenmenin olanaksizliğini ortaya koy-
maya yönelik bir paradokstur. Ancak, Sokrates’in bu paradoksun çözümü 
olarak önerdiği şey, ayni zamanda, gerçek bilginin nasil edildiği sorusu-
nun da cevabi olacaktir. Sokrates cevabini, tanrisal işlerle uğraşan insan-
larin söyledikleri şeyler olarak aktardiği, ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin bir 
mitosa dayandirir. Bu mitosa göre, ruh ölümsüzdür ve bu dünyada bizim 
ölüm olarak adlandirdiğimiz şey gerçekleştiğinde, bu dünyadaki varliği bir 
anlamda sonlanir ancak başka bir bedenle yeniden bu dünyaya gelir. Baş-

11 Norman Gulley, Platon’un Menon diyaloğunda ortaya koyduğu ‘bilgi animsamadir’ iddia-
sinin üç temel üzerine kurulu olduğunu söyler. Gulley’e göre, Platon’un bu iddiasinin “içerdiği 
temel düşünceler şunlardir: Bilgiye sahip olan şey ruhtur; ruh bedene bürünmeden önce de var-
dir; ve bilginin kaynaği, halihazirdaki bedensel deneyimden bağimsizdir” (Gulley, 2013, s. 6).
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ka bir ifadeyle, ruh ölümsüzdür ve bu ölümsüzlük sonsuz bir reenkarnas-
yon döngüsü içermektedir. İşte tam da, ruhun ölümsüzlüğünün içerdiği bu 
döngüsellik, Menon’un paradoksunun üstesinden gelme olanağini kuran 
şeydir. Eğer ruh ölümsüz olsa ama reenkarnasyon döngüsüne girmeseydi, 
ruhun ölümsüzlüğü tek başina bu paradoksu çözmeye yetmeyecekti. 

Öğrenmenin ruhun bedene bürünmeden önce sahip olduğu bilginin 
animsanmasi olduğu iddiasini kanitlamak için, Sokrates, Menon’un evinde 
doğmuş büyümüş eğitimsiz bir köleye geometri problemi çözdürür. Köle-
ye çözdürülen geometri problemi, verili bir karenin alanini iki katina çi-
karmak gibi oldukça zor bir problemdir. Jakob Klein’a göre, bu problem, 
“teknik terimlerle […] bir kenar uzunluğu verilen bir karenin alaninin iki 
kati olan bir karenin kenar uzunluğu nedir?” sorusudur ve “verili kenar 
uzunluğu ile araştirilan kenar uzunluğu ‘oransiz büyüklüklerdir,’ ve verili 
kenar uzunluğu üzerinden bir cevap ‘imkansizdir’. En iyi ihtimalle, bu ke-
nar sadece çizilebilir ya da ‘gösterilebilir’” (Klein, 1979, s. 99). Sokrates 
ile köle de, sonuçta, sorunun cevabini bir çizim üzerinden ortaya koyacak-
lar. 

Dominic Scott’a göre, Sokrates ile köle arasinda geçen diyalog üç aşa-
ma üzerinden gerçekleşir: “Birincisinde, [köle] çocuk kendinden emin bir 
şekilde cevap verir, ki kisa süre sonra yanildiğini anlar; ikincisinde, yine 
yanliş olan bir cevap verir ve bilgisizliğini kabul eder; üçüncüsünde, doğru 
cevaba doğru ilerler” (Scott, 2006, s. 98).

1. Aşama. Sokrates köleyi yanina çağirir ve yere hemen bir kare çizer 
(Şekil 1)12. Sonra da köleye bu şeklin kare olduğunu ve kenarlarinin bir-
birlerine eşit olduğunu bilip bilmediğini sorar. Kölenin bildiğini söylemesi 
üzerine, Sokrates karenin kenarlarinin orta noktalarini birer doğru ile bir-
leştirir ve köleye bu doğrularin eşit olup olmadiğini sorar (Şekil 2). Köle 
eşit olduklarini onaylar. Devaminda, Sokrates köleden karenin bir kenar 
uzunluğunun iki adim olmasi durumunda alaninin ne olacağini hesaplama-
sini ister köleden. Köle, Sokrates’in küçük bir yardimiyla, karenin alaninin 
dört adim kare olduğunu hesaplar. Bu hesaplama sonrasinda Sokrates asil 
soruyu sorar: “Pekala, büyüklüğü bunun iki kati olan ancak ayni şekle sa-
hip, tüm kenarlari eşit olan, başka bir şekil daha olabilir mi?” (Plato, 2005, 
82d). Köle tereddütsüz bir şekilde evet der Sokrates’in bu şeklin alanina 
ilişkin sorusuna da sekiz diye cevap verir. Asil sorun da buradan itibaren 
başlar, çünkü böyle bir kareyi çizecek olsak kenar uzunluğunun ne olacaği-
ni belirlemek, o dönemin geometri bilgisi çerçevesinde, mümkün değildir.

12 Bu tartişma içerisinde kullanilan tüm şekiller, aksi belirtilmedikçe, Plato (2005)’ten alin-
miştir.
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Sokrates, köleye alani sekiz adim kare olduğunu söylediği öncekinin 
iki kati olan bu karenin kenar uzunluğunu sorduğunda, köle yine tered-
dütsüz bir şekilde “[A]çiktir ki, Sokrates, her bir kenar uzunluğunun da 
[önceki karenin kenar uzunluklarinin] iki kati olmasi gerekir” diye cevap 
verir. Ancak bu cevap bariz bir şekilde yanliştir. Bu yanliş cevap, her ne 
kadar öğrenmenin animsama olduğu iddiasinin yanlişlanmasi gibi görünse 
de, Sokrates bunu iddiasinin kanitlanmasina giden yolda çarpici bir şekilde 
kullanacaktir. Bu aşamada, diyaloğa Menon’u sokarak cevabin yanlişliğini 
ona da teyit ettirir.

SOKRATES: Ona hiçbir şey öğretmediğimi, sadece sorular sorduğumu 
görüyorsun değil mi Menon? Şimdiki durumda, hangi kenar uzunluğunun 
sekiz adim karelik bir şekli üreteceğini bildiğini düşünüyor. Sen de onun 
ulaştiği pozisyon bu olduğunu düşünüyorsun değil mi?

MENON: Evet, öyle düşünüyorum.

SOKRATES: Peki, sence biliyor mu?

MENON: Kesinlikle bilmiyor (Plato, 2005, 82e).

2. Aşama. Kölenin yanliş cevabi hakkinda Menon ile uzlaştiktan son-
ra, Sokrates köleye önceden sahip olduğu ancak bedene bürünürken unut-
tuğu bilgileri animsatma işine girişir. Öncelikle köleye hesabinin yanliş 
olduğunu, onun düşündüğü şekilde sadece kenar uzunluklarini iki katina 
çikarilarak elde edilen karenin alaninin on alti adim kare olacağini, yani 
baştaki karenin alaninin dört kati olacağini, yine sorular sorarak buldurtur. 
Artik nasil bir kare bulmalari gerektiği de böylelikle ortaya çikmiş olur; 
kenar uzunluğu birinciden uzun ikinciden kisa olan bir kare (Plato, 2005, 
83a-d). İşte asil sorun bu uzunluğun ne olduğunu tespit etme sorunudur. 
Köle tespit ettikleri araliğa uygun bir ölçü olan üç adimi önerir; ilk karenin 
kenarindan uzun, ikincisinden kisadir. Her ne kadar kenar uzunluğu uy-
gun olsa da, alan hesabi tutmaz. Sokrates köleye bu karenin alanin dokuz 
adim kare olduğunu ve aradiklari ölçünün üç adim olmadiğini söyler. Köle 
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de bunu onaylar ve Sokrates’in sorusu üzerine doğrusunu da bilmediğini 
ekler. 

3. Aşama. Sokrates, sonrasinda, iddiasini kanitlamak açisindan önemli 
bir ilerleme kaydettiklerini, en azindan bilmediğini öğrendiğini düşünür ve 
Menon’a şunlari söyler:

Menon, animsama yolculuğunda arkadaşinin nereye ulaştiğini görebiliyor 
musun? Başlangiçta hangi kenar uzunluğunun sekiz ayak karelik bir şekil 
üreteceğini bilmiyordu―gerçi şimdi de bilmiyor ya; ama o zaman hala ce-
vabini bildiğini düşünüyor ve sanki bilgiye sahipmişçesine kendinden emin 
bir şekilde cevap veriyordu. Önceden bir çikmaza içinde olduğunu düşün-
müyordu, ama şimdi bir açmazda olduğunu kavriyor ve gerçekte bilmediği 
bir şeyi bildiğini de düşünmüyor (Plato, 2005, 84a).

Köle artik bilmediği bir şeyi bildiğini sanarak araştirmaya gerek ol-
madiğini düşünecek durumdan çikmiş ve bilmediğini bildiği şeyi araş-
tirmaktan zevk alacak duruma gelmiştir. Sokrates’in bundan sonra ya-
pacaği şey köleye sadece sorular sorarak bu sorunun cevabina yönelik 
arayişinda eşlik etmek olacaktir; en azindan Menon’a böyle söyler13. 

 Tekrardan, başlangiçtaki kareden başlayarak, kölenin bunlardan dört tane-
sini yeni ve daha büyük bir kare oluşturacak şekilde yan yana getirmesini 
sağlar (Şekil 3). Köleye, yeni oluşan bu karenin alaninin başlangiçtaki ka-
renin dört kati olduğunu teyit ettiren Sokrates peşinde olduklari karenin 
alaninin iki kati olmasi gerektiğini vurgular. Bu noktada, Sokrates köleye 
bu yeni ve büyük kareyi oluşturan dört küçük karenin köşegenlerini çizdi-
rerek ortaya yeni bir karenin çikmasini sağlar ve bu sefer de bu kareni ala-
ninin büyüklüğünü sorar. Köle bu sorunun cevabini bulamadiğini söyler. 
Bunun üzerine Sokrates bu dört karenin köşegenlerinin karelerin alanlarini 
ikiye bölüp bölmediğini sorar ve köleden olumlu cevap alir. Artik ortada 
başlangiçtaki karenin alaninin yarisi büyüklüğünde, ancak toplamlari baş-
langiçtaki karenin iki kati alana sahip dört tane yarim kare vardir karşila-
rinda (Şekil 4).

13 Burada Klein’in, en azindan bir noktada, Sokrates’in bu yönteminin pedagojik bir yönü 
olduğuna, dolayisiyla Sokrates’in iddia ettiği kadar yansiz bir sorgulama süreci olmadiğina 
yönelik vurgusunu anmak yerinde olur. Şöyle yaziyor Klein: “Genç köle ile Sokrates arasindaki 
karşilikli konuşmadaki doğrudan soru-cevap modeli, sadece bir kez, görünürde oldukça önem-
siz bir ‘pedagojik’ ifade ile Sokrates tarafindan bozulur. Sokrates’in hatirlatici sorularindan 
birini cevaplarken, köle çocuk şunlari söyler (83 d 1): ‘Evet, bana da öyleymiş gibi geliyor’ 
[…] Bunun üzerine, Sokrates [şunu söyler]: ‘Mükemmel, sana ne [doğru olarak] görünüyorsa 
öyle cevap vermeye devam et.’ Sokrates’in duymak istediği köle çocuğun kendi düşünceleridir. 
Bununla birlikte, Sokrates bu düşünceleri baştan sona oldukça şeffaf bir şekilde ‘etkilemiyor’ 
mu?” (Son köşeli parantez orijinal metne ait) (Klein, s. 102).
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Kölenin daha önce geometri eğitimi almadiğini biliyoruz, buna bir de 
Sokrates’in bu süreç içerisinde köleye bir şey öğretmediği, sadece sorular 
sorduğu iddiasini eklersek, bu durumda kölenin bu bilgisinin kaynağini 
sorgulamak meşru hale gelir.  Sokrates de, “Ne dersin Menon, [köle] ce-
vaplarinda kendisine ait olmayan herhangi bir düşünce ileri sürdü mü?” 
(Plato, 2005, 85b) diye sorarak bu sorgulamayi başlatir.  Eğer köle bu bil-
gilere önceden sahip olmasaydi, cevaplarin kendinden kaynaklanmasi ola-
naksiz olurdu. Bu durumda, ya kölenin geometri bilmediği halde problemi 
çözdüğünü ya da bir şekilde önceden geometri bilgisine sahip olduğunu 
kabul etmek gerekecektir. Böyle bir ileri düzey geometri problemini bil-
giye sahip olmaksizin çözmek olanaksiz olduğuna göre, o zaman köle bir 
şekilde geometri bilgisine sahip demektir. Doğduğu günden itibaren Me-
non’un evinde yaşadiği ve hiçbir şekilde geometri eğitimi almadiği bilin-
diğine göre, bu durumda, kölenin doğmadan önce bu bilgiye sahip olmasi 
gerekir; bunun anlami da ruhun bu bilgiye her zaman sahip olduğudur. 
Sokrates bu durumu Menon’a yönelttiği şu soru da açik bir şekilde ortaya 
koyar: 

Eğer her iki dönem boyunca da―hem bir insan olduğu hem de olmadiği 
dönemlerde―onun [kölenin] içinde sorular sorularak canlandirildiklarinda 
bilgiye dönüşen doğru inançlar varsa, onun ruhunun bu bilgiye tüm zaman-
lar boyunca sahip olduğu sonucu çikmaz mi? Açiktir ki, tüm zamanlar bo-
yunca ya bir insandi ya da değildi (Plato, 2005, 86a).

Burada Sokrates’in sorular sorularak canlandirmadan kastettiği şey 
tam da animsama işidir. Dolayisiyla, Sokrates’e göre, ruhun önceden sa-
hip olduğu ancak sonradan unuttuğu bu bilgileri yeniden animsanmasidir 
öğrenme dediğiniz şey. Sorulan sorular sayesinde, köle kendinde bulunan 
ancak bulunduğunun farkinda bile olmadiği bilgileri yeniden canlandirir. 
Bilgiyi yeniden canlandirma işi de animsamadan başka bir şey değildir:14 

14  Charles Kahn animsama kuraminin felsefe tarihinde çok büyük etkileri olduğunu düşü-
nür. Ona göre, bu kuram Descartes, Leibniz ve hatta Kant felsefelerini bir şekilde etkilemiştir. 
“Her şeyden önce,” der Kahn, “bu öğretinin felsefi anlami hakkinda bir şey söylemek isterim. 
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“O zaman, birinin bilgiyi kendi içinden geri kazanma işi animsamak ile 
ayni şeydir, değil mi?” (Plato, 2005, 85d). herhangi bir şeyi animsamak 
için onu önceden deneyimlemiş olmak ya da onun bilgisine sahip olmak 
gerekir; hiçbir şekilde deneyimlemediğimiz ya da bilgisine sahip olma-
diğimiz bir şeyi animsayamayiz. Bu nedenledir ki, Sokrates hem ruhun 
bedene bürünmeden önce bilgiye sahip olduğunu hem de animsamanin 
gerçekleşmesi için bu bilginin ruh bedene büründükten sonra da varliğini 
sürdürmesi gerektiğini ileri sürer. Sokrates’e göre, bu iddia, ayni zamanda, 
ruhun ölümsüzlüğü düşüncesini de içerir.15 Eğer kölenin ruhu insan olarak 
varolmaya başlamadan önce bilgiye sahipse, o zaman ruh bedenden önce 
ve bedensiz var demektir. Animsanacak bir bilgiye sahip olmak için, öyle 
ya da böyle, çeşitli varliklarin deneyimlenmiş olmasi gerekir. Bölünmüş 
Çizgi ve Mağara benzetmelerini ele alirken gördüğümüz gibi gerçek bil-
gi nesneleri idealardir. Dolayisiyla, ruhun herhangi bir bilgiyi animsamasi 
için gerçek bilgi nesneleri olan idealari bedene bürünmeden önce deneyim-
lemiş olmasi gerekir. 

Geldiğimiz bu son noktada, her ne kadar ruhun ölümsüzlüğü bilginin 
ve öğrenmenin koşulu olarak karşimiza çikmiş olsa da, Platon’un eserle-
rinde ruha ve ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin derli toplu ve tutarli bir açikla-
ma bulamayiz.16 Ruh hakkinda söyledikleri çeşitli diyaloglara yayilmiş ve 

Platoncu animsama, her ikisi de Platon’u kendi öncelleri olarak ilan etmiş olan Descartes ve 
Leibniz tarafindan on yedinci yüzyilda geliştirilen doğuştan gelen ideler kuraminin atasidir. Bu 
yüzdendir ki, Leibniz, Menon’un öğretisini ‘önceden-varoluş mitinden siyrilmiş’ halini onay-
layabileceğini söylemiştir (Discourse on Metaphysics: 26). Daha uzak da olsa, animsama ayni 
zamanda, Kantçi a priori ile a posteriori bilgi arasindaki ayriminin bir örneğidir. Bu karma-
şik etkilerin bir sonucu olarak, Platon’un öğretisinin mirasini güncel iki ayri tartişma alaninda 
görebiliriz: epistemolojide mantik ve matematiğin bilişsel konumuna odaklanan a priori bilgi 
sorununda; ve psikolojide doğuştanlik sorunlarinda, örneğin dil edinimi” (Kahn, 2006, s. 119).
15  Michael L. Morgan, Menon’un paradoksunun çözümü için Platon’un ruhun ölümsüzlü-
ğünü varsaymasinin zorunlu olduğunu iddia eder. Miller’a göre, “[a]nimsama olarak öğrenme 
araştirma paradoksunu çözer ve bunu da sadece eğer araştirmanin nesneleri her zaman ruhta 
bulunuyorsa yapabilir. Ancak, Platon bu her zaman bulunma durumu ruhun ölümsüz olmasini 
gerektirir diye düşünür; bu da, Platon’un araştirmanin olanağini sadece ruhun ölümsüz olmasi 
durumunda kurtarabileceği anlamina gelir” (Morgan, 1992, s. 237).
16  Fred D. Miller Jr.’da bu tutarsizliğa dikkat çeker ve yorumcularin bu durumu nasil değer-
lendirecekleri konusunda üç farkli yaklaşim sergilediklerini söyler. Şöyle yazar Miller: “[M]
etinlerinde ifade edilen herhangi bir öğretiyi, özellikle de onun kabul görmüş yargisi olarak, 
Platon’a atfederken temkinli olunmalidir. Bu, biri, onun çeşitli diyaloglarinda ortaya koyduğu, 
birbirleriyle bağdaşmaz iddialarini uzlaştirmaya çaliştiğinda açikça ortaya çikar. Örneğin, ruh 
(Phaidon’da olduğu gibi) yalin bir birlik mi yoksa (Devlet, Phaidros ve Timaios’ta olduğu gibi) 
parçalardan mi oluşmaktadir? Üç ana yorumlama hatti vardir. Tikelci (particularist) yaklaşim 
diyaloglari ayri ayri yorumlamaktir. Elbette ki, bu yaklaşim Platon’un külliyati içinde tutarli 
bir psikolojinin ifade edilip edilmediği sorusunu açikta birakir. Birlikçi (unitarian) yaklaşimda, 
farkli metin bölümleri temel bir düzeyde uyuşur; iddia edilen tutarsizliklar sadece görünüşte ya 
da yapaydirlar. Gelişimci (developmental) yaklaşimda, tutarsizliklar gerçektir, çünkü Platon’un 
kuramlari, o diyaloglarini birbiri ardina yazarken, yavaş yavaş değişti. Bu [yaklaşim] Platon’un 
diyaloglarini hangi siralama ile yazdiğini belirleyebileceğimizi varsayar. Bu her ne kadar tartiş-
mali olsa da, ruhu konu edinen en önemli diyaloglarin, en eskiden en yeniye doğru, siralamasi-
nin şu şekilde olduğu genel kabul görür: Phaidon, Devlet, Phaidros, Timaios, Yasalar.” (Miller 
Jr., 2006, s. 279-280.)
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bazilari da mitoslar üzerinden sunulmuştur. Ancak, bağlam gereği, burada 
sadece Platon’un ruhun ölümsüzlüğünü temellendirmeye çaliştiği Phaid-
ros diyaloğu ele alinacaktir.

Genel olarak seven ile sevilen arasindaki ilişkinin ve bunlardan han-
gisinin övülmesi gerektiğinin incelendiği diyaloğun bir aşamasinda, Sok-
rates konunun uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi için öncelikle ru-
hun doğasinin incelenmesi gerektiğini söyler: “Öncelikle, ister tanrilarin 
isterse insanlarin olsun, ruhun doğasina ilişkin hakikati, ona ne olduğunu 
ve onun nelere neden olduğunu göz önünde bulundurarak, anlamamiz ge-
rekir” (Plato, 2002, 245c). İncelemede ele alinan ilk konu ruhun ölüm-
süzlüğü konusudur, ki bu konu yukarida da belirtildiği gibi öğrenmenin 
animsamadan başka bir şey olmadiği iddiasinin temellendirilmesi için çok 
önemlidir. Sokrates’e göre, ruh sürekli hareket halinde olan bir şeydir ve 
bu nedenle de ölümsüzdür, çünkü “başka bir şey tarafindan hareket ettirilen 
ve başka bir şeyi hareket ettiren bir şeyin hareketi bitince yaşami da biter” 
(Plato, 2002, 245c). Başka bir deyişle, ruh sürekli hareket halinde olduğu 
için hareketini başka bir şeye borçlu değildir, dolayisiyla da hareketinin 
ve yaşaminin bir yerde son bulma ihtimali de yok demektir. Bunun anlami 
da, ruhun kendisinin, hem kendi hareketinin hem de hareket halinde olup 
da bu hareketin kaynaği kendisi olmayan diğer tüm şeylerin hareketlerinin 
“kökensel” kaynaği olduğudur. Şöyle söyler Sokrates: “böyle bir şey, ayni 
zamanda, hareket eden diğer her şey için hareketin kökensel kaynağidir” 
ve “bir kaynak yaratilmiş bir şey değildir, çünkü yaratilmiş herhangi bir 
şey zorunlu olarak bir kaynaktan yaratilmiştir, ancak bir kaynağin kendi-
sinden yaratilacaği başka bir şey yoktur” (Plato, 2002, 245c-d). Çünkü, 
eğer bir şey kökensel bir kaynak olacaksa başka bir şeyden yaratilmiş ol-
mamali, yani bir başlangici olmamalidir. Sokrates’e göre başlangici olma-
yan bir şeyin sonu da yoktur. Dolayisiyla, “eğer durum böyleyse―eğer 
sadece ve sadece ruhlar kendi kendini hareket ettiren bir şeyse―bundan 
zorunlu olarak ruhun yaratilmamiş ve ölümsüz olduğu sonucu çikar” (Pla-
to, 2002, 245e-246a). Copleston’in da vurguladiği gibi, “ruhun hareketin 
ilkesi olduğu bir kez kabul edildiğinde, (eğer hareket başlangiçtan itibaren-
se) ruhun daima varolmuş olmasi gerekir” (Copleston, 1993, s. 214).

Ruhun ölümsüzlüğünü bu şekilde ortaya koyduktan sonra, Sokrates 
ruhun idealarin bilgisine nasil eriştiğini açiklamaya girişir. Bu açiklama 
ruhun bir at arabasina benzeyen bileşik bir varlik olduğunu gösteren bir 
benzetmeye dayanir. Buna göre “bir ruh arabaci ve iki attan oluşan doğal 
bir bütünlüğe benzer” (Plato, 2002, 246a). Burada, arabaci akla, atlardan 
biri cesarete, diğeri ise arzuya karşilik gelmektedir. İnsan söz konusu ol-
duğunda, bu atlardan cesareti temsil eden iyi bir soydan gelen iyi huylu 
bir at iken, arzuyu temsil eden kötü bir soydan gelen kötü huylu bir attir; 
iyi huylu olani kontrol etmek kolaydir, ancak kötü huylu olani zapt etmek 
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zordur. Tanrilar söz konusu olduğunda, atlar da arabacilar da iyi soylar-
dan gelmektedir; bu nedenle de, tanrilar arabalarini kontrol etmekte güçlük 
çekmezler. Ayrica, ruhlar 

ruha sahip olmayan diğer şeylerin hepsine göz kulak olurlar ve farkli bi-
çimler alarak, farkli zamanlarda tüm evrende devriye atarlar. Noksansiz bir 
ruh―yani kanatlari olan bir ruh―çok yükseklere yolculuk yapabilir ve tüm 
dünyayi kontrol eder, ancak kanatlarini kaybeden bir ruh kati bir şeye sikica 
tutununcaya kadar sürüklenir (Plato, 2002, 246b-c).

Ruh bu tutunduğu şeyi kontrol etmeye ve kendisi hareket kaynaği ol-
duğu için, onu hareket ettirmeye başlar. İşte “ruh ve bedenden oluşan bu 
bütüne hem ‘canli varlik’ hem de ‘ölümlü’ denir. Bu konuyu etraflica düşü-
nen hiç kimse, canli bir varliğa ‘ölümsüz’ diyemez” (Plato, 2002, 246b-c). 
Ölümlü insan, işlerini görmek için evrende arabasiyla dolaşan tanrilarin 
peşinden gitmeye kalkiştiği zaman, arabasi onlar kadar dengeli olmadi-
ği için, hem onlarin çiktiği yüksekliklere çikamaz hem de çiktiği yüksek-
liklerde onlar kadar uzun süre kalamaz. Tanrilar göklerin ötesine geçerek 
asil gerçeklikleri çok rahat bir şekilde deneyimleyebilirler. “Bu bölge,” der 
Sokrates “gerçek varlikla doludur. Gerçek varliğin ne rengi ne de biçimi 
vardir; o elle tutulamaz ve sadece akla, yani ruhun kilavuzuna, görünür. 
Gerçek varlik, gerçek bilgi olarak kabul edilen her şeyin alanidir” (Plato, 
2002, 247d). Görüldüğü gibi, söz edilen bu gerçeklik alani aslinda idealar 
dünyasidir, gerçek bilgi nesnelerinin bulunduğu alandir ve tanrilarin ko-
layca erişip deneyimleyebildiği bir alandir. Söz konusu olan insanlar oldu-
ğunda durum değişir. İnsanlar ruhlarinin dengesini kurmakta zorlandiklari 
için, tanrilarin ardindan gidip onlari takip etmeye kalksalar bile göklerin 
ötesine geçmeyi ya hiç beceremeyecekler ya da çok kisa bir süre için ge-
çebileceklerdir.

Diğer ruhlara gelince, herhangi bir tanriyi yakindan takip eden ve ona ben-
zemeye başlayanlar arabacilarinin başlarini dişaridaki bölgeye uzatir […] 
ancak atlari tarafindan rahatsiz edildikleri için gerçekten varolan şeylere 
ilişkin görüşleri bulanik olacaktir. Diğerleriyse, başlarini ara sira şöyle bir 
uzatirlar ama arada geri çekmek zorunda kalirlar ve bu nedenle, atlarin gös-
terdikleri dirence bağli olarak, bazi şeyleri görürler, bazilarini da kaçirir-
lar. Geri kalanlarsa, üst bölgeyi arzulamalarina ve takip etmelerine rağmen 
göklerin ötesine geçemezler […] (Plato, 2002, 247d).

Bu ruhlardan sadece başini göklerin üzerine doğru uzatip idealarin 
bilgisine sahip olabilenler insan bedenine bürünebilirler ve reenkarnayon 
döngüsünde de insan olarak geri dönme olanağina sahip olabilirler. Şöyle 
diyor Sokrates: “hakikati hiç görmemiş bir ruh insan biçimine giremez, 
çünkü bir insan deneyimden aldiği izlenimleri siniflar üzerinden anlamak 
zorundadir; onlari tek bir sinif altinda kavrayarak birleştirmek için algi-
lar çokluğunu kullanir.” Başka bir ifadeyle, insan olabilmek için algilar 
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çokluğunu tek bir ilke ya da kavram altinda düşünebilmek gerekir, bunun 
içinde bu türden ilke ya da kavramlara sahip olmak gerekir. Kahn bunun 
insan ruhunun temel bir özelliği olduğunu düşünür ve şöyle der “[b]u bakiş 
açisina göre, insan ruhuna özgü olan şey kavramsal dili anlama ve duyu 
algisi temelinde birleşik yargilarda bulunmaktir” (Kahn, 2016, s. 125). Bu 
anlamda, idealar birer ilke ya da kavram olarak iş görürler. Bu algilar çok-
luğunu bir ilke ya da kavrama indirgeme işine Sokrates animsama diyor. 
Bu algilar çokluğunu oluşturan tikel algilar ruhun göklerin ötesine yaptiği 
yolculuk sirasinda görmüş olduğu idealari animsamasini sağlar, ki ancak 
bu sayede bu çokluğu altina yerleştirebileceği bir ilke ya da kavrama sahip 
olur. “Daha önce de söylediğim gibi,” der Sokrates “tüm insanlarin ruhlari-
nin şeyleri gerçekte olduklari halleriyle görmüş olmalari zorunludur, diğer 
türlü böyle bir yaşayan yaratiğin içine giremezlerdi” (Plato, 2002, 249e). 
Ancak bu, tüm ruhlarin gerçekte olduklari halleriyle gördükleri bu şeyleri 
tamamen ve eşit düzeyde hatirlayacaklari anlamina gelmez. Daha önce de 
gördüğümüz gibi, ruhlarin tamami da eşit bir şekilde bu gerçeklik alanina 
erişebilmiş değildir; kimi ruhun dengesini sağlayip göklerin ötesini rahat 
bir şekilde deneyimlerken, kimileriyse bunu sadece kisa süreli ve kesinti-
lerle başarabilmiştir. Bu nedenle, “tüm ruhlar, yeryüzünde bulunan şeyler 
araciliğiyla gerçek olan o şeyleri animsamaya kolaylikla yönlendirilmez-
ler” (Plato, 2002, 250a). Sokrates’e göre animsama işini zorlaştiran başka 
bir unsur daha vardir ki o da bedenimizdir. Görünür dünya alaninda bulu-
nan ve asil gerçekliklerin soluk birer kopyasi olan şeyleri, yine kendisi de 
bir kopya olan bedenimizin zayif duyu organlari araciliğiyla deneyimleriz: 
“(Ruhlar için çok önemli olan adalet ve öz denetim gibi şeylerin) bu yer-
yüzündeki benzerleri parlakliktan yoksundur […] çok az sayida insan zayif 
duyu organlari araciliğiyla herhangi bir benzerin, benzeri olduğu [asil] şeyi 
fark edip görebilir” (Plato, 2002, 250a-b). 

Durumun böyle olduğunu, yani animsamanin herkes tarafindan ko-
laylikla gerçekleştirilemediğini Menon’un kölesi örneğinde açikça gördük. 
Animsamak bir yana, köle kendisinde böyle bir bilginin olabileceğinin far-
kinda bile değildi. Ancak, Sokrates’in kilavuzluğunda ve aşama aşama da 
olsa, ruhunda bulunan geometri bilgisini animsamayi başardi. Phaidros 
diyaloğundaki ruha ilişkin açiklamalarin da açik bir şekilde ortaya koy-
duğu gibi, bilginin animsamadan başka bir şey olmadiği iddiasinin geçerli 
olabilmesi için ruhun ölümsüz olmasi, reenkarnasyona girmesi ve bedene 
bürünmeden önce idealarin bilgisine sahip olmasi gerekir. Ruhun bir kö-
lenin bedenine bürünmüş olmasi bu özelliklere sahip olmasini engelleyen 
bir durum değildir. Eğer kölenin ruhu bu üç özelliğe sahip olmasaydi, geo-
metri problemini çözmesi olanaksiz olacakti. 
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GİRİŞ

Gerçekle belgeselin ilişkisi en az belgesel filmin var oluşu kadar es-
kidir. Her ne kadar günümüze kadar belgesel filmin tek bir genel geçer ta-
nimlamasi yapilamamiş olsa bile gerek sinema düşünürleri tarafindan ya-
pilan tanimlarin tamaminda gerekse Dünya Belgeselciler Birliği tarafindan 
yapilan tanimlarda her daim ilk vurgu yapilan unsur belgeselin gerçek ile 
ilişkisi olmuştur. Bu ilişki ayni zamanda belgeselin etiğini de belirler. Çün-
kü belgesel filmin gerçeği yansitma ve izleyeni bilgilendirme sorumluluğu 
onu birtakim etik prensiplere uymaya zorlar. Bu bağlamda belgesel film 
kurmaca filmden oldukça farkli bir noktada durur. Kurmaca film doğasi 
gereği kurulmuş, hayalden üretilmiştir ve özünü hayattan almasina rağmen 
hayati nasil yansitacaği konusunda tamamen özgürdür. İzleyici kurmaca 
bir filmi izlerken onun sanat bir yapit olduğunun ve sanatçinin yarattiği 
dünyanin hikayesini izlediğini bilmektedir. Ancak belgesel filmde durum 
bundan çok farklidir. Belgesel film gerçeği anlatma iddiasinda olduğundan 
seyircinin beklentisi ekranda gördüğü her şeyin gerçek olduğu yönündedir. 
Bu noktada belgesel yönetmenine de kurmaca yönetmeninden çok farkli 
bir sorumluluk düşer. Çünkü belgesel yönetmeni her türlü seçim ve filme 
yaptiği her türlü sanatsal müdahale ile gerçeği eksiltme, gölgeleme, değiş-
tirme ya da manipüle etme suçlamalariyla karşi karşiya kalabilir. 

Belgesel sözcüğü ilk olarak “kurgusal olmayan film”i tanimlamak 
için, İngiliz Film okulunun kurucularindan İskoç film yazari ve belgesel-
ci John Grierson tarafindan 1926 yilinda bir gazeteye Robet Flaherty’nin 
Moana adli filmini tanimlarken, İngilizce’de “belgem-si, belge-sel” an-
laminda gelen documentary kelimesinin kullanilmasiyla ortaya çikmiştir 
(Saunders, 2014, s. 24). Grierson’un burada altini çizdiği nokta, Moana 
filminde Flaherty’nin Polenezyali bir ailenin gündelik hayatini kayit altina 
almasi yani belgelemesidir. Bu tanimi yaparken yine ayni röportaj içinde 
aslinda belgesel kelimesinin tam anlamiyla türü betimleye yetmeyeceği-
ni de ifade etmiştir (Beattie, 2008). Çünkü belgesel filmd belge filmden 
farkli olarak sadece kameranin önünde olup biten kayit altina alinmakla 
kalinmaz, yönetmenin yaratici etkisi de filmin üretim sürecine dahil olur. 
Bu yaratici etki sinema teknolojisinin gelişmesi ve sinemanin hikâye anlat-
ma tekniklerini ilerletmesi ile giderek daha da artmiştir. Bunun sonucunda 
da belgesel ile gerçek ilişkisi en derin sorgulamalara maruz kalmiştir. Bu 
süreçte sinema kuramcilari ve yazarlari “Yaratici etkinin artmasi gerçek-
ten bir kopuş mudur? Belgesel filmde yönetmenin filme müdahalesi ne 
boyutta olabilir? Sinema teknolojileri ile yeniden yaratmalar belgesel film 
etiğine uygun mudur? Oyunculuk ve diğer yeniden canlandirmalar belge-
selin doğasina aykiri midir?”  gibi birçok soruya cevap aramiştir. Özellikle 
bu noktada dramatik belgeselin kurmacadan farkinin kalip kalmadiği, ye-
niden yaratim sahnelerin gerçeği ne kadar yansittiği ve dramatik belgese-
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lin belgeselin gerçekle ilişkisine ters olup olmadiği tartişmalari da ortaya 
çikmiştir. 

Belgesel sinema sinemanin kurmaca ve kurmaca olmayan ayrimini 
yaptiği tarihten itibaren kurmaca filmin hikâye anlatma tekniklerinden ve 
öğelerinden yararlanmaya başlamiştir.  Günümüzde belgesel sinemada bu 
anlatim öğelerinin kullanilmadiği tek bir filme bile rastlamak mümkün de-
ğildir. Bu öğelerin başlicalari olarak kurgu, müzik, ses ve görüntü efektleri, 
canlandirmalar ve animasyonlar siralanabilir. Tüm bu öğelerin kurmaca 
filmde de kullanilmasi elbette iki tür arasinda bir bağlantiyi ve türler arasi 
etkileşimi ifade eder. Ancak her ne biçimde yapilirsa yapilsin belgesel film, 
her şeyden önce belgesel etiği gereği gerçekle ilişkisine sadik kalmalidir. 

Belgeselin ne olduğunun, ne olmadiğinin ve türlerinin nasil siniflan-
dirilmasi gerektiğinin bile tartişilmaya devam ettiği günümüzde bazi kav-
ramlari net olarak tanimlamak  hala çok zor. Bu noktada sinemanin halen 
çok genç bir sanat dali olduğunu ve gelişimini sürdürdüğünü unutmamakta 
fayda var. Her genç oluşum gibi sinema da bu gelişim sürecinde farkli yön-
temler, biçimler denemekte ve çoğu zaman bu yenilikler klasik olanla ça-
tişmaktadir. Dramatik belgesel de hem melez bir tür olmasi hem de klasik 
belgesel yapim prensiplerine bir nevi başkaldiri gibi algilanmasi sebebiyle 
üzerine epey tartişilan bir türdür. Klasik belgesel manifestolarinin çoğunda 
belirtilen maddelerin neredeyse tamamini karşisina alan dramatik belgesel 
gerek gerçeği yeniden tasarlamasi, gerekse bunu yaparken farkli anlatim 
öğeleri kullanmasi açisindan belgesel türünün en deneysel ve yaratici türü 
olarak da tanimlanabilir. 

Bu çalişma canlandirma/dramatik belgesel ve gerçeklik ilişkisini bel-
gesel etiği bağlaminda ortaya koymak, belgeselin anlatim öğelerinin can-
landirma belgeselin gerçekle ilişkisini ve dolayisiyla etik ilkelerini bozup 
bozmayacağini tartişmak üzere literatür tarama yöntemi ile gerçekleştiril-
miştir.   

Belgesel Sinema  ve Belgesel Etiği

Belgesel filmi ister Gündeş’in toplumsal olaylardan yola çikilarak 
gözlem yoluyla olaylarin gerçekliğinin desteklenmesi (Gündeş, 1991, s. 
19), ister Grierson’un yaratici bir gerçeklik yorumu (Hayward, 2012) ister-
se  Belgesel Sinemacilar Birliği’nin gerçekliğin bir yönünün kaydedilmesi 
işlemi (Cankaya, 1997, s. 66) tanimlarindan yola çikarak tarif edelim her 
tanimda karşimiza çikan ortak terim “gerçeklik” olacaktir. Kurmaca ol-
mayan her filmin en büyün özelliği olan “gerçekle ilişki” belgesel filmin 
çikiş noktasi, temeli ve ana damaridir. Ancak buradaki gerçek hakikatin 
kendisi değil, bir bölümü ve yönetmenin yorumuyla işlenmiş halidir. Bu 
yorum zaman içinde belgesel film ile gerçeklik ilişkisinin sorgulanmasina 
neden olmuş, yönetmenin yorumunun ya da filme etki eden her türlü un-
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surun belgesel sinemanin özüne zarar verdiği öne sürülmüştür. Özellikle 
zaman içinde gelişen teknolojiler, filme müdahale şansini attirmiş; bu mü-
dahalelerin belgesel sinemanin sanatsal değerini arttirdiğini savunanlarin 
karşisinda belgeselin niteliğine ve belgesel filmin var oluş amacina aykiri 
olduğunu söyleyenler yer almiştir. Bu karşit görüşlerin en saygin isimle-
rinden Diziga Vertov, belgesel sinemanin sadece gerçeklikle alakali olmasi 
gerektiğini, sanatsal kaygilara düşmesinin belgesel filmi hayatin gerçekli-
ğinden uzaklaştiracağini söylemiştir (Vertov, 2007). Vertov’a göre gerçek-
lik o kadar temel bir noktadir ki kameranin varliğinin hissedilmesinin bile 
gerçeğe zarar vereceğini düşünerek gizli kamera ile gündelik hayati kay-
dederek filmler yapmiştir. Vertov’a göre film yönetmeni bir muhabir gibi 
çalişmali, filme kaydettiği kişi ya da olaylara en az müdahaleyi yapmalidir. 
Film yapimcisinin hem kameraman hem yönetmen hem de kurgucu olduğu 
yapimlar ona göre en idealidir. Vertov ayrica müzik ya da diş anlatici gibi 
seyirciyi yönlendirecek her türlü eklemeye de karşidir.  

Grierson’un kurucusu olduğu İngiliz Belge Okulu da gerçeğin belge-
sel film için en önemli çikiş noktasi olduğunu ve yaraticiliğin ancak gerçek 
dünyanin görüntülenmesi sonucu ortaya çikabileceğini savunur. Film ya-
panlarin kendi etraflarinda olup biten gerçek kent yaşamlarini kayit altina 
aldiklari Kent Gerçekçiliği, 2. Dünya Savaşi sonrasi toplumsal sorunlari 
gerçek ortamlarinda ve gerçek kişilerle işleyen Yeni Gerçekçilik, önceden 
herhangi bir hazirlik yapilmadan o anda olan olaylari doğaçlama kaydeden 
ve kurgu kullanmayan Dolaysiz Sinema akimlari da belgeselin gerçekle 
ilişkisinin mümkün olduğu kadar çok korunmasi gerektiğini ve en az mü-
dahale ile oluşan belgesel filmin değerini  savunmuşlardir (Gündeş, 1991) 
Siegfried Kracauer ise sinemanin tüm diğer sanat dallarindan farkli olarak 
gerçeği olduğu gibi kaydedebilmesinin önemli bir ayricalik olduğunu ve 
özellikle belgesel sinemanin gerçek mekanlardaki gerçek kişileri kaydet-
mesi gerektiğini söylemiştir (Özaslan, 2013). 

Dramatik olsun ya da olmasin tüm belgesel türlerinin yaratici bir süreç 
içerdiği bir gerçektir. Bu yaratici süreç ayni kurmaca filmde olduğu gibi 
seyircinin hayal gücünü de işin içine alir. Bazen merak unsurunu arttirmak, 
bazen seyircide heyecan yaratmak bazense görsel anlatimi güçlendirmek 
için başvurulan anlatim öğeleri her ne kadar belgeselin gerçekle ilişkisini 
bozuyormuş gibi görülse de burada önemli olan tüm bunlarin birer araç 
olduğunun bilinmesidir. Ve gerçekçiliği sonuna kadar savunan sinema dü-
şünürlerinin karşisinda bu araçlarin içeriğe zarar vermeden ve gerçekle 
belgeselin ilişkisini bozmadan kullanilmasinin belgeselin sanatsal değerini 
arttiracağini söyleyenler yer alir (Renov, 1993). Burada kurmaca ile belge-
sel arasindaki fark elbette sanatçinin içeriğe olan yaklaşimidir. Kurmacada 
yönetmen içeriğe ve hikâyeye müdahale edip istediği gibi yön verirken 
belgeselde kullandiği araçlar ne olursa olsun hikâye gerçekte var olduğu 
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gibi yansitilir (Nichols, 1991). Özellikle sanatsal bir anlatim oluşturmak 
isteyen yönetmenler çok daha fazla deneysel yöntemler peşine düşer. Bel-
geselin nasil ve ne biçimde yapilmasi gerektiği tartişmalarinin bir diğer 
açisi da onu yüksek sanat olarak tanimlayip sanatçinin diline ve anlatim 
biçimine kisitlama getirmenin karşisinda olanlardir. Örneğin bu karşit gö-
rüştekilerin en bilinenlerinden belgeselci Joris İvens bir belgesel filmin ba-
şarisinin onun yüksek sanat düzeyinde olup olmamasiyla ölçülebileceğini 
söyler. İvens bu söylemini biraz daha ileriye taşimiş ve filmin seyirciyi de 
mutlaka filmin yaratici sürecine çekmesi, onlari düşünmeye, merak etme-
ye ve sorgulamaya yöneltmesi gerektiğini ifade etmiştir . Burada yönetmen 
istediği yöntemleri denemekte de özgürdür ( Özaydin, 1997). 

Gerçekle varoluşsal ilişkisi güçlü bir şekilde devam eden belgesel 
film, tarihsel gelişimi içince elbette sinema teknolojisindeki gelişiminin 
de etkisiyle kurgu, ses ve canlandirma gibi anlatim unsurlarindan giderek 
daha fazla yararlanmaya başlamiştir. Bu noktada tartişmalar tüm öğelerin 
kullaniminin belgesel etiğine etkilerine odaklanmiştir. 45 belgesel yönet-
meni ile yapilan röportajlardan belgesel etiği ile ilgili bir rapor hazirlayan 
Amerikan Üniversitesi Medya ve Sosyal Etki Merkezi, raporunda yönet-
menlerin hemen hepsinin seyircinin güvenine layik olmak istediğini, etik 
kurallara çok dikkat ettiğini dile getirmiştir. Rapora göre birçok yönetmen 
iş üretmenin baskisiyla mücadele ederken bir yandan da belgesel etiği ile 
kaygilar duyduğunu ifade etmiştir. Bu da gösteriyor ki belgesel film yö-
netmeni, hangi alt türde bir belgesel film üretiyor olursa olsun belgesel 
yaparken gerçekleri gösterme sorumluluğunun farkinda olarak süreçleri 
yönetmektedir.  Bu iç denetim onlari kurmaca yönetmeninden farkli olarak 
daha ilgi çekici, daha heyecan verici veya daha başarili bir film yapmak 
için uğraşirken bile bir yandan bazi kurallara sadik kalma zorunluluğuna 
iter (Chandra, 2022). 

Sinema ve etik kavramlarinin ilişkilendirilmesi özellikle temsil me-
selesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Var olduğu günden beri özellikle 
gerçek olaylarin, durumlarin ve kişilerin yani hayatin kendisinin bir nevi 
temsili olarak algilanan sinema bu temsili nasil gerçekleştirdiği sorgula-
masiyla etik prensibine bağlanmaktadir. Çünkü profesyonel bir şekilde rol 
yapan bir aktör temsil ettiğini doğru bir şekilde aktaramayabilir. Filmin 
senaryosu abartili, çekimleri konuyu anlatmada yetersiz ya da kurgusu ma-
nipüle edici olabilir. Tüm bu etmenler kurmaca film için bile temsil bağ-
laminda etiğe uygun bulunmazken gerçeği anlatma iddiasindaki belgesel 
filmde bu tartişmalar elbette doruğa çikar (Nichols B. , 2010). Belgesel 
filmde gerçek kişilerin hikayeleri anlatildiğindan burada kurmacaya ek 
olarak sanatçinin hikayesi anlatilan kişilere karşi da bir sorumluluk doğar. 
Burada oyuncularin karakteri nasil gösterdiğine ve gerçek kişilerin nasil 
temsil edildiğine dair de bir sorgulama söz konusudur. Tüm bunlardan da 
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anlaşilacaği üzere belgesel film ile etik kavramlari ayrilmazdir ve belgese-
lin tüm alt türleri içinde canlandirma belgeseller belgesel etiği ile ilişkisi 
en çok sorgulandir. 

Dramatik/Canlandırma Belgesel

Belgesel filmin alt türleri çeşitli kaynaklarda farkli isimlerle tanimlan-
miştir. Bunlar Wolf Rilla’ya göre: genel konulu filmler, doğa belgeselleri, 
belirli bir amaca yönelik belgeseller, sponsor destekli belgeseller, eğitim 
filmleri, sinema-gerçek; Nichols’s göre: açiklayici belgesel, gözlemci 
belgesel, etkileşimli belgesel, yansitici belgesel; Rotha’ya göre: doğalci 
belgesel, gerçekçi belgesel, haber-gerçek belgesel, propaganda belgeseli; 
Barnouw’a göre: keşif belgeseli, muhabir belgeseli, resim belgeseli, ta-
raf tutan belgesel, savaş propagandasi belgeseli, savaş suçlari belgeseli, 
şiir belgesel, tarihi derleme belgesel, sponsor desteğiyle yapilan belgesel, 
gözlemci belgesel, katalizör belgesel,  gerilla belgesel olarak siniflandi-
rilmiştir. Bu ve buna benzer birçok siniflandirmaya bakildiğinda sinema 
yazarlarinin belgeselin türleri konusunda bir uzlaşmaya varamadiği ve ba-
zilarinin belgeselin konusuna ve içeriğine göre siniflandirma yaparken, ba-
zilarinin ise belgeselin yapim biçimine göre bir siniflandirmayi tercih ettiği 
gözlenmektedir. Gündeş  (1991) ise bu ayrimi yaparken içerik bakimindan 
siniflandirildiğinda toplumsal belgesel, araştirma belgeseli, bilimsel bel-
gesel, tarihi ve propaganda belgeseli, derleme belgeselden ; biçimsel ola-
rak ayrildiğinda ise klasik belgesel ve dramatik belgesel (diğer adiyla yari 
belgesel) diye iki türden bahsetmek gerektiğini belirtmiştir. Biçim olarak 
ayrilan bu iki türden klasik olan gerçeği mümkün olan en az müdahale ile 
aktarmaya çalişirken, dramatik belgesel gerekli görülen yerlerde gerçeği 
sinematografiye ait anlatim unsurlariyla yeniden üretir. 

Türkçe’de dramatik belgesel, canlandirma belgesel, döküdrama veya 
yari belgesel olarak karşilik bulan  “Docu-drama”  belgeselin en genç alt 
türlerinden biridir. Günümüzde hala belgeselin bile tek bir taniminda an-
laşilamamişken dramatik belgeselin de gelişen ve değişen birçok tanima 
sahip olmasi oldukça normaldir. Bu tanimlardan başlicalarina değinmek 
gerekirse; dramatik belgeselin ilk tanimlarindan Willis’in “genellikle bir 
sorunun sosyal önemine vurgu yapan, dramatik bir biçimde konuyu araş-
tiran veya bilgi sunan” (Kaiser, 1980) , Kaiser’in “gerçek insan ve olay-
lari kullanan belgesele karşin, aktör ve aktristleri kullanan gerçek olayla-
rin dramatizasyonu” (Kaiser, 1980), Rosenthal’in “belgesel gerçek olay 
ve kişileri aracisiz olarak tasvir ederken, dramatik belgesel gerçeği yaratir 
ve yeniden yapilandirir.” (Rosenthal, 1999) tanimlamalarinin en yaygin ve 
kabul görenler olduğunu söyleyebiliriz.  

Sinemanin iki temel türünün; kurmaca ve belgeselin bir anlamda me-
lezi olan bu tür var oluşuyla beraber belgesel etiği anlaminda büyük tartiş-
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malara sebep olmuştur. Oyuncularin, dekorlarin, kostüm ve makyajin, ani-
masyonun filmin mekân ve kişilerini yeniden üretmesi fikrinin belgeselin 
gerçekle ilişkisine ve dolayisiyla etiğine aykiri olduğu düşüncesine karşin, 
sinemada giderek büyüyen teknolojik gelişmeler bu türün kullanimini da 
arttirmiştir. Daha önceki tekniklerle anlatilmasi zor ya da imkânsiz gibi 
görünen tarihi olaylarin, elde kullanilabilecek herhangi bir görsel kanitin 
olmadiği hikayelerin dramatizasyon yöntemiyle yeniden yaratilmasi müm-
kündür. Bu da belgesel sinemacilari oldukça özgürleştirmiş ve yaraticilik-
larini beslemiştir. Günümüzde belgesel sinemacilar sadece gereksinimden 
dolayi değil ayni zamanda sanatsal bir tercih olarak da canlandirma bel-
gesel tarzinda film üretmeyi seçmektedir. Örneğin günümüzün en popüler 
belgeselcilerinden Michel Moore birçok filminde özellikle ironi yaratmak 
için gerçeği dramatize etmeyi tercih etmektedir. Türkiye’de de özellikle 
genç yönetmenler yine birçok farkli canlandirma yöntemine filmlerinde 
yer vermektedir. Örneğin Uluslararasi birçok ödülle dönen İmre Azem im-
zali Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir filminde İstanbul’un yillar içinde 
geçirdiği değişimler animasyon tekniği ile yeniden üretilmiş, bazense ironi 
için karikatürize canlandirmalar tercih edilmiştir. Ayni şekilde Tolga Ör-
nek’in Hititler ve Gelibolu belgesellerinde tarihi olaylar oyuncularla yeni-
den canlandirarak verilmiştir. 

Hoffer ve Nelson’a göre dramatik belgeselin 9 çeşidi vardir:

1- Monolog: Belge ve kanitlara dayanan gerçek kişilerin hayat hi-
kayelerindeki olaylarin ve kişisel özelliklerin tek bir oyuncu tarafindan 
canlandirildiği dramatik belgeseldir. Bu belgesellerde tek bir kişinin hayat 
hikayesine ve onun açisindan olaylara odaklanilir.

2- Tarihsel: Kişiliklere değil olaylara odaklanan, güncel olmayan, 
dini olmayan ve çoğunluğu yeniden yaratilmiş dramatik belgesel türüdür. 
Özellikle bilinen tarihi olaylari ele alan bu tür bazen olayin bir yönünü 
bazense o olay hakkindaki çeşitli farkli görüşleri işler.

3- Biyografik: Gerçek kişilerin hayatlarina odaklanan ve onlarin ki-
şiliklerini ön plana çikartan dramatik belgesellerdir. Genellikle taninmiş, 
topluma mal olmuş ya da ilginç hayat hikayeleri olan kişilerin hayat hika-
yelerinin işlendiği bu türde ele alinan gerçek kişinin yaşam öyküsünün bir 
kismi ya da tamami işlenir. 

4- Çağdaş: İşlediği konular ve güncel olmasi sebebiyle tarihsel ve 
biyografik türden tamamen ayrilan ancak onlar gibi gerçek kişi ve olayla-
ri işleyen türdür. Yaşanilan dönemin sosyal meselelerinin, çatişmalarini, 
kişilerini ele alan, çoğu zaman halen gelişimini ve varliğini sürdüren ko-
nular üzerine yapilan belgesellerdir. 
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5- Dini: Dini karakteri ve konulari dini metinlere dayanarak işleyen 
dramatik belgesel türüdür. Genellikle dini metinlerde yer alan hikayeleri, 
mucizeleri ya da menkibeleri konu alir. 

6- Belgelenmiş Kurgu: Gerçek olaylara dayanan ancak karakterleri-
nin kurgulandiği ya da birleştirildiği türdür. Bu türde anlatilan konunun 
bir kismi belgelere dayanir ancak bir kismi ya bilinmiyordur ya da hak-
kinda birden fazla farkli görüş vardir. Bu türde bilinmeyen kisim ya ta-
mamen hayal ürünü olarak yazilir ya da bakiş açilarindan biri benimsenip 
diğerleri yok sayilir. 

7- Sapmalar: Gerçek bir olayla ilgili neler olmuş olabileceğine dair 
spekülasyonlari işleyen belgesellerdir. Gerçeğin tamaminin bilinmesinin 
imkansiz olduğu hikayelerde bu türe başvurulur. Bugünkü bakiş açisiyla 
olaylarin nasil olmuş olabileceğiyle ilgili spekülasyonlar yapilir ve bunla-
rin bazilari ya da bir tanesi filme konu edilir. 

8- Kismi: Genellikle tarihi olaylara odaklanan, gerçek kişilerin ha-
yatlarindaki bazi olaylarin yeniden yaratildiği dramatik belgesellerdir. Ta-
rihi belgesellerle farki tarihi kişinin hayatinin tamamina değil sadece bir 
olayina odaklanmasidir. 

9- Kurgulasallaştirilmiş: Gerçek kişilerin hikayelerini işleyen ancak 
olaylarin kurgulandiği ya da birleştirildiği türdür. Bu türde tüm hayat hi-
kayesinin bir film süresine siğmamasindan dolayi olaylar birleştirilerek 
kurgusal bir şekilde sunulur.  (Hoffer & Nelson, 1980). 

Bu açiklamalardan da anlaşilacaği üzere dramatik belgeselin alt türleri 
de gerçeğe ne kadar ve nasil dayandiği ile konu olarak gerçeğin neresi-
ne değindiğine göre değişmektedir. Ancak dramatik belgeselin kategorize 
edilmesi ya da tanimlanmasi hakkindaki tartişmalar halen varliğini sürdür-
mektedir. Dramatik belgeselin tanimlanmasinda yabanci kaynaklarda he-
nüz Türkçe’de karşilik bulmayan bazi ayrimlara da rastlamak mümkündür. 
Kracauer’in “film of fact” diye tanimladiği, “gerçeğin filmi” yani belgesel, 
kurmaca olmayandan yola çikip deneysel bir anlatim benimsediğinde dra-
matik belgesele dönüşür (Kracauer, 1961). Ayni zamanda bazi sinema ya-
zarlari dramatik belgeselin yani sira belgesel drama (drama documentary) 
diye bir türden söz etmişlerdir. Belgesel drama gerçek olaylardan yola çi-
kan kurmaca filmlere verilen isimdir. İşte bu noktada dramatik belgesel ile 
belgesel dramanin farkini açiklamak oldukça zor. Çünkü elimizdeki tek 
kriter gerçeğe ne kadar sadik kalindiği ve kurmacanin ne kadarinin hayal 
ürünü olduğudur. Elbette özellikle tarih belgeselleri söz konusu olduğunda 
bu tartişma çok daha alevlenecektir çünkü tarih biliminin kendisinde de bir 
yorum söz konusu olduğundan, tarih belgeselleri her ne kadar belgelere 
dayansa da kimin yazdiği belgelerden yola çiktiğina göre filmin söylemi 
de değişecektir. Türkler için Kurtuluş Savaşi olan bir şey Yunanlilar için 
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Büyük Felaket’tir. O zaman filmi Türk tarihçilerin yazdiği belgelere göre 
çekerseniz başka bir film Yunanli tarihçilerin belgelerine göre çekerseniz 
başka bir film elde edersiniz. En genel ayrimi ile dramatik belgeseller ger-
çeği yeniden tasarlarken belgesel dramalar gerçek bir olayin üzerine inşa 
edilen kurmaca senaryolardan üretilir diyebiliriz (Rosenstone, 1995). Dra-
matik belgesel gerçek olaylarin gerçeklere dayali temsili olarak da tarif 
edilebilir. Hem dramanin hem de belgeselin özelliklerini kullanan bu tür 
gerçek görüntülerle yazili bir metne dayanan oyuncu performanslarini bir-
leştiren hibrit bir anlatim diline sahiptir. Bu yeni anlatim dili sanatçisina 
da daha özgür bir film dünyasi yaratma imkanini sunar (Ogunleye, 2005, 
s. 480).

Canlandırma Belgeselde Kullanılan Anlatım Öğeleri

Kurgu: Belgesel sinemada kurgu en uzun süredir kullanilan bir anla-
tim öğesidir. En genel tanimiyla “belirli çekimlerin belirli koşul ve zamana 
göre siraya göre düzenlenmesi, siraya dizilmesi” (Küçükerdoğan, 2010, s. 
52) diye açiklanabilecek olan kurgu, tanimindan anlaşilacaği üzere bir yö-
netmenin bir filme yaptiği en temel müdahaledir. Çünkü bir filmde görün-
tülerin hangi sirayla, hangi görüntünün arkasinda veya önünde yahut da ne 
süreyle görüldüğü seyircinin algisini direk olarak etkiler. Bu da gerçekliğe 
yapilan en sert müdahalelerden biridir. Ancak belgeselin gerçekle ilişki-
sini mümkün olduğu kadar korumasi gerektiğini ve yönetmen katkisinin 
en azda kalmasi gerektiğini söyleyen filmciler bile kurgudan yararlanmak 
zorunda kalmiştir. Bunun en temel sebebi bir filmin izlenme süresinin si-
nirliliğidir. Çünkü hiçbir film yapimcisi/yönetmeni gerçekte aylarla belki 
yillarla ifade edilecek sürelerde gerçekleşmiş bir olayin tamamini filme 
alacak zaman ve paraya sahip değildir. Bu zaman ve para bir şekilde bu-
lunsa bile bu sefer de seyircinin bu yapimin tamamini izlemesi imkânsiz 
olacaktir. Bu yapisal zorunluluk film yönetmenini çektiği onlarca saatlik 
görüntüleri kurgulama zorunluluğuna iter. Bu noktada yönetmen gerçeğin 
neresini kesip neresini filmde birakacaği sorunsaliyla baş başa kalir. Bu ka-
rar ile yönetmen gerçek ile seyircinin arasina girmiş, bu ikilinin ilişkisine 
doğrudan etki etmiş olur.  

Dış Ses / Anlatıcı: Diş ses belgesel filmde en çok kullanilan öğelerden 
biridir. Gerek geleneksel belgesel anlatiminda gerekse dramatik belgesel-
lerde hikâyeyi bağlamak, anlatimi desteklemek, bölümler arasinda bağlan-
ti kurmak için kullanilir. Sinemanin filme fiziksel olarak sesi eklemesinden 
önce sesin sinemadaki tek kullanimi olan diş ses, ilk yillarda bir hikâye 
anlaticinin sinema salonunda bir köşede oturarak filme dair açiklamalar 
yapmasiydi. Belgesel filmde ilk diş ses kullanimi ise 1927 yapimi Movie-
tone filminde olmuştur (İmami, 2012). Sesin filme eklenmesiyle birlikte 
belgesel filmin neredeyse vazgeçilmezi haline gelen diş ses belgesel sine-
macinin görüntüyle anlattiğini desteklemek veya görüntüde eksik olanlari 
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tamamlamak gibi önemli bir görevi üstlenmiştir. Sanatçinin anlatim tarzina 
göre kullanim dozu ve amaci değişiklik gösteren diş ses belgeselde karşi-
sinda bir dinleyici varmiş gibi bazen didaktik, bazen şiirsel, bazense yo-
rumlayici olabilir. Her ne şekilde kullanilmiş olursa olsun, diş sesin tüm di-
ğer belgesel alt türlerinde olduğu gibi dramatik belgesellerde de dramatik 
bir öğe olarak yoğunluklu olarak kullanildiğini söylemek yerinde olacaktir.

Müzik: İster kurmaca ister belgesel olsun müziğin sinemadaki drama-
tik etkisi yadsinamaz. Daha ilk yillarindan itibaren filmin duygusunu ve 
anlatisini desteklemek, hatta kuvvetlendirmek için kullanilan müzik, sesin 
sinemaya girmesinden önce sinema salonlarinda canli olarak icra edilmek-
teydi. Daha sonra sesli filmlerin hayat bulmasiyla beraber kullanimi da 
artan müzik günümüzde sinemanin hiç şüphesiz sinema filmlerinin anlati 
yapisinin vazgeçilmez bir parçasidir. Müziğin belgesel film ile ilişkisi ise 
belgesel filmin tarihi kadar eskidir. İlk belgesel film olarak kabul ettiğimiz 
Robert Flaherty imzali Nanook of The North filminde müzik zaman zaman 
neşe, zaman zaman heyecan kimi zamansa hüzün veya korku duygulari-
ni seyirciye iletmek için kullanilmiştir. Bugün müziğin dramatik etkisinin 
belgeselin önüne geçmesinden çekinen bazi yönetmenler hariç hemen he-
men tüm belgesellerde az ya da çok müzik kullanilmaktadir. Hatta belgesel 
sinemada tarihinde özel bir yeri olan ve Qatsi Üçlemesi olarak da adlandi-
rilan Koyaanisqatsi:Life Out of Balance (1983), Powaqqatsi: Life in Tras-
nformation  (1988) ve Nagoyqatsi: Life As War filmleri etkileyici görsel 
anlatimlari ve herhangi bir sözel anlatima yer vermemeleriyle ünlüdür. Bu 
ve daha sonrasinda gelen benzer ardil belgesel filmler söz yerine dramatik 
etkiyi tamamen müzik ile oluşturmuşlardir. 

Belgesel filmde kullanilan müzikleri diegetik ve nondiegetik olmak 
üzere ikiye ayirmak mümkündür. Burada diegetik çekilen sahnenin orta-
minda kendiliğinden olan müziği tasvir ederken, non-diegetik filme sonra-
dan eklenen müziği işaret eder (Sözen, 2017). Örneğin bir düğün sahnesi 
çekilirken sahnede doğal olarak bulunan canli düğün müziği diegetik mü-
ziktir ancak ormanda yürüyen bir adamin görüntüsü üzerine dramatik etki 
yaratmak için filme sonradan koyulan müzik non-diegetiktir. Bu bağlamda 
diegetik müziğin dramatik belgesel ve etik tartişmalarinin dişinda tutuldu-
ğunu çünkü gerçeğin bir parçasi olarak kabul gördüğünü ancak non-diege-
tik müziğin diğer anlatim öğelerinde olduğu gibi belgeselin gerçekle ilişki-
si bağlaminda eleştirilmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 

Yazı / Tipografi: Yazi ilk yillarindan beri sinemanin anlatiminin 
önemli parçalarindan biri olmuştur. Özellikle ses ve müzik gibi seyirci-
ye belirli mesajlari, bilgileri verecek diğer öğelerden noksan olduğu ilk 
yillarinda sinema seyirciye tüm bu iletileri yazi yoluyla iletmiştir. Ayni 
kurmaca filmlerde olduğu gibi belgeselde de ilk örneğinden itibaren yazi 
yoğun bir şekilde kullanilmiştir. Nanook of The North’ta seyirciye oldukça 
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uzak ve yabanci olan bir konu, Kuzey Kutbu’nda yaşayan Nanook isimli 
eskimonun hayatina ve yaptiklarina dair bilgiler ve film boyunca gelişen 
olaylar zaman zaman araya yazinin desteğiyle açiklanmiştir. Birçok bel-
gesel filmde dramatik bir öğe olarak kullanilan yazi, tipografinin gelişme-
siyle çok daha farkli ve etkili biçimlerde belgesel yönetmenlerinin tercihi 
olmuştur. Jenerik ve filmin adinin yazilmasiyla aslinda hemen hemen her 
filmde yer alan yazi, belgesel filmde anlatinin parçasi olarak ayri bir önem 
kazanir. Belgesel filmlerde kullanilan yazilar film adi, bölümler arasi geçiş 
yazilari, açiklama yazilari, kişi, mekân ya da tarihi tanitan yazilar, alt yazi-
lar, grafiksel öğeler ve jenerik yazisi olarak siralanabilir  (Aytekin, 2018). 

Dramatik belgeselde yazi daha çok bilgi vermek amaciyla kullanildi-
ğindan seyirci filmde yaziyi gördüğünde bunun mutlak gerçek olduğunu 
düşünür. Filmdeki yazi bu anlamda diş sesten ve diğer anlatim öğelerinden 
daha inandiricidir. Çünkü genelde yoruma dayali bölümler yazi ile veril-
mez. Sadece kesin ve genel bilgiler yazi ile aktarilir. Bu anlamda filminde 
yazi öğesini kullanan yönetmenin kullandiği yazilarda sanatsal kaygilar-
dan çok verdiği bilginin doğruluğuna önem vermesi gerekir. 

Oyunculuk: Kurmaca filmlerin vazgeçilmesi olan oyuncular belgesel 
sinemada ancak filme konu olan olayin gerçek kişilerinin yerine geçerek 
var olabilir. Özellikle tarihi belgesellerde yoğunlukla kullanilan oyuncu 
performanslari bu tür için neredeyse elzemdir. Kendisiyle röportaj yapil-
masi ya da herhangi bir görsel arşiv malzemesinin kullanilma şansi bulun-
mayan tarihi kişilikleri ekrana yansitmak ancak o kişilerin yeniden canlan-
dirilmasi ile mümkündür. Anlatimdaki bu mecburiyet özellikle tarihi bel-
gesellerde oyuncu kullanimini ve dramatizasyonu neredeyse zorunlu hale 
getirmiştir. Uzman görüşleri ve ikincil ya da üçüncül kişilerin ağzindan an-
latilan tarihi hikayeler artik seyirciye durağan ve sikici gelmektedir. Çünkü 
seyirci dinlediği hikâyeye görsel olarak tanik olmak, ortami, zamani ve 
kişileri görerek kafasinda canlandirmak ister. Belgesel film ayni kurmaca-
da olduğu gibi hikayesini anlatabilmek için kahramanini tanitmaya ihtiyaç 
duyar. Ancak kurmacadan farkli olarak belgesel olaylar ve gerçeklere daha 
çok odaklandiği için karakterlerin iç dünyalarina odaklanmaya fazla önem 
vermez.  Onun için önemli olan kahramanin vasitasiyla gerçekleri aktar-
maktir (İvens, 1968, s. 432). Oysa bir kurmaca film sadece bir karakterin iç 
dünyasinda olup bitenlerden bile ibaret olabilir. Bu bağlamda karakter ve 
oyuncu kullaniminda iki türün oldukça farklilaştiğini söylemek mümkün. 

Dramatik belgeseller kullanilan oyunculuğu profesyonel ve amatör 
oyunculuk olarak ikiye ayirmak da mümkündür. Profesyonel oyunculuk 
yukarida da sözünü ettiğimiz gibi gerçekte aktör olan kişilerle filmin ye-
niden yaratilan sahnelerini çekmek anlamina geldiği gibi amatör oyuncu-
luk gerçek kişilerin yönlendirilmesi ya da önceden verilen talimatlara göre 
sahneyi yeniden canlandirmasidir (Rotha, 2000). 
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Animasyon: Animasyonun belgesel sinemada kullanimi zannedilen-
den çok daha eskidir. İlk kez 1918 yapimi The Sinking of the ‘Lusitania’ 
isimli belgeselde bir geminin batiş sahnesinin animasyonla canlandirilarak 
seyirciye gösterilmesiyle animasyon kullanimi belgesele girmiş oldu. Çok-
tan yaşanmiş ve herhangi bir görsel kaydi olmayan bu olayi seyirciye nasil 
yansitabileceğini düşünen yönetmen Winsor McCay, çözümü dekor ya da 
canlandirmaya oranla çok daha zahmetsiz ve ucuz bir yöntem olan animas-
yonda bulmuştur (The Sinking of the ‘Lusitania’, 2022). İçinde herhangi 
bir gerçek çekim bulunmayan bu tür “animated documentary” animasyon 
belgesel olarak adlandirilir. Bu tarz yapimlarin varliği animasyondan oluş-
muş bir belgeselin ne kadar belgesel özelliği taşidiği tartişmalarini da be-
raber getirmiş ve bu tartişmalardan “non-mimetic” yani mimetik olmayan 
belgesel diye bir kavram ortaya çikmiştir. Mimetik olmayan belgesel ger-
çekten yola çiktiğini ancak hakikatin kendisini göstermeyebileceğini kabul 
eden belgesellerdir (Roe, 2013). Animasyon ayrica ayni oyuncu perfor-
manslarinda olduğu gibi gerçek çekimlerle bir arada da kullanilabilir. Yine 
canlandirilmasi çok güç ya da çok pahali sahneler ile kahramanin hayal/
ruh dünyasi gibi animasyonla çok daha kolay aktarilabilecek sahnelerde 
yönetmenler animasyon kullanimina başvurabilir. 

Ses ve Görüntü Efektleri/Özel Efektler: Seste veya görüntüde kul-
lanilan özel efektler normal film çekimi sirasinda kaydedilemeyen ses ve 
görüntülerin zamandan kazanmak, işleri kolaylaştirmak veya maliyeti dü-
şürmek amaciyla “özel tekniklerle” filme eklenmesidir (Mitchell, 2004). 
Bu efektler eski zamanlarda çekimle elde edilmekteydi ancak bugün özel 
efektlerin hemen hemen tamami kurgu aşamasinda dijital olarak üretil-
mekte ve filme eklenmektedir. Kurmaca filmde bu artik filmlerin doğan 
bir parçasi gibi algilanmaya başlansa bile belgesel filmde filme sonradan 
eklenen her şey elbette etik tartişmalarini da beraberinde getirir. Doğal-
da olmayan bir ses, gerçekte var olmayan bir görsel efekt tüm anlatimi 
ve anlami değiştirebileceği için belgeselin gerçekliğine de zarar verir gibi 
bir düşünceye sebep olur. Ancak bazen teknik yetersizliklerden bazense 
belgesel çekiminin bazi yerlerinin tek seferde çekilebilir olmasi bu efekt-
leri zaruri hale getirebilir. Düzgün kaydedilmemiş bir ses, görüntüdeki bir 
problem efektlerle telafi edilebilir. Bunun dişinda ayni canlandirmalarda 
olduğu gibi maliyet ya da çekiminin zorluğu hatta imkansizliği yüzünden 
efektlere başvurulabilir. Burada temel nokta diğer öğelerde olduğu gibi ek-
lenen efektin gerçek hikâyede var olan bir şeyi desteklemesi ya da yeniden 
yaratmasidir.  

Sonuç Yerine

Belgesel film doğasi gereği gerçekten yola çikar ve türü veya biçimi 
ne olursa olsun gerçeği anlattiği iddiasini barindirir. Bu iddia belgesel film 
yönetmeninin belgesel etiğine ve dolayisiyla da filmi üretirken bazi kural-
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lara sadik kalmasi anlamina gelir. Klasik belgeselde yapilan röportajlarin 
söylenilen bağlaminda kullanilmasi, gerçek mekân ve kişilerin gösterilme-
si, konunun gerçekte olduğu gibi işlenmesi gibi birtakim kurallara uymak 
yeterli iken canlandirma belgeselde yeniden yaratilan dünyanin gerçek-
ten kopmamasini sağlamak gibi ek bir sorumluluk yüklenir belgeselcinin 
omuzlarina. Sonuçta yeniden yaratilan dünya tamamen olmasa bile büyük 
oranda yönetmenin hayal dünyasinin ürünüdür ve yönetmen ne kadar yara-
tici olmak isterse o kadar etik sorunsalla karşilaşir. Yaratilan dünya gerçek-
te olana yakin midir? Gerçekte olani ne oranda yansitmaktadir? Gerçek ki-
şiler doğru ve eksiksiz bir şekilde kişileştirilmiş midir? Oynayan oyuncular 
karakterlere can verirken gerçek kişileri doğru bir şekilde betimlemekte 
midir? Yaratilan dünyanin ne kadari gerçek hikayedeki dünyadan yola 
çikilarak yaratilmiştir? Bu noktada elbette canlandirma belgesel de ayni 
diğer belgesel türlerde olduğu gibi sanatçinin yaratici etkisinin belgesel 
etiğine etkisi sorunsalinin ortasinda kalmaktadir. Her ne kadar belgeselin 
gerçeği anlatma yükümlülüğü tartişmasiz olsa da sanatçinin yaratici etkisi 
olmadan da bir belgesel filmden söz etmek mümkün değildir. Bu durumda 
ilk akla gelen şey elbette belgesel filmin temsil ettikleri ve onlari nasil ve 
ne kadar gerçeğe uygun aktardiğidir. Gerçek ve sanatsal gerçek kavramlari 
bile netleşmemişken belgeselin hangi gerçeği veya kimin gerçeğini yansit-
tiği elbette kolaylikla cevaplanabilecek bir soru değildir. 

Sinema var oluşu gereği her zaman teknoloji ile iç içe olduğundan 
teknolojik gelişmeler doğal olarak onun hem içeriğini hem biçimini hem 
de anlatim öğelerini değiştirmekte, geliştirmektedir. Belgesel sinema da 
bu değişimden bağimsiz değildir ve olmayacaktir. Maliyetleri düşüren, an-
latimi kolaylaştiran ya da daha etkili ve ilgi çekici bir film üretmek için 
yönetmenin tercih ettiği her yeni öğe onun belgesel etiği anlaminda eleş-
tirilmesine sebep olmaktadir. Oysa ki bir hikâyeyi nasil anlatacaği ancak 
filmin yönetmeninin tercihi olabilir ve burada nasil bir araç kullanacaği da 
yine onun seçimidir. Gerek gelişen animasyon teknolojileri gerekse post 
prodüksiyonda gelişen yeni film yapim metotlari yönetmenleri yeni anla-
tim biçimleri denemeye itmektedir. Bugün artik tamami animasyon olan 
belgesel filmlerden, röportaj kadrajinda insanlarin konuştuğunu hiç gör-
mediğimiz ama sesin sonradan post prodüksiyonda eklendiği filmlere ka-
dar çok farkli yöntemlerle belgeseller üretildiğini görmekteyiz. Bu klasik 
belgesel yapiminda görmeye alişkin olmadiğimiz yeni anlatim yöntemleri 
filmin belgesel değerini düşürmekte midir? Elbette hayir. Tam tersi sanat 
her zaman yaraticiliğa açik olduğuna göre bu tür denemelerin çoğu zaman 
filmin sanatsal değerini arttirdiği bile söylenebilir. 

Belgesel film ve canlandirma belgesel her ne kadar yaratici bir sü-
reçten geçirilmiş gerçekliği yansittiğini iddia ediyorsa da kullandiği anla-
tim unsurlari gereği her daim belgesel etiği açisindan en çok tartişilan tür 
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canlandirma belgesel olmuştur. Özellikle tarihi canlandirmalar dayanilan 
metinlerin de yorumlanmiş olmasi ve tek bir tarihi gerçekten söz etmenin 
zorluğu nedeniyle en çok eleştirilenler arasindadir. Bu noktada film yönet-
meninin bir bakiş açisini benimsemekten başka bir şansi yoktur ve hangi 
bakiş açisini tercih ederse etsin diğer tarafin eleştiri oklarina maruz kala-
caktir. Hali hazirda hayatta olan bir kişilerin hikayesini anlatan yönetmen 
de yine ayni sorunla karşi karşiya kalir. Çünkü her hikâyenin yaşayan taraf-
lara göre farkli bir açisi vardir ve bir bakiş açisi diğerini mutsuz edecektir. 
Buradan da anlaşilacaği üzere canlandirma belgeseli yapan sanatçi belge-
sel etiğine ne kadar bağli kalmaya çalişirsa çalişsin her zaman eleştirilecek 
ve yaptiği iş bir kesimi tatmin ederken diğer bir kesimi mutsuz edecektir. 

Nihayetinde canlandirma belgesel bir belge olma niyetinde, arzusunda 
ya da amacinda değildir. O başli başina sanatsal bir yaratidir ve bu da mut-
laka içinde sanatsal bir yorumu, katkiyi barindirmasini gerektirir. Sanatsal 
yaratinin bazen gerçeğin önüne geçmesi, gerçeği gölgelemesi ya da bir 
nebze olsun manipüle etmesi mümkündür ancak bu onun değerini düşür-
mez. Elbette buradaki temel dayanak noktasi gerçeğin nasil yansitildiği, 
gerçeğe ne kadar sadik kalindiği, yeniden yaratilan dünyanin gerçekteki 
karşiliğini ne kadar doğru temsil ettiğidir. Tüm bunlar işiğinda söylenecek 
son söz belgeselin ve özellikle canlandirma belgeselin varliğini devam et-
tirdiği sürece sorgulanacaği ve belgesel etiğine uygunluğunun tartişilmaya 
devam edeceğidir.  



 .199Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Kaynakça
 

Aytekin, H. (2018). Türkiye’de Belgesel Filmlerde Tipografi Kullaniminin ger-
çekliğe etkilerini İncelemek Üzerine Bir Öneri. Üsküdar Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Dergisi(6), 64-69.

Bağci, Y. Y. (2021). Netflix Filmlerinde Kadin Anlatisi. Mediaj, 89-014.

Beattie, K. (2008). Documentary Display: Re-Viewing Nonfiction Film and Vi-
deo. Wallflower Press.

Cankaya, Ö. (1997). Belgesel Sinema Üzerine. İstanbul: Tayf Basim.

Chandra, M. (2022, Mart 5). Honest Truths: Documentary Filmmakers on Et-
hical Challenges in Their Work. CMSI : https://cmsimpact.org/resource/
honest-truths-documentary-filmmakers-on-ethical-challenges-in-the-
ir-work/ adresinden alindi

Gündeş, S. (1991). Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi ve Türkiye’ye Yansıması. 
İstanbul: Der Yayinlari.

Hayward, S. (2012). Sinemanın Temel Kavramları. İstanbul: Es Yayinlari.

Hoffer, T. W., & Nelson, R. A. (1980). Evolution of Docudrama on American Te-
levision Networks: A Content Analysis, 1966-1978. The Southern Speech 
Communication Journal(45), 149-163.

İmami, H. (2012). Belgesel Sinemada Dramatik Yapı. Tahran: Saki Yayinlari.

İvens, J. (1968, Ocak). İnsani Görmek. Türk Dili Özel Sayı: Sinema(196), 432.

Küçükerdoğan, B. (2010). Sinemada Kurgu ve Eisenstein. İstanbul: Hayalbaz 
Kitap.

Kaiser, R. (1980). Problems of Docudrama-Legal and Otherwise. European Bro-
adcast Union 1 Review, 31(4).

Kracauer, S. (1961). Theory of Film: The Redemption of Physical Reality. Lond-
ra: Oxfors University Press.

Mitchell, A. J. (2004). Visual Effects for Film and Television. Oxford: Focal Press.

Nichols, B. (1991). Representing Reality. Bloomington: Indiana University Press.

Nichols, B. (2010). Why Are Ethical Issues Central To Documentary Filmma-
king. Londra: Indiana University Press.

Ogunleye, F. (2005). Television Docudrama as Alternative Records of History . 
History in Africa(32), 480.

Özaydin, S. (1997). Dil,Üslup ve Yapi Olarak Belgesel Sinema. Belgesel Sine-
ma  Üzerine Belgesel Sinemacılar Birliği 1. Ulusal Konferansı Bildirile-
ri. Belgesel Sinemacilar Birliği.

Özaslan, Z. (2013). Sinema Kuramları 1. İstanbul: Su.



Yelda Yanat Bağcı200 .

Renov, M. (1993). Theorizing Documenatry. New York: Routledge.

Roe, A. H. (2013). Animated Documentary. The Journal of British Cinema and 
Television, 24.

Rosenstone, R. A. (1995). Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea 
of History. Harvard University Press: Londra.

Rosenthal, A. (1999). Why Docudrama? Fact-fiction on Film and TV. Illinois: 
Southern Illinois University Press.

Rotha, P. (2000). Belgesel Sinema. İstanbul: İzdişüm Yayinlari.

Saunders, D. (2014). Belgesel. İstanbul: Kolektif Kitap.

The Sinking of the ‘Lusitania’. (2022, Mart 10). IMDB: https://www.imdb.com/
title/tt0009620/ adresinden alindi

Vertov, D. (2007). Sine-Göz. İstanbul: Agora Kitapliği.



Bölüm 10
TÜRKİYE’DE MAHALLİ İDARELERİN 
DENETİMİ VE YAPILABİLECEKLERE 
DAİR BİR MODEL ÖNERİSİ: SÜREKLİ 

İZLEYİCİ BAŞKANLIĞI

Erol KARACAN1

Sanem BERKÜN 2

1  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana-
bilim Dali, Kamu Yönetimi Programi Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, ORCID 
ID: https://orcid.org/0000-0002-3492-6915, erolkaracaniibfgazi20062010@
gmail.com
2  Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yö-
netimi Bölümü Öğretim Üyesi, ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9254-1669, 
sanem.berkun@bilecik.edu.tr



Erol Karacan, Sanem Berkün202 .

GİRİŞ

Yerel yönetimler Türk idari teşkilatinin önemli bir bölümünü oluştur-
maktadir. Ülkemizde yerel yönetimler yadsinmayacak kadar önemli gö-
revler ifa etmekte ve bu görevlerini gerçekleştirebilmeleri için kendilerine 
birçok kaynak tahsis edilmektedir. Bu bağlamda hem görev hem de kaynak 
bakimindan yerel yönetimlerin, yerel demokrasi açisindan önemi artmak-
tadir. Çünkü yerel açidan bireylerin birlikte yaşamaktan kaynaklanan ihti-
yaçlarini gideren, kamusal mal ve hizmetlerini tedarik eden, mahalli halkin 
bizatihi seçtiği organlarca yürütülen kurumlar olarak ifade edilen mahalli 
idarelerin, demokratik yapilanmanin temel dinamikleri olduğu hususunda 
genel bir düşünce eğilimi vardir(Pustu, 2005: 121).

Yerel yönetimlerin kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebil-
meleri etkin bir denetim sürecine tabi olmalari ile mümkündür. Bu çaliş-
manin temel amaci, yerel yönetimler üzerindeki denetim mekanizmalarini 
incelemektir. Bu amaçla yerel yönetimlerin denetimi konusuna ayrintili 
bir biçimde değinilerek tarafimizca kurgulanan sürekli izleyici kadrosu/
başkanliği açiklanmaya çalişilmaktadir. Çalişmada ilgili literatür taranmak 
suretiyle nitel araştirma yöntemi yani dokümantasyon yöntemi tercih edil-
miştir. Bu çalişmanin nihai amaci yerel yönetimlerin denetimi bağlaminda 
iç ve diş denetimin yetersizliğini dikkatlere sunarak, yeni bir denetim anla-
yişinin gerekliliğini vurgulamaktir. Bu çalişmanin kapsami Türkiye’de yer 
alan yerel yönetimleri denetimi ile sinirlidir.

Bu çalişma, mevcut denetim argümanlarinin etkinsiz kalmasi nede-
niyle Türk yerel yönetimlerinin denetiminde yeni bir kurumsal denetim 
anlayişina ihtiyaç olduğu varsayimi üzerine kurgulanmiştir. Çalişma kap-
saminda yerel yönetimlerin denetimi genel olarak iç denetim ve diş dene-
tim açisindan incelemeye tabi tutulmuştur. İlerleyen bölümde, bu denetimi 
gerçekleştiren kurum ya da kuruluşlara da yer verilerek ilgili denetimin 
etkinliği değerlendirilmektedir.

1. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE MAHALLİ İDARELERİN 
DENETİMİNİN ÖNEMİ

Mahalli idareler yerinden yönetim kuruluşlarinin içerisinde yer almak-
tadir(Berkün, 2017: 652). Bu kapsamda mahalli idareler belde halkinin 
mahalli müşterek ihtiyaçlarini karşilamak üzere varliklarini devam ettirir. 
Bunlar, köy, belediye ve il özel idaresi şeklindedir(Ünal, 2008: 2). Üni-
ter yapinin bir uzantisi olarak mahalli idarelerin idari vesayeti çok önem 
arz etmektedir. Nitekim 1982 Anayasasinin 127. Maddesinde idari vesayet 
kavrami düzenlenmiş olup, bu idari vesayet yetkisinin merkezi idare tara-
findan kullanilacaği ve bu yetkinin mahalli idareler üzerinde olacaği belir-
tilmiştir. İdari vesayete ilişkin yetkinin normlar hiyerarşisinin en üstünde 
yer alan anayasada düzenlenmesi konunun önemini kanitlar niteliktedir. 
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1982 Anayasasinin sert ve kazuistik özelliklere haiz olmasi bu kanaatimizi 
oldukça güçlendirmekte ve bir varsayim olmaktan öte bir konuma taşimak-
tadir. İdari vesayet kavramini izaha devam edecek olursak, mahalli idareler, 
kendi tüzel kişilikleri dişinda yer alan idari makamlar tarafindan denetime 
tabi tutulurlar. Bu durum temelde idari rejimden kaynaklanmaktadir. İdari 
rejimde yargi organi tarafindan değil de doğrudan merkezi idare tarafindan 
gerçekleştirilen denetim ve gözetim yetkisine idari vesayet adi verilmekte-
dir. Literatürde idari vesayet bağlamindaki yetkiye ilişkin yapilan açikla-
malarin ortak özelliği, idari vesayet yetkisinin, merkezi idarenin, yalnizca 
mahalli idare üzerinde değil de bunlarin dişinda yer alan yerinden yönetim 
kuruluşlari üzerinde de kullanilan bir yetki olduğu yönündedir(Akyilmaz, 
Sezginer, Kaya, 2014:219). İdari vesayet merkezi idare ile yerinden yöne-
tim kuruluşlari arasindaki bütünlüğü sağlayan bir hukuki araç olma kapsa-
minda da incelenebilir.  Ayrica, yerinden yönetim sisteminin uygulanmasi 
neticesinde zorunlu olarak ortaya çikan kamu tüzel kişileri, işlem ve ey-
lemleri ile Devletin bütünlüğünü tehdit edebilir ve kamu hizmetlerinin tüm 
ülke düzeyinde ahenkli/denk bir biçimde yürütülmesine engel teşkil ede-
bilir. O halde bu zuhur eden sakincayi ortadan kaldirabilmek için merkezi 
idarenin yerinden yönetim kuruluşlarini belli ölçüde denetleme yetkisi ile 
donatilmasi zorunludur. İşte, bu zorunluluktan dolayi ortaya çikan kavra-
min adina idari vesayet denilmektedir(Günday, 2011: 84).

Vesayet yetkisi, merkezi idare tarafindan kullanilan istisnai bir yet-
kidir. Burada devlet tüzel kişiliğinin bir parçasi olan bir merkezi yönetim 
biriminin, kendisiyle ilişkilendirilmiş ama ayri tüzel kişiliği olan kamu 
kurum ve kuruluşlarini denetimi söz konusudur(Şahin, 2017: 40). Dolayi-
siyla, bu yetkiyi kullanacak olan makamlarin ilgili kanunda açikça belirtil-
mesi gerekmektedir. Ayrica, bu vesayet yetkisini ilgili makam bizatihi ken-
disi kullanmalidir. Bu hususta yetki devri söz konusu olamaz. Bu anlamda 
ilgili yetki öncelikle İçişleri Bakani tarafindan kullanilir. Yer bakimindan 
yerinden yönetim kuruluşlari üzerinde vesayet yetkisi İçişleri Bakani, mül-
ki idare amirlerinden vali ve kaymakam tarafindan kullanilmaktadir. Bü-
yükşehir belediyesi sinirlari içindeki ilçe belediyeleri üzerinde büyükşe-
hir belediyesinin de vesayet yetkisi kullandiğina şahit olunmaktadir(Atay, 
2014:187-188). 

Özel hukuktaki vesayetle idare hukukundaki vesayet birbirinden fark-
lidir. Şöyle ki, özel hukukta vesayetin temel amaci bir kimsenin korun-
masini ve himayesini sağlamaktir. Oysa, idare hukukunda vesayetin tek 
amaci yerinden yönetim kuruluşlarinin ve çikarlarinin korunmasi değildir. 
Bu amaç da olmakla birlikte temel amaç yetki aşimi ve gaspina karşi, genel 
çikarlari korumaktir (Tortop, Aykaç, Yayman, Özer, 2014: 88). 
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2. DENETİM KAVRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMSAL 
ÇERÇEVE 

2.1. Genel Anlamda Denetim
Denetim, yönetim fonksiyonlarindan biridir.  Denetimin tarihi çok es-

kilere dayanmaktadir. (Eren, 2006: 255). Kavram olarak denetim, önceden 
belirlenen plan ve programlarin, amaçlara ve ilkelere ulaşilip ulaşilmadi-
ğinin tespiti ve olasi sapmalarin nedenlerini bulup giderme süreci olarak 
tanimlanabilir. Denetim marifetiyle bir örgüt, yapilmasi doğru olmayan, 
yapildiğinda fayda vermeyen ve sakincali işlemlerin yapilmasini engelle-
yebilir. Yapilan bu denetim salt kontrol amaçli bir faaliyet değildir. Ayni 
zamanda sonuçlarin değerlendirilmesi de denetim kapsamindadir(Koç, 
Gün, 2011: 213). Denetim; olmasi gerekenle gerçekleşen arasindaki farki 
araştirma faaliyeti şeklinde de tanimlanabilir. 

Genel olarak denetimin üç unsurundan söz edilmektedir. İlk olarak be-
lirli amaçlarin bulunmasi gerekmektedir. İkinci olarak amaçlara ulaşmada-
ki verimlilik1 hususudur. Üçüncü ve son unsurumuz ise zamandir (Mecek, 
Doğan, Parlak, Derdiman, Uysal, 2015: 363-364). Yine denetim denilince 
ilgili idarelerin mali işlemlerinin ve idari işlemlerinin yanliş olmayişi öne 
çikmaktadir (Çelik, Demirci, 2019:134)

Kamu yönetiminde yeniden yapilanma bağlaminda kamu hizmetle-
rinin denetimi alaninda ciddi değişiklikler yaşanmiştir. Bu değişikliklere, 
önceki denetim sisteminin etkin olmadiği ve rehberlik etme yerine hata 
bulma anlayişi üzerine inşa olduğu yönündeki çeşitli eleştiriler gerekçe 
olarak gösterilmiştir. Ancak nihai olarak, yerel yönetimlerin mevcut kapa-
siteleri ile sahip olduklari görev ve yetkileri ne kadar hukuka, ekonomik 
gereklere ve halkin beklentilerine uygun olarak yerine getirdiklerini tartiş-
mak gerekmektedir(Çukurçayir, 2015: 108).

Yeni denetim olgusunun iki ana eksene dayandiğini ifade edebiliriz. 
Bu eksenlerden ilki, kaynak dağiliminda etkinliğin sağlanmasi yaninda yö-
netimin ve çalişanlarin hukuk kurallarina uygun davranmasini temin edil-
mesidir. İkinci eksen olarak da denetimle birlikte yönetimin performansini 
ve kalitesini artirmak hedeflenmektedir. Denetimin bu iki ana ekseninden 
hareketle şeffaflik ve hesap verme sorumluluğunun ön plana çiktiği görül-
mektedir (Aktalay, 2011: 207).

2.2. Türk İdaresinde Mahalli İdarelerin Denetimi

Yerel yönetimlerin denetimi bağlaminda çeşitli yöntemler kullanil-
maktadir. Yerel yönetimlerin denetimi şu şekilde kategorize edilebilir (Me-
1  Verimlilik, yatirilmiş sermayenin, bir kuruluşun veya bir yatirimin gelir sağlayabilme olana-
ği(https://sozluk.gov.tr/erişim tarihi 24.02.2022) veya ortaya konulan şeyin sonucunu elde etme 
sürecidir. En az girdi ile en çok çiktinin elde edilmesi şeklinde de tanimlanabilir(Şahin, 2017: 30).
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cek, Doğan, Parlak, Derdiman, Uysal, 2015: 365, Türkyilmaz, 2014: 17);

• Yargisal denetim,

•    Siyasal denetim,

• Ombudsman denetimi,

• Kamuoyu denetimi,

• İdari denetim

2.2.1. Yargısal Denetim

İdare üzerinde en etkili denetim yollarindan birisi yargi yoluyla yapi-
lan denetimdir. Salt vatandaşlarin değil, hem yasamanin hem de kanunlari 
uygulayan idarenin hukuk kurallari ile bağli olduğu bir yönetim anlayişini 
ifade eden hukuk devletinin olmazsa olmaz bir unsuru da yargisal denetim-
dir (Mecek, Doğan, Parlak, Derdiman, Uysal, 2015: 365). Nitekim 1982 
Anayasasinin 125. Maddesine göre yargi yolunun ilgili idarenin eylem ve 
işlemlerinin her türlüsüne karşi açik olduğu şeklinde yer alan amir hüküm-
den de anlaşilacaği üzere yargisal denetim anayasal düzeyde korumaya 
alinmiştir. Ayrica, Anayasanin ayni maddesinin dördüncü fikrasina göre 
ise bu yargi yetkisinin ilgili eylem veya işlemin hukuka uygunluk denetimi 
ile sinirli olduğu, yargi yetkisinin idare yerine geçmek suretiyle yerindelik 
karari kapsaminda olamayacaği ve bu minvalde idarenin takdir yetkisinin 
kisitlanamayacaği veya kaldirilamayacaği şeklinde yer verilen hükümle de 
idarenin uygulama alanini genişletmiş olup idarenin takdir yetkisinin kul-
lanilma biçiminin denetlenmesi alanini kisitlamiştir. Konumuz itibariyle, 
belediye, il özel idaresi, büyükşehir belediyesi ve köy idaresi de birer idare 
olmasi bakimindan yargisal denetime tabidir. Ülkemizde yargi mercileri 
idari, adli ve askeri olmak üzere üçlü bir yapi üzerinden hayatina devam 
etmektedir. Burada konumuzla bağlantili olarak daha çok idari yargi kis-
mina yer verilmiştir. İdari yarginin mahalli idareler üzerindeki denetimi 
Daniştay özelinde ve idare mahkemeleri genelinde incelenmektedir.

2.2.1.1. Danıştay

Daniştay hem ilk derece hem de temyiz mahkemesidir. Ayni, zamanda 
1982 Anayasasinda da yerini almiş yüksek bir mahkeme hüviyetindedir. 
Daniştay, yerel yönetimler bağlaminda çeşitli denetim mekanizmalarina 
sahiptir. Daniştay özelindeki bu denetim konumuzu somut örnekler üze-
rinden ifade etmenin daha uygun olacaği kanaatindeyiz. Bu konuyla ilgili 
somut bazi örnekleri şu şekilde siralayabiliriz;

*5302 Sayili İl Özel İdaresi Kanunun 21. maddesinin üçüncü fikrasin-
da yer alan hükme göre il özel idaresinde yer alan meclise seçilmeye ilişkin 
şartlarin ortadan kalkmasi halinde ilgili valinin haber vermesiyle birlik-
te Daniştay tarafindan bu üyelik halinin düşmesine karar verilir, şeklinde 
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bir ifade yer almaktadir. Bu hükümden anlaşilacaği üzere burada Daniştay 
menfi ya da müspet bir karar verir ve Daniştay’in buradaki yetkisi il özel 
idaresi organi üzerinde gerçekleşir.

*5302 Sayili İl Özel İdaresi Kanunun 22. maddesinde yer alan hükme 
göre belirli şartlar altinda il genel meclisinin Daniştay tarafindan feshedil-
mesi düzenlenmiş olup bu hükümden anlaşilacaği üzere Daniştay’in bura-
daki denetim yetkisi il özel idaresi organi üzerindedir.

*5393 Sayili Belediye Kanunun 4. maddesinin dört ve beşinci fikra-
larinda yer alan hükme göre Daniştay’in görüşü alinmak suretiyle ilgili 
yerde belediye kurulmasi hükme bağlanmiştir. Daniştay’in buradaki dene-
tim yetkisinin görüş bildirmekten ibaret olduğu ve sadece şekli bir durumu 
ifade ettiği anlaşilmaktadir.

*5393 Sayili Kanun’un 25. Maddesinde yer alan hükme göre beledi-
ye başkaninin başkanliktan düşürülmesine ilişkin bir ifadenin yer aldiği 
ve burada da Daniştay’in son karar yetkisine sahip olduğu görülmektedir. 
Yine, ayni Kanunun 44. Maddesine göre örneğin mazereti olmaksizin ve 
sürekli olarak yirmi günden fazla görevini terk etme şarti gibi belirli şart-
larin gerçekleşmesi halinde belediye başkaninin başkanlik sifatinin Daniş-
tay karariyla sona ereceği hüküm altinda alinmiştir. Daniştay’in burada da 
yine son karar yetkisinin olduğunu ifade edebiliriz.

*5216 Sayili Büyükşehir Belediyesi Kanunun 19. Maddesinde yer 
alan hükme göre Belediyeye ilişkin kanundaki düzenlemelerin sakli kal-
masi koşuluyla büyükşehir belediyelerinde ilgili meclisin feshine sebep 
olan eylemlere veya işlemlere iştirak eden büyükşehir ve ilçe belediye 
başkanlarinin görevlerine Daniştay karariyla son verilir şeklinde ifade bu-
lunmaktadir. Daniştay’in ilgili bu konuda son karar verme yetkisine haiz 
olduğu anlaşilmaktadir.

Yukaridaki paragraflarda somut olarak verilen örneklerden anlaşila-
caği üzere Daniştay’in yerel yönetimlerin işlemleri ve organlari üzerinde 
karar verme, uygun bulma ve görüş bildirme şeklinde denetim yetkilerine 
haiz olduğu açiktir. Ancak, bu tip bir denetimin yapilan işlem sonrasi bir 
denetim olduğu görülmektedir. Genel olarak Daniştay denetiminin ipta-
le konu olmasi cihetiyle bastirici niteliğe sahip olmasi, fakat önleyici bir 
hususu ihtiva etmemesi dolayisiyla da geç kalindiği yönüyle bir eleştiri 
getirilebilir. 

2.2.1.2. İdare Mahkemesi

Türk idari yargisinda genel yetkili mahkeme idare mahkemeleridir. 
Yerel yönetimlerle vatandaşlar arasindaki uzlaşmazliklarin/uyuşmazlikla-
rin idare mahkemeleri araciliği ile çözülmesi hususu esastir. Ayrica, yerel 
yönetimlerde görevli memurlar da kendileriyle ilgili haksiz ve hukuksuz 
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kararlarda ilgili idare mahkemesine başvurabilirler. İdare mahkemelerinin 
yerel yönetimlerin eylemleri ve işlemleri üzerindeki denetimi hukuka uy-
gunluk denetimiyle sinirlidir. Zira bu konuda 1982 Anayasasinin 25. mad-
desinin dördüncü fikrasinda yer alan hükme göre yarginin kullanimina iliş-
kin yetkinin hukuka uygunluk denetimi ile sinirli olacaği ve bu bağlamda 
yerindelik denetimi şeklinde kullanilamayacaği hüküm altina alinmiştir. 
Dolayisiyla, ilgili idare mahkemesi bahse konu bu kistaslar altinda ya açi-
lan davanin reddi karari verir ya da ilgili işlemin iptali karari verir. Gerek 
idarenin gerekse de ilgisinin davanin sonucuna göre konuyu Daniştay’da 
temyiz hakki bulunmaktadir. Ayrica, idare mahkemeleri, 1982 Anayasasi-
nin 125. maddesinin beşinci fikrasinda vücut bulan hükme göre de belirli 
şartlar altinda ilgili idari işlemin yürütmesinin durdurulabileceği şeklinde-
ki hükmünden hareketle ilgili durumun zuhur etmesi halinde idari işlemin 
yürütmesini durdurabilir. Bu tespitlerden hareketle idare mahkemelerinin 
ilgili yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisinin idari işlemin iptali 
veya yürütmesinin durdurulmasi şeklinde olduğunu ifade edebiliriz.

2.2.2. Siyasal Denetim

Ülke sinirlari içerisinde yer alan denetim türlerinden biri de siyasal de-
netim olup bunun ülke yasama meclisi tarafindan yapildiği bilinmektedir. 
Ülkemizde 1982 Anayasasi gereği, TBMM›nin bilgi tedariki ve denetimi 
yollari mevcut olup bu bağlamda bunlara 1982 Anayasasinin 98. Madde-
sinde yer verildiği hususunu görebiliriz. Denetleme yollarini bu Kanun 
maddesinden hareketle kisaca sirasiyla, Meclis araştirmasi, yazili soru, 
Meclis soruşturmasi ve genel görüşme şeklinde ifade edebiliriz. 

Yukaridaki ifadelerden de anlaşilacaği üzere TBMM’nin ilgili idareyi, 
özelde konumuz itibariyle yerel yönetimleri ancak dolayli yönden denet-
leyebileceği görülmektedir. Kanaatimizce yasamanin bu alandaki elindeki 
en büyük argümani yasa yapma hususudur. Zira, Anayasaya uygun olma 
koşuluyla ve şekil şartlarina uygun olarak yapacaği herhangi bir yasayla 
yerel yönetimleri yeniden tanzim edebilir. Yine, Meclisin tekelinde olan 
denetim şekilleri araciliği ile de dolayli bir açidan yerel yönetimler üze-
rindeki denetimi gerçekleştirebilir. Bütçe görüşmeleri gerçekleştirilirken 
de mali anlamda hem ilgili plan ve bütçeye ilişkin komisyonunda hem de 
Meclis genel kurulundaki görüşmeler esnasinda denetimi yapabilir ve bu 
anlamda bilgi sahibi olabilir. Ancak, bu denetimin etkinliği konusunda 
çeşitli sikintilar mevcuttur. Zira eski hükümet sistemimize göre yani par-
lamenter sisteme göre Mecliste çoğunluğu sağlayan siyasal partiler hem 
hükümete hem de bakanliklara hâkim konumunda olmaktadir. Dolayisiyla, 
yerel yönetimler üzerindeki bu siyasal denetimin pek etkili olup olamaya-
caği hususu tartişmali bir hal almaktadir. Keza Cumhurbaşkanliği Hükü-
met Sisteminde gensoru mekanizmasi ve sözlü soru yöntemi bulunmamak-
tadir. Güncel durumda Meclis soruşturmasi, yazili soru, meclis araştirmasi, 
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genel görüşme TBMM’nin denetim yöntemlerindedir. Bu yeni hükümet 
sistemiyle birlikte meclis soruşturmasinin bakanlar ve cumhurbaşkani yar-
dimcilari ile ilgili olduğunu da gözden kaçirmamak gerekmektedir (1982 
Anayasasi ve TBMM İç Tüzüğü). 

2.2.3. Ombudsman(Kamu Denetçiliği İdaresi) Denetimi 

Ombudsmanlik Kurumu, 2012 yilinda 6328 sayili kanunla kurulmuş-
tur. Bu kurum, TBMM Başkanliğina bağli ve kamu tüzelkişiliğine haiz-
dir. 6328 sayili Kanunun kapsami irdelendiğinde bu kuruma tüzel kişilerin 
veya gerçek kişilerin başvurabileceğini görebiliriz. Başvuruda temel şart 
olarak, idari başvuru yollarinin tüketilmesi gerektiği açik olarak belirtil-
miştir. Ancak istisna olarak bazi hallerde idari başvuru yollari tüketilmese 
dahi bu tipteki başvurularin kabul edilebileceği de hükme bağlanmiştir. 
Bu başvurularin idari yargida dava açma süresini olduğu gibi durdurduğu 
da bu kanunda yer almaktadir. Ayrica, Kurum her faaliyet yili sonunda bir 
rapor hazirlayarak Meclise sunmaktadir. Kurumunu kararlari ilgili idareyi 
bağlamaz. Bu verilen kararlar sadece tavsiye niteliğindedir. Bu tipteki de-
netimlerin ilgili idarenin işleyişine yönelik olduğunu ifade edebiliriz (Dur-
sunoğlu, Boyali, Gündoğdu, 2021: 76).

Yerel yönetim birimlerinin uygulamalari neticesinde haklarinin ihlal 
edildiğini düşünen gerçek ya da tüzel kişiler, idari başvuru yollarini tü-
kettikten sonra Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yapabilirler (Derdi-
man, Uysal, Mecek, Doğan, Parlak, 2015: 376). Bu başvuru ilgili Kanunda 
yer alan hüküm gereği başvuru sonrasi Kurumun ilgili başvuru netince du-
rumu/olayi inceleme ve araştirma kapsaminda en geç alti ay içinde sonuç-
landirmasi gerekmektedir. Bir tavsiye karari verilecek olmasi halinde bu 
karar ilgili mercii’e gönderilir ve bu mercii’den Kurumun önerileri doğrul-
tusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun önerdiği çözümü uygulanabilir 
nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde Kuruma 
bildirmesi istenilir ve süreç bu şekilde gerçekleşir.

2.2.4. Kamuoyu Denetimi

Kamuoyu, amme hayati kapsaminda nizali bir sorun karşisinda, bu 
problemle ilgilenen kişiler topluluğunun taşidiklari kanaatlerdir. Farkli bir 
ifadeyle, bir sorun karşisinda toplumun tasavvuru, toplumun taşidiği genel 
kanidir. Kamuoyu; dernekler, sendikalar sivil toplum kuruluşlari, meslek 
kuruluşlari, baski gruplari ve basin gibi hükümet dişi örgütlenmelerden 
oluşmaktadir. Bu gruplarin yönetsel uygulamalar karşisindaki tepkileri 
dikkate alindiği ölçüde vatandaşla idare arasinda uyum oluşur (Koç, Gün, 
2011: 228). Çağdaş yönetimin ilkeleri arasinda yer alan şeffaflaşma ve 
hesap verebilirlik kavramlari etkili bir kamuoyu denetimi için zemin ha-
zirlamaktadir. Kitle iletişim araçlarindaki gelişmeler, toplumsal olaylarda 
eğilimlerin oluşma sürecini hizlandirmakta toplum açisindan menfi ya da 
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müspet gelişmeler kamuoyunda eskiye nazaran daha hizli karşilik bulmak-
tadir. Bu gelişmeler ve diğer bazi faktörlerin etkisi ile bilgiye ve habere 
ulaşmak kolaylaşmiş ve bu bağlamda olaylar karşisinda kamuoyunun ken-
di tavrini belirleyecek bilinç seviyesine ulaşilmiştir. Tüm bu etkenler dik-
kat-i nazara alindiğinda yerel yönetimler üzerindeki denetim türlerinden 
bir diğerinin de kamuoyu denetimi olduğu ve her geçen gün bu denetimin 
etkinliğinin fazlalaştiği ifade edilebilir (Derdiman, Uysal, Mecek, Doğan, 
Parlak, 2015: 376). Bu denetimin önem kazanmasi aslinda sadece o yörede 
yaşayanlar için değil ayni zamanda o yerel yönetim coğrafyasini yöneten-
ler için de ciddi bir avantaj olarak gerçekleşti. Zira, yerel yöneticiler, bu 
vesileyle halkin taleplerini daha çabuk idrak eder ve bu talepleri hayata 
geçirme noktasinda bir bilinç oluştururlar. Kaldi ki bu kamuoyu durumu 
iyice kavranmiş olacak ki il özel idaresi, belediye ve büyükşehir belediye 
kanunlarina kendi idarelerinin işleyişleri ile ilgili olarak, toplumun görüş 
ve kanaatlerini belirlemek amaciyla kamuoyu anketi yapabilmelerine im-
kân taninmiştir. Böylece kamuoyunun istek ve arzularini öğrenme süreci 
yasal zemine oturtulmuştur. Burada kamuoyu denilen grubun tepkisi ve 
bunun etkisi önem arz etmektedir (Karanfiloğlu, 2000: 18).

2.2.5. İdari Denetim

İdari denetimi; diş denetim, iç denetim ve sirali(hiyerarşik) denetim 
bağlaminda üç kategoride değerlendirebiliriz. Ancak, bu denetimi litera-
türde diş denetim ve iç denetim olarak genel olarak farkli iki kategoride 
değerlendirenler de mevcuttur (Arslaner, Tekeli, 2015: 187). Burada hiye-
rarşik denetimi iç denetimden ayri bir başlikta değerlendirecek olmami-
zin temel sebebi, hiyerarşik denetimi iç denetimden bağimsiz bir kavram 
olarak kabul etmemizden ziyade bu denetimin önemine ayrica değinmek 
istenmesidir. Ayrica, idari denetim, ilgili idarenin yine idareye ait merciler 
tarafindan denetim geçirmesidir. İlgili bu denetim, bir amme kuruluşunun, 
kendi iç bünyesinde kurulmuş olan denetim birimlerince veya kurumun 
kendi içinde sirali amirler tarafindan gerçekleştirilen iç denetim ve hiyerar-
şik denetim ile kurumun kendi dişindaki başka bir kurum tarafindan denet-
lenmesi olarak gerçekleştirilen diş denetimden müteşekkildir (Derdiman, 
Uysal, Mecek, Doğan, Parlak, 2015: 367).

2.2.5.1. İç Denetim

Son zamanlarda kamuya ait işleyişte etkinlik hususunu artirmaya ma-
tuf gayretlerde özel işleyişe ilişkin tekniklerinin tercih edilmesinin yay-
ginlik kazanmasi amme idaresinde de iç denetime ilişkin uygulamalarinin 
benimsenmesine neden olmuştur. Uygulandiği ilk senelerde mali durum 
bağlaminda gerçekleştirilen iç denetim, klasik denetim sürecindeki fark-
lilaşmayla veya değişimle birlikte teşkilatin bütününü ihtiva edecek bir 
şekilde değişime evrilmiştir. Bu bağlamda kamu kesimindeki iç denetimi, 
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özel kesimdeki iç denetimden ayiran temel hususun özel sektörün kâr mak-
simizasyonu hedeflemesi işiğinda yol alirken, kamu kesiminin temel ama-
cinin kamu yarari olmasidir. İç denetimin birden fazla tanimi mevcuttur. 
Uluslararasi İç Denetçiler Enstitüsü’ne göre iç denetim, bir idarenin yapti-
ği hizmeti geliştirmek ve onlara katma değer yaratmak hedefini güden ba-
ğimsiz ve nesnel bir güvence ve rehberlik anlayişidir. İç denetim; idarenin 
risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek 
ve geliştirmek amacina matuf organize bir biçimde ve istikrarli bir bakiş 
açisi getirerek idarenin hedeflerine ulaşmasinda yardimci olur (Arslaner, 
Tekeli, 2015: 187-188). 

Kamu yönetim anlayişimizdaki değişim, daha çok kamu mali ve yö-
netimine ilişkin olarak çikarilan 5018 sayili kanunla kendini hissettirmeye 
başlamiştir. 5018 Sayili Kanun denetimi, diş denetim ve iç denetim şeklin-
de ikili bir yapida ele almiştir. İç denetimin ise iç denetçiler eliyle gerçek-
leştirileceği düzenlenmiştir (Gökmen, 2009: 4). 5018 Sayili Kanun’un 63. 
Maddesine baktiğimizda iç denetim müessesinin düzenlendiğini müşahede 
edebiliriz. Bu madde kapsaminda iç denetim açiklanmiş olup iç deneti-
min değer katma, geliştirme, rehberlik yapma, danişmanlik faaliyeti gibi 
durumlarina vurgu yapildiği görülmektedir. Bu maddede iç denetimin iç 
denetçiler vasitasiyla yapilacaği da hüküm altina alinmiştir.

Yerel yönetimler de bir kamu idaresi olmasi hasebiyle 5018 Sayili Ka-
nun’un 63. Maddesine dayanarak kendi idareleri bünyesinde bir iç denetim 
birimi başkanliği kurabilirler. Bu konunun önünde herhangi bir engel söz 
konusu değildir.  Kaldi ki yerel yönetimlerin çoğu iç denetim birimi baş-
kanliklarini kurmuşlardir. Yerel yönetimlerde mevcut olan bu iç denetçiler 
5018 Sayili Kanun’un 64. Maddesine göre hareket ederler. Kanunun bu 
maddesine göre iç denetçiler;

• Genel olarak yönetim ve kontrol yapilarini değerlendirirler, 

• Kaynaklarin etkili ve verimli kullanilmasi bağlaminda inceleme 
yapar ve önerilerde bulunurlar, 

• Harcama sonrasi yasal uygunluk denetimi yaparlar, 

• İdarenin harcamalarinin, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruf-
larin amaç ve politikalara, stratejik planlara ve performans programlarina 
uygunluğunu denetlerler ve değerlendirmede bulunurlar, 

• Denetim sonuçlari kapsaminda iyileştirmelere yönelik önerilerde 
bulunurlar ve denetim sirasinda veya denetim sonuçlarina göre soruştur-
ma açilmasini gerektirecek bir duruma rastlandiğinda ilgili idarenin en üst 
amirine bildirirler. 
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Ayrica, iç denetçiler ile ilgili olarak 12.07.2006 tarihinde Resmî Ga-
zete ’de yayimlanan İç Denetçilerin Çalişma Usul ve Esaslari Hakkinda 
Yönetmelik ile iç denetim sistemi kapsamli olarak düzenlenmiştir. Söz 
konusu Yönetmeliğin 8. Maddesine göre iç denetim, uygunluk denetimi, 
performans denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi ve sistem 
denetimi uygulamalarini içermektedir(Derdiman, Uysal, Mecek, Doğan, 
Parlak, 2015: 369). Bu iç denetim mekanizmasi sayesinde ve bu denetimin 
etkin olmasi şartiyla ilgili yerel yönetimlerin uygulamalarda, faaliyetlerde 
ve işlemlerde genel manada bir düzenliliğe kavuşacaği ve bu bağlamda 
şeffaflik ile hesap verilebilirlik oranlarinin müspet yönde artacaği beklen-
miştir. 

5018 Sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na bakildiğin-
da iç denetimin, iç kontrol sisteminin altinda yer aldiği görülecektir. Bu 
hususa da kisaca değinilmesinde fayda olacaği kanaatineyiz. İç Denetçi-
lerin Çalişma Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmeliğin 11. Maddesine ba-
kildiğinda iç denetim ile iç kontrol ilişkisi düzenlenmiştir. İç denetim, iç 
kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili olarak yönetime 
bilgiler sağlamakta, değerlendirmeler yapmakta ve önerilerde bulunmak-
tadir. İç kontrol sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanmasi süreçlerine 
ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilememektedir. Kamu idare-
lerinde etkin bir iç kontrolün kurulmasi ve sürdürülmesinden üst yönetici 
sorumludur. Üst yönetici iç denetçilerden, iç kontrol ilkeleri ve iç kontrol 
sisteminin oluşturulmasina yönelik görüş alabilmektedir. (Gökmen, 2009: 
117). Bu ifade ettiklerimizi yerel yönetimler bağlaminda değerlendirecek 
olursak, yerel yönetimlerdeki üst yönetici de iç denetçilerden, iç kontrol 
ilkeleri ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasina yönelik görüş isteyebilir. 
Aslinda bu durum bile iç denetçiliğin yerel yönetimlerde ne kadar gerekli 
olduğunun açik bir tezahürüdür. Ancak köy idarelerinde iç denetçilik mü-
essesi bulunmamaktadir.

Yerel yönetimlerde bir de teftiş kurullari mevcuttur. Bu teftiş kurul-
lari da doğrudan en üst yönetim birimine bağlidir. Örneğin, belediyelerde 
teftiş kurullari başkana bağli olarak görevlerini ifa ederler. Teftiş deyince, 
amme ve idare faydasi maksadiyla insan davranişlarini kontrol etme süreci 
ifade edilmektedir. Teftiş; öncesinde belirlenen hedeflerin belirme derece-
sini bulmak üzere her idarede gerçekleştirilir(Gökmen, 2009: 12). Yerel 
yönetimler de bu bağlamda kendi teftiş kurullari marifetiyle düzenli olarak 
teftiş geçirirler. Burada köy idarelerinde teftiş kurulu gibi bir yapinin olma-
diğini bilmek gerekir. Yerel yönetimlerde teftiş kurullari genel olarak yapi-
lan işlemleri teftiş ederler. Tabi bu teftiş gerek normal zamanlarda gerekse 
de ihbar üzerine gerçekleştirilebilir. 
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2.2.5.2. Hiyerarşik Denetim

Bu denetim türü de iç denetim kapsaminda değerlendirilmektedir. Hi-
yerarşik denetim şeklinde ayrica bir başlik açilmasinin sebebi sadece ko-
nuya dikkat çekmek ve konunun önemini göstermektir. 

Hiyerarşi, merkezi idarenin ülke çapinda bir örgüte sahip kuruluşla-
rinin başkent ve taşra örgütlenmesi, yerel yönetimlerin çeşitli birimleri ve 
ayni tüzel kişilik içindeki birimler arasinda kademeli şekilde astlik-üst-
lük ilişkisi oluşturacak hukuki baği ifade etmektedir. Bu hiyerarşik üstler, 
amir konumundadir ve astlarin üzerinde hiyerarşi kudreti denilen kamusal 
yetkiler kullanmaktadir(Atay, 2014: 175). Ancak, mahalli idarelerin ken-
di arasinda, hatta mahalli idarelerin organlari arasinda hiyerarşik bir bağ 
yoktur. Bununla birlikte mahalli idarelerin yürütme organi durumunda 
bulunan organin kendi içinde bir hiyerarşi söz konusudur. Yani, yerinden 
yönetim kuruluşlarinin yürütme organina bağli olarak görev yapan kamu 
görevlileri arasinda hiyerarşik bir bağ, yani astlik-üstlük ilişkisi vardir(Ak-
yilmaz, Sezginer, Kaya, 2014: 211).

Hiyerarşi yetkisi, hukuki manada bir yetkiyi ifade eder. Ayni kamu tü-
zelkişiliği içinde idarenin bütünlüğünü sağlamaya yönelik bir vasitadir. Bu 
yetkinin dayanaklari Anayasanin 112 ve 137. maddeleridir. Hiyerarşi yet-
kisinin kullanilabilmesi için ayrica bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç yoktur. 
Bu yetki bir başka metinde gösterilmesine gerek olmaksizin bütün üstlere 
astlarin üzerinde kullanabildiği emir, talimat verme, işlemlerin iptali veya 
yeniden tesisine imkân taniyan bir hak, yetkidir. Burada, üstler ile astlarin 
ayni tüzel kişilik içinde olmasi yeterli ve zorunludur. Bu yetki genel bir şe-
kilde ayni idare bünyesinde yer alan üstlerle astlarin arasinda kullanilan ve 
genel bir hukuk kurali niteliği taşiyan bir yetkidir (Atay, 2014: 177-178).

Yerel yönetim birimleri olan il özel idarelerinde vali, belediyelerde be-
lediye başkani ve köylerde ise köy muhtari kurumlarinin en üstünde bulu-
nan hiyerarşik amirlerdir. Bu denetim, bu amirlerden başlayarak kurumun 
kendi yapisi içinde üst makamda olan amirin astlarinin eylem ve işlemleri-
nin hukuka uygunluğu, yerindeliği, performansi üzerinde denetimi şeklin-
de gerçekleşir(Derdiman, Uysal, Mecek, Doğan, Parlak, 2015: 368-369).

2.2.5.3. Dış Denetim

Teftiş edilen/incelenen idare, ilgili idare aygitinin şematik yapisina 
dâhil olmayan bir diş organ cihetiyle inceleme/teftiş faaliyetine tabi olursa 
yapilan incelemeye diş denetim denilmededir. Diş denetimin hedefi kisaca, 
hesaplarin, mali tablolarda yer alan işlemlerin düzenli ve mevzuata uygun 
bir şekilde tutulup tutulmadiği hakkinda düşünce bildirmek ve raporlamak 
şeklinde ifade edilebilir(Aktalay, 2011: 222). Bu bağlamda yerel yönetim-
ler üzerindeki diş denetimi yapan kurum ya da kurullar Devlet Denetleme 



 .213Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Kurulu, Sayiştay Başkanliği, İçişleri Bakanliği Mülkiye Teftiş Kurulu ve 
İçişleri/Mahalli İdareler Kontrolörleri olarak ifade edilebilir.

2.2.5.3.1. Devlet Denetleme Kurulu

1981 yilinda kurulan Devlet Denetleme Kurulu, 1982 Anayasasi ile de 
benimsenmiş olup Cumhurbaşkanliğina bağli bir kuruldur. Kurum sadece 
Cumhurbaşkaninin isteği üzerine hareket edebilir.  Cumhurbaşkanliği hü-
kümet sistemi döneminde cumhurbaşkanliği kararnamesiyle yeniden dü-
zenlenmiştir.  Kurulun amaci, idarenin hukuka uygun, düzenli ve verimli 
bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamaktir.  Yerel yönetimler 
de bir kamu kurumudur. Dolayisiyla, Cumhurbaşkanin isteği üzerine Ku-
rul harekete geçebilir ve yerel yönetimleri, hukuka uygunluk, düzenlilik 
ve verimlilik veya personeli hakkinda idari soruşturma kapsaminda bir 
denetime tabi tutabilir. Bu bağlamda Devlet Denetleme Kurulu’nun hem 
parlamenter hükümet sistemi dönemi hem de cumhurbaşkanliği hükümet 
modeli dönemi için uygulamalarinin olduğu bilinmektedir. 

2.2.5.3.2. Sayıştay Denetimi

Satilmiş’a göre; 5018 Sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ve 6085 Sayili Sayiştay Kanunu ile Sayiştay’in denetim alani oldukça ge-
nişlemiştir. Sayiştay, yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sinirli 
olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağli 
veya bunlarin kurduklari veya üye olduklari birlik ve idareleri de denet-
lemektedir. Yerel yönetim birimi olan köyler ise mali denetim yönünden 
kendi kanununa tabidir (Satilmiş, 2015: 7- 8). 

Yerel yönetim kuruluşlari üzerindeki Sayiştay denetiminin vesayet 
denetimi olup olmadiği tartişilabilir niteliktedir. Sayiştay denetimi biçim 
ve sonuç yönüyle vesayet denetimine benzemekte ise de amaç bakimin-
dan ayrilik göstermektedir. Sayiştay tarafindan yapilan diş denetimin bütçe 
hakkinin gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçlarina ilişkin olarak 
TBMM ile kamuoyuna yeter derecede bilgi sunulmasini, amme kaynakla-
rinin korunmasini ve mali saydamlik kapsaminda hesap verme sorumlulu-
ğunun yerleştirilmesini ve yayginlaştirilmasini kapsamaktadir. Sayiştay’in 
yapmiş olduğu bu denetim, düzenlilik ve performans denetimini ihtiva et-
mektedir(Arslaner, Tekeli, 2015: 192). 

Meriç ve Bülbüle göre; ‘Sayiştay, yukarida ifade edilen denetimiy-
le, kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali şeffaflik kapsaminda, kamu 
idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalişmasi 
ve kamu kaynaklarinin öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki 
düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kulla-
nilmasi için TBMM adina yapilacak denetimleri, sorumlularin hesap ve 
işlemlerinin kesin hükme bağlanmasini ve kanunlarla verilen inceleme, de-
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netleme ve hükme bağlamasini sağlamaya yardimci olur.’ (Meriç, Bülbül, 
2013: 210).

Köy idareleri hariç yerel yönetimler yukarida ifade edilen bağlamda 
Sayiştay tarafindan denetlenir ve ilgili raporlama ile TBMM’ye bilgi ver-
me ve kamuoyuna duyurma süreci şekli anlamda sağlikli bir biçimde işler. 
Bu bilgi verme işleminden sonra artik tüm yetki TBMM’ye aittir. Bundan 
sonra TBMM ister aksayan yönlere yasa yapma yetkisi ile müdahale eder 
isterse bilgi edinme ve denetim yollarini işletmek suretiyle bu bağlamda 
gerekli yaptirimlara gidebilir.

2.2.5.3.3. İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri ve İçişleri Mülkiye Teftiş 
Kurulu

İçişleri Bakanliği, yerel yönetimler üzerindeki idari vesayete ilişkin 
teftiş/inceleme yetkisini, mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontro-
lörleri araciliğiyla kullanir. Mülkiye müfettişleri bu denetimi bakan adi-
na ifa ederken mahalli idareler kontrolörleri ise bu denetimi bakan onayi 
ile yerine getirmektedir (Tortop, Aykaç, Yayman, Özer, 2014: 550). Bu 
iki denetim anlayişinin Mülkiye Teftiş Kurulu yönüyle İçişleri Bakanliği 
Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği’ne, İçişleri Bakanliği/Mahalli İdareler 
Kontrolörleri yönüyle de İçişleri Bakanliği Mahalli İdareler Kontrolörle-
ri Yönetmeliğine dayanarak yapmaktadir. Bu her iki denetim türünün de, 
İçişleri Bakanliği’nin mahalli idareler üzerindeki güvenlik eksenli ve mali 
bağlamdaki teftiş anlayişini devam ettirmek istemesinden kaynaklandi-
ği iddia edilebilir. Cumhurbaşkanliği Hükümet Sisteminde belediyelerin 
Çevre ve Şehircilik Bakanliği ile ilişkilendirilmesine rağmen İçişleri Ba-
kanliği’nin belediyeleri teftiş yetkisinden vazgeçmediği görülmektedir. Bu 
durumda da hem güvenlik kaygilarinin devam ettiği hem de mali denetim-
den vazgeçilmek istenmediği intibai uyanmaktadir.

2.3. Mahalli İdarelerin Kendi Organları Marifetiyle Denetimi

Konuyla ilgili olarak il özel idaresi, belediye ve köy idaresini ayri ayri 
ele almanin daha doğru olacaği kanaatindeyiz. Çünkü bu idarelerin kendi 
iç işleyişlerinin ve yapilarinin birbirinden farkli olduğu bilinen bir gerçek-
liktir.

2.3.1.  İl Özel İdaresi

İl genel meclisi, il özel idaresinin bir organidir. İl genel meclisinin il 
özel idare faaliyetlerine ilişkin bilgi edinme ve denetiminde çeşitli vasita-
lar 5302 Sayili İl Özel İdaresi Kanununda düzenlenmiştir. İl genel mecli-
sinin bilgi edinme ve denetim yollari Kanunda da belirtildiği üzere soru, 
genel görüşme ve faaliyet raporlarinin değerlendirilmesi şeklindedir. İl ge-
nel meclisi üyeleri, bilgi edinme ve denetim bağlaminda soru tercihini kul-
lanabilirler(Şengül, 2014: 61). Konuyla ilgili olarak 5302 Sayili Kanun’un 
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18. Maddesine başvurduğumuzda da bu meclis üyelerinin bu idarenin iş 
ve işlemleriyle ilgili olarak bir önergeyle yazili veya sözlü olmak kaydiyla 
soru yöneltebileceklerinin hüküm altina alindiğini görmekteyiz. Bu soru-
nun cevaplanmasi neticesinde herhangi bir oylamaya gidilmez. Yani, bu 
husus salt bilgi almaktan ibarettir. 

İl genel meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarindan biri de İl Özel 
İdaresi Kanunun 18. Maddesine göre genel görüşmedir. İl genel meclisi 
üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanliğina istekte bulunarak il özel 
idaresinin işleyişi ile ilgili konularda mecliste genel görüşme açilmasini 
talep edebilir. Bu istek, meclis tarafindan kabul edildiği takdirde gündeme 
alinir(Atay, 2014: 298).

Faaliyet raporlarinin değerlendirilmesi hususu da yine ayni Kanun 
kapsaminda denetim ve bilgi edinme yöntemi olarak düzenlenmiştir. Bu 
değerlendirme, faaliyet raporlarina ilişkin olarak yapilan açiklamalarin 
mecliste görüşülmesi üzerine üye tam sayisinin dörtte üçü çoğunluğunda 
yeterli görülmemesi üzerine işletilen bir süreç olarak karşimizda durmak-
tadir. 

5302 Sayili İl Özel İdaresi Kanun kapsaminda valinin il genel meclisi-
nin kararlari üzerinde vesayet denetimi anlaminda çeşitli örneklere rastla-
maktayiz. Örneğin, ayni Kanunun 15. Maddesinde yer alan hükümden ka-
rarlarin meclis tarafindan verildiği, verilen bu kararlar üzerine ilgili metnin 
valiye gönderildiği, valinin bu metni hukuka aykiri görmesi halinde tekrar 
meclise iade edebileceği, iade etmezse de ilgili kararin kesinleşeceği anla-
şilmaktadir. Bu hükümden valinin, meclis kararlarini iade edebileceğinden 
hareketle bu iade işleminin geciktirici bir veto özelliği taşidiği söylenebilir. 
Ancak, meclis kararlari kesinleşse de vali, idari yarginin genel kurallari 
çerçevesinde meclis kararinin iptali için idari mahkemelere genel dava 
açma süresi içinde başvuruda bulunabilmektedir.

Yine, İl Özel İdaresi Yasasi kapsaminda il umumi(genel) meclisinin 
kullandiği denetim ve bilgi edinme yöntemleri siyasal ve iç denetim kap-
saminda değerlendirilebilir. 

2.3.2. Belediye

Belediye meclisi, belediye idaresinin bir organidir. Bu meclisin de-
netim ve bilgi edinme yollarina Belediye Kanununda(5393) yer almakta 
ve genel görüşme, soru, gensoru ve faaliyet raporunun değerlendirilmesi 
şeklinde siralanmaktadir. Bunlar dişinda denetim komisyonu da bir bilgi 
edinme ve denetim yoludur. Soru, ilgili meclis üyeleri tarafindan yazili 
veya sözlü olarak soru sorabilme imkânidir. Buna ilişkin cevap ise ya bele-
diyenin başi tarafindan ya da görevlendireceği kişi tarafindan verilir. Genel 
görüşmede, belediye meclisi üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanliğina 
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istekte bulunarak belediyenin işleriyle ilgili olarak mecliste genel görüşme 
açilmasini isteyebilirler. Bu istek, belediye meclisi tarafindan kabul edil-
diği takdirde gündeme alinmaktadir. Belediye meclisi, üyeleri arasindan 
en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlari kurabilir. Komis-
yonlarin bir yili geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacaği ayni meclis 
kararinda ifade edilir. İhtisas komisyonlari, her siyasi parti grubunun ve 
bağimsiz üyelerin belediye meclisindeki üye sayisinin meclis üye tam sa-
yisina oranlamasi suretiyle teşkil ettirilir. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 
10.000’in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarinin 
kurulmasi zorunludur (Akyilmaz, Sezginer, Kaya, 2014: 327).

Belediye başkaninca meclise sunulan bir önceki seneye ait faaliyet ra-
porundaki izahatlar, meclis üye tam sayisinin dörtte üçü tarafindan yeterli 
görülmezse, yetersizlik karariyla görüşmeleri ihtiva eden tutanak, meclis 
başkan vekili tarafindan mahallin mülki amirine gönderilir. Vali, dosyayi 
gerekçeli görüşüyle birlikte Daniştay’a gönderir. Yetersizlik karari, Da-
niştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkani başkanliktan düşer. 
Belediye başkani hakkinda meclis üye tam sayisinin en az üçte birinin im-
zasiyla gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sa-
yisinin salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alinir ve üç tam gün geçmeden 
görüşülemez. Gensoru önergesinin karara bağlanmasinda belediye başka-
ninca meclise sunulan bir önceki yila ait faaliyet raporundaki açiklamalara 
göre işlem yapilir (Atay, 2014: 332).

Belediye Kanunu kapsaminda valinin belediye meclisinin kararlari 
üzerinde vesayet denetimi anlaminda çeşitli örneklere rastlamaktayiz. Be-
lediye Kanunun 23. Maddesinde vücut bulan amir hükümden anlaşildi-
ği üzere; mecliste kesinleşen kararlarin o mahallin en büyük mülki idari 
amirine gönderilir. Bu şekilde gönderilmeyen kararlarin işleme katilmasi 
mümkün değildir. Ancak, meclis kararlari kesinleşse de vali, idari yarginin 
genel kurallari çerçevesinde meclis kararinin iptali için idari mahkemelere 
genel dava açma süresi içinde başvuruda bulunabilir.

2.3.3. Köy İdaresi

Köy ihtiyar meclisi köy işlerini en gerekli olandan başlayarak siraya 
koyar ve biri yapilip bittikten sonra sirasiyla hepsini köylüye yaptirmaya 
çalişir. Öncelikle yapilmasi gereken sağlik, yol, okul işlerinin geri birakil-
diği haber alinir veya şikâyet edilirse, köyün bağli olduğu kaymakam veya 
vali tarafindan gösterilen şekilde yapilir (Akyilmaz, Sezginer, Kaya, 2014: 
349). Yine, köy bütçesi, İçişleri Bakanliği tarafindan hazirlanmiş bulunan 
1942 tarihli Köy İdareleri Talimati adli yönetmelikle düzenlenmiştir. Buna 
göre, köy bütçesi, ihtiyar meclisi ve köy muhtari tarafindan hazirlanir. Bu 
şekilde hazirlanan bütçe mahallin en büyük mülki idare amirinin onama-
sina tabidir (Günday, 2011: 528). Bu hükümlerden hareketle mahallin en 



 .217Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

büyük mülki idare amirinin köy idaresi organlari üzerinde idari vesayet 
yetkisine sahip olduğu söylenebilir. Ancak, 6360 sayili Kanununa göre; 
büyükşehir belediyeleri, köy idaresiyken tüzel kişiliği kaldirilip mahalle-
ye dönüşen yerler için ilçe belediyelerinin istekte bulunmasi halinde ticari 
saik taşimayan yapilar için imara ilişkin güncel mevzuat kapsaminda o 
yerin mimari, geleneksel ve kültürel özelliklerine denk gelen mimari pro-
jeleri yapabilir veya yaptirabilir şeklinde bir hüküm de olduğu gözden ka-
çirilmamalidir(6360 sayili Kanun). 

2.3.4. Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesi Üzerindeki İdari 
Vesayet Denetimi

Büyükşehir belediyesinin mülki sinirlari içinde yani büyükşehir kapsa-
mindaki ilçe belediyeleri üzerinde iki konuda idari vesayet yetkisi vardir. Bu 
hususlarin Büyükşehir Belediye Yasasinda düzenlendiği ve bunlarin bütçe ile 
imar konusuna ilişkin olduğu görülmektedir. Bu Yasanin 14. Maddesinden 
hareketle büyükşehir sinirlari içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin imara 
ilişkin meclis kararlarinin büyükşehir belediye meclisinde değiştirilerek ka-
bul edilmesi mümkündür. Yine, ayni Yasanin 25. Maddesinde yer alan dü-
zenlemeye göre ise bu belediyelerin bütçeleri de büyükşehir belediyesi mec-
lisine sunulur ve bu bütçelerin de değiştirilerek kabul edilmesi mümkündür. 
Hem imar hem de bütçeye ilişkin kararlar değiştirilerek kabul edilmiyorsa o 
zaman da aynen kabul eder. Netice itibariyle ve bu hükümlerden hareketle 
bütçe ve imar konusunda büyükşehir belediyesinin büyükşehir kapsaminda-
ki ilçe belediyeleri üzerinde idari vesayet yetkisinin olduğu ifade edilebilir.

3. MAHALLİ İDARELERİN DENETİMİNDE 
YAPILABİLECEKLERE DAİR MODEL ÖNERİSİ: 
SÜREKLİ İZLEYİCİ BAŞKANLIĞI
Sürekli izleyici kadrosu, belirli dönemlerde yapilan denetimler gibi 

olmayip sessiz bir biçimde sürekli olarak ilgili yerel yönetimleri gözetle-
meyi hedefleyerek kurgulanmiştir. Bir nevi hükümet komiseri mahiyetin-
de düşünülebilir. Öyle ki bu sayede ‘yerel yönetim teşkilatina’ ciddi bir 
denetleme mekanizmasi kurulmasi amaçlanmaktadir. Yine, Sayiştay Baş-
kanliğinin yerel yönetimlere ilişkin denetim yetkisine son verip Sayiştay 
Başkanliğinin bu bağlamda bir yüksek mahkeme hüviyetine bürünmesine 
yardimci olunabilecektir. Çalişmanin bu bölümünde Sürekli İzleyici Baş-
kanliği’nin yapisal, işlevsel, görev çevresi ve fayda ile sakincalari baki-
mindan değerlendirilmesi yapilmaktadir.

3.1. Yapısal Açıdan Sürekli İzleyici Başkanlığı

Yapisal açidan Sürekli İzleyici Başkanliği’nin idari teşkilattaki ko-
numunun ve iç yapisinin oluşumunun ayri ayri ele alinmasi daha sağlikli 
olacaktir. 
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3.1.1. İdari Teşkilattaki Konumu

Sürekli İzleyici Başkanliği’nin, Türk İdari Sistemindeki yerel yöne-
tim teşkilatini bir bütün olarak denetlemesi maksadiyla kurulmasi düşü-
nülmektedir. Sürekli İzleyici Başkanliği, TBMM Başkanliğina bağli olup 
ayrica tüzelkişiliğe haiz, özerk bütçeli, merkezi Ankara olarak, bir başkan 
ve beş başkan yardimcisindan müteşekkil bir kurum olarak tasarlanmiştir. 

Sürekli İzleyici Başkanliği, bir yüksek denetim birimi olup bakanlik 
ve diğer idare denetim birimlerinden ayri bir yapiya haizdir. Herhangi bir 
birim, kişi, makam bu Başkanliğa emir, talimat veremez veya herhangi bir 
telkinde bulunamaz. Bu Başkanlik konumu gereği bağimsiz bir hareket 
kabiliyetine sahiptir.

3.1.2. İç Yapısının Oluşumu

Başkanlik, bir kurul, yeteri kadar sürekli izleyici ve sürekli izleyici 
yardimcisi ile büro işlerini yapmak üzere sekreterlikten oluşacaktir. Ku-
rul başkani ayni zamanda Kurumun da başkani olacaktir. Sürekli izleyici 
kurulunun üye sayisi 101 olacaktir. Kurul üyelerinin temel görevi izleyici 
gruplarina başkanlik etmek, izleyici gruplari oluşturmak, çalişma rehberi 
ve plani hazirlamak, ilgili raporlari Kurula sunup izah etmek, gerekli du-
rumlarda savunma yapmak şeklinde siralanabilir.

Sürekli İzleyici Kuruluna, bir üyeyi İçişleri Bakani, bir üyeyi Mali-
ye Bakani, bir üyeyi Ekonomi Bakani, bir üyeyi Daniştay Başkanliği, bir 
üyeyi Yargitay Başkanliği, bir üyeyi Anayasa Mahkemesi Başkanliği, bir 
üyeyi Sayiştay Başkanliği, bir üyeyi Adalet Bakani, üç üyeyi Cumhurbaş-
kani, doksan üyeyi TBMM Genel Kurulu atamasi öngörülmektedir. Kurul 
üyelerinin görev süresi 12 yildir. Bir üye ikinci kez atanamayacaktir. 

Sürekli izleyicilerin mesleğe intisabi sürekli izleyici yardimciliği şek-
linde olmasi öngörülmektedir. Sürekli izleyici yardimcisi olmak isteyen-
lerin diğer hususlar sakli kalmak kaydiyla muhakkak herhangi bir kamu 
idaresinin denetim biriminde en az 5 yildir fiili olarak çalişiyor olmasi 
gerekmektedir. Ayrica, bu izleyici yardimcisi adaylarinin hayatinin hiçbir 
sathinda siyasi parti üyesi olmamiş olmasi gerekmektedir.

3.2. İşlevselliği Açısından Sürekli İzleyici Başkanlığı

Sürekli İzleyici Başkanliği’nin, Türk İdari Sistemindeki yerel yöne-
tim teşkilatini bir bütün olarak denetlenmesi maksadiyla kurulmasi düşü-
nülmektedir. Bu başkanliğin kurulmasi ile birlikte Sayiştay Başkanliğinin 
yerel yönetimleri fiili denetimine son verilecek olup artik Sayiştay Baş-
kanliği işbu Sürekli İzleyici Başkanliğinin raporlarini inceleyecek ve yerel 
yönetimler bağlaminda tamamen hesap yargilamasi işlevi görecektir. 

Sürekli izleyiciler, hesap ve harcama işlemlerinin hukuka uygunluğu, 
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verimlilik, yerindelik, karlilik, borçlanmayi uygun görme, kasitli zarara 
uğratma vb. gibi konularda rapor tanzim edip görüş yazacaklardir. Özel-
likle ilgili kurumlarin iştirakleri ve şirketlerine daha özenle yaklaşilacaktir.

Bu başkanlik yerel yönetimlerin özellikle mali hesaplarini ve buna 
dayanak belgelerini inceleyecek olup ayrica ilgili yönetimin performans 
hedeflerini de kontrol etmekle yükümlüdür. Ancak, hiçbir şekilde yerin-
delik denetimi yapamaz ve ilgili yerel yönetimin iç işleyişindeki icrasina 
karişamaz.

Sürekli izleyici ve sürekli izleyici yardimcilari en az 8 ay kendilerine 
görev olarak tevdi edilen yerel yönetim birimlerini izleyecek, ilgili birim-
lerin hesaplari bakimindan kalan en fazla 4 ay içinde de raporlarini tanzim 
edeceklerdir. İşbu sürekli izleyicilere görevlendirildikleri yerel birimlerde 
sürekli olarak çalişmalarini yapabilmeleri maksadiyla gerekli kolaylik sağ-
lanacaktir. Bahse konu Sayiştay Başkanliğinin yerel yönetimler üzerindeki 
fiili denetimine son verilirken diğer teftiş birimleri de sadece şikâyet söz 
konusu olduğu hallerde yerel yönetimleri teftiş edebilecektir. Yerel yöne-
tim birimlerinde öncelik her zaman sürekli izleyici kadrolarinda olacaktir. 
Sürekli izleyici kadrolari yerel yönetimleri idari manada denetleme yapa-
mayacaklardir. İlgili izleme ve denetleme mekanizmalari sadece hesap ve 
parasal işlerle sinirli olacaktir. Söz konusu yerel yönetimler harcama ve 
hesap işlemlerine ilişkin görüş yazilarini sadece Sürekli İzleyici Başkanli-
ğindan talep edebilecektir. Ayrica, bir yerel birimin borçlanma yapmadan 
önce Sürekli İzleyici Başkanliğindan ilgili bilançolari incelendikten sonra 
onay almasi öngörülmektedir. İlgili yerel yönetimin tüm veri tabani bu sü-
rekli izleyici kadrolarina açik olacaktir. Adi geçen sürekli izleyici kurulu 
belli ve benzer konularda ilke karar alacaktir ve bunu mevzuat bağlaminda 
oluşturulacak veri tabanina giriş yapacaktir.

Sürekli izleyicilerin tanzim ettiği raporlar, görüşler ve şüphe duyduğu 
tüm hususlarin onayli birer örnekleri Sayiştay Başkanliğina, Maliye Ba-
kanliğina ve TBMM Başkanliğina gönderilecektir. Raporlarin ve tüm bil-
gilendirmelerin gönderilmesi elektronik ortamda ve gizli ibareli olacaktir.

Sürekli izleyiciler yillik izleme raporu, genel rapor, talep halinde ra-
por, özellikli tetkik raporu yazacaklardir. İşbu raporlarin tanzim edilip ilgi-
li birimlere gönderilmesi her halükârda mali yilbaşindan 75 gün öncesine 
kadar geciktirilemez. Sürekli izleyicilerin özlük işleri, yasak kapsamina 
giren hususlar tipki Sayiştay Denetçiliğinde olduğu gibi öngörülmektedir.

3.3. Görev Çevresi Açısından Sürekli İzleyici Başkanlığı

Türkiye sinirlari içerisinde yer alan yerel yönetimlerin denetlenme-
si bakimindan il özel idaresi, belediye, büyükşehir belediye, köy idaresi, 
mahalli idare birlikleri, bu kurumlarin tüm şirketleri ve iştiraklari, her ne 
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kadar yerel yönetim olarak ifade edilmese de kalkinma ajanslari izleme 
ve denetim kapsamina dâhil olacaktir. Buradan hareketle bu Başkanliğin 
görev çevresinin ülke sinirlari içerisindeki büyükşehir belediyeleri, bele-
diyeler, il özel idareleri, köy idareleri, mahalli idare birlikleri ile bunlarin 
iştiraklerinin ve ortakliklarinin faaliyet alani ve işlemleri olacaktir.

Sürekli izleyicilerin temel görevleri, izleyici grubu içinde çalişma 
programlariyla verilen konularda denetim, teftiş ve incelemeler yapmak, 
ilgili raporlari tanzim etmek, Kurul üyelerine bu konuda açiklamada bu-
lunmak, kurul başkani ve grup başkaninca verilen hukuka uygun işleri ye-
rine getirmek şeklinde öngörülmektedir.

3.4. Sürekli İzleyici Başkanlığı’nın Denetlenmesi

Başkanlik hem iç denetçiler eliyle hem de diş denetim kapsaminda de-
netlenecektir. Bu husus denetleyenlerin de denetlenmesi bakimindan önem 
ihtiva etmektedir.

3.4.1. İç Denetim

5018 sayili Yasa ve burada yer alan iç denetim müessesine ilişkin hük-
me göre çikarilan ilgili yönetmelik kapsaminda Sürekli İzleyici Başkanliği 
uhdesinde en az iki iç denetçi kadrosu ihdas edilecektir. Bu ihdas edilen 
iç denetçilik kadrolari eliyle siki bir iç denetim süreci ortaya konulacaktir. 
Tanzim edilen raporlar ve süreç denetimi kapsaminda düzenlenen tavsi-
ye kararlari bu Başkanliğa gereği yapilmak üzere iletilecektir. Burada yer 
alan iç denetim müessesinden amaçlanan ise nasil ki bu Başkanliğin diş 
denetim kapsaminda bir denetim görevi varsa ayni şekilde denetleyenlerin 
de denetlenmesini sağlamak suretiyle şeffaflik ve öngörülebilirlik ile süreç 
yönetimini sağlikli şekilde işletilmesi amaçlanmaktadir.

3.4.2. Dış Denetim

Bu başkanliğin diş denetimi ya da diğer adiyla teftişi TBMM Genel 
Kurulu tarafindan belirlenecek ve milletvekillerinden oluşacak bir komis-
yon tarafindan farkli kurumlardan her 2 yilda bir seçilecek 33 kişilik heyet 
tarafindan yapilmasi öngörülmektedir.

Yapilan olan denetim sonrasi ilgili denetim/teftiş raporunun TBMM’ye 
sunulmasi ve bu raporlarin da Sürekli İzleyici Başkanliği’nin bütçe görüş-
melerinde Mecliste görüşülmesinin sağlanmasi hedeflenmektedir. Çünkü, 
denetim yapan kuruluşlarin da denetlenmesi ve bunlarin yaptiklari iş ve 
işlemlerle harcamalarinin kontrol edilmesi hukuk devleti olma gereğinin 
doğal bir sonucu olarak görülmelidir. Tek tarafli yapilan denetimlerin sih-
hatli olup olmayacaği da literatürde tartişmali bir durumdayken denetimi 
yapanlarin üzerinde de gözlemleyicinin olmasi daha uygun olacaktir.
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3.5. Fayda ve Sakıncaları Açısından Sürekli İzleyici Başkanlığı

Sürekli izleyici kadrosunun olasi faydalarini maddeler halinde siralar-
sak şu şekilde ifade edebiliriz;

a. Sayiştay Başkanliğinin iş yükünü azaltip işbu Kurumunun tam bir 
hesap mahkemesi haline gelmesinde büyük katki sağlamasi,

b. Yerel yönetimler ne kadar özerk olursa olsun etkin bir denetim ve 
izleme mekanizmasi getirecek olmasi,

c. Sürekli izleyici kurulunun siyasi saiklerden uzak bir teşekküle 
haiz olmasi sebebiyle denetimlerinin ve izleme yöntemlerinin görece ba-
ğimsiz olmasi,

d. Yerel yönetimlerin hesap verilebilirlik ve şeffaflik noktasina doğ-
ru ilerlemesine vesile olmasi,

e. Yerel yönetimler bakimindan denetiminin sürekli hale gelmesin-
den ötürü bir denetim kültürünün zuhur edecek olmasi,

f. Özellikle yerel yönetimlerin şirketlerinin kar etme hedefine ulaş-
mada daha azimli hale geleceği gibi çeşitli olumlu etkilerin olabileceğini 
ifade edebiliriz.

Sürekli izleyici kadrosunun olasi olumsuz etkilerinin ise kamu kurum-
lari adina denetim gerçekleştiren yapinin büyümesi, ayri bir ödenek tahsis 
edilecek olmasi nedeniyle ülke bütçesine yük getirebileceği, ilk defa kuru-
lacak bir yapi olmasi nedeniyle denetim alaninda deneyim kazanilmasinin 
ve kurumsal kültürün oluşmasinin zaman alabileceği şeklinde değerlendi-
rilmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalişmanin temelini ve yazilma amacini yerel yönetimlerin dene-
timi mevzuu oluşturmaktadir. Çalişmanin konusunu Türk idari teşkilati 
bağlaminda denetim ve özelde yerel yönetimlerin denetimi oluşturmakta-
dir. Bu amaçla çalişma sinirlari dâhilinde denetim türleri irdelenmiştir. Bu 
kapsamda mevcut denetimin genel anlamda iç denetim ve diş denetimden 
müteşekkil olduğu, bu denetimlerin kapsami ile boyutlari, hangi mevzuata 
göre yapildiği, denetimi gerçekleştiren kurumlar ve bu denetimlerin ne de-
rece etkin olduğu gibi hususlarda gerekli tespitler yapilmiştir. 

Bu çalişmamiz neticesinde 5018 Sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunuyla birlikte sair alanlarda olduğu gibi denetim alaninda da yeni 
kamu yönetimi anlayişinin tezahürlerinin varliği müşahede edilmiştir. Her 
ne kadar çeşitli noksanliklari bulunsa da iç denetimin etkinliği ve önemi 
eskiye nazaran daha da arttiği gözlemlenmiştir. Ayni zamanda merkezi ida-
renin çeşitli vasitalarla yerel yönetimler üzerinde gerçekleştirdiği izleme 
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ve kontrol yetkisini azaltma noktasinda çekimser olduğu da görülmektedir. 
Bu durumun temelinde ülkemizin üniter bir yapiya sahip olmasi, bulundu-
ğu coğrafi konumu ve güvenlik kaygilari gibi esasli sebepler mevcuttur.

Tüm bu tereddütlere rağmen gerek iç denetimin gerekse de diş deneti-
min etkinliği anlaminda bazi sorunlarla karşilaşildiği ve bu sorunlarin aşil-
masi için hem yasal hem de uygulamada bazi adimlarin atilmasi gerektiği 
şarttir. Bu bağlamda atilacak adimlar çok önem arz etmektedir. 21. Yüzyi-
lin Türkiye’sinde yerel yönetimler üzerindeki gerekli denetimlerin yeterli 
etkinlik ve işlevsellik seviyesinde olamamasi, ülkemizde hala şeffaflik ve 
hesap verilebilirlik alanlarinda noksanliklar yaratmaktadir. Bu bağlamda 
kurgulanan sürekli izleyici kadrosu bu noksanliklarin giderilmesine katki 
sunabilir.

Sonuç olarak yerel yönetimlerdeki denetimin hesap verilebilirlik, şef-
faflik, kaynaklarin etkin kullanilmasi, yerel yöneticilere yol göstermesi 
açisindan önemi aşikârdir. Bu nedenle ülkemizin genel durumu da dikkate 
alinmak yerel yönetimlerin denetimi bütünlüklü bir bakiş açisiyla, mevzu-
atta sinirlari netleştirilmiş yeni düzenlemelere giderek yeniden değerlendi-
rilmelidir. Konuyla ilgili olarak denetim elemanlarinin sayisi artirilmalidir. 
Bu kapsamda kurgulanan Sürekli İzleyici Başkanliği kurgusu bu duruma 
bir öneri niteliğindedir. Böylece yerel yönetimlerin daha sağlikli ve sürekli 
denetiminin yapilmasi mümkün olacaktir. Sonuç olarak yerel yönetimler 
üzerindeki denetimlerde gerekli etkinlik artacak ve nihai hedef olan halkin 
yerel yönetimlerden memnuniyetinin artmasina katki sağlanacaktir. 
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Giriş

Son yillarda hiç şüphe yok ki işletmelerin odak noktasinda sürdü-
rülebilir tedarik zinciri yönetimi yer almaktadir. Sürdürülebilir tedarik 
zinciri yönetimi kavramini anlamlandirabilmek için öncelikle sürdürüle-
bilirlik ve tedarik zinciri yönetimi kavramlarinin neyi ifade ettiğini bil-
mek gerekir. Çalişmanin ilerleyen kisimlarinda bu kavramlara daha net 
bir şekilde vurgu yapilacaktir. Sürdürülebilirlik kavramini tedarik zinciri 
operasyonlarina entegre etmek, organizasyonun piyasada rekabet avan-
taji oluşturmasina imkan sağlamaktadir. Herhangi bir organizasyonun, 
sürdürülebilirlik kavramini tedarik zinciri operasyonlarina entegre etme-
sindeki yönetimsel yaklaşimi da başari yolunda ilerlemenin gereklilik-
leri arasinda yer almaktadir. Özellikle küresel pazarda organizasyonlar 
başariya ulaşmak için inkâr edilemez bir şekilde, sürdürülebilir tedarik 
zinciri yönetimini uçtan uca iş sistemlerine uygulamak için büyük çaba 
sarf etmektedirler. Organizasyonlarin üst yönetiminin, sürdürülebilir te-
darik zinciri yönetimini sağlamada, sürdürülebilir uygulamalari temel iş 
sfonksiyonlarina entegre etmekte tereddüt etmemesi gerekir. Çünkü, sür-
dürülebilir tedarik zinciri yönetimi ile güçlü organizasyon performansi 
elde edilmek istenmektedir. Peki sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi 
yaklaşimi ile zayif organizasyon performansi elde edilmesi de mümkün 
müdür? Eğer, sürdürülebilirlik ideolojisinin anlaşilmasinda belirsizlik-
ler, organizasyonlar arasinda güven eksikliği, uzmanlik eksikliği ya da 
yoksunluğu gibi benzeri durumlar var ise zayif performans elde edilmesi 
sonucu ile karşilaşilabilir. 

Literatürde sürdürülebilir uygulamalar ve sürdürülebilir tedarik zin-
ciri yönetimi hakkinda çok sayida bilimsel araştirma makalesinin mevcut 
olmasi hasebi ile özellikle literatür taramasinin kapsami geniş tutulmuş 
olup, böylece konunun irdelenmesi ve olabildiğince kapsayici bir şekilde 
ele alinmasi amaçlanmiştir. İncelenen literatür sonucunda, organizasyon 
üst yönetiminden sorumlu olan kişilerin sürdürülebilir tedarik zinciri yö-
netimini benimseme oraninin düşük olduğu, sürdürülebilir uygulamalari 
temel iş fonksiyonlarina entegre etmekte tereddüt ettikleri görülmektedir. 
Bu nedenle, benimsenme hizini ve sikliğini artirmak için sürdürülebilir 
tedarik zinciri yönetimi alanini çeşitli boyutlarda keşfetmeye yardimci 
olacak araştirmalara ve çalişmalara ihtiyaç vardir. Yapilan bu çalişma ile 
sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi hakkinda sunulan değerli bilgilerden 
faydalanilarak uygulayici sayisinin ve yönetici sayisinin artirilmasina yar-
dimci olunmak istenmiştir. Bu nedenle bu çalişmanin temel amacini, sür-
dürülebilir tedarik zinciri yönetimindeki gelişen beklentileri, sürdürülebilir 
tedarik zinciri yönetiminin önemini ve araştirma eğilimlerini netleştirmek 
oluşturmaktadir. Bununla beraber, sürdürülebilir tedarik zinciri araştirma 
alaninda güncel bilimsel çalişmalar incelenerek mevcut durum belirlenme-
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ye çalişilmiş, böylece bu konuda gelecekteki gelişmelerin neler olabileceği 
hakkinda bir fikir verilmek istenmiştir.

Çalişma dört ana başlikta ele alinacak olup, ilk olarak, sürdürülebi-
lirlik kavrami, ikinci olarak, tedarik zinciri yönetiminin konsepti, üçüncü 
olarak, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin arka plani ve gelişimi in-
celenmiştir. Son olarak, sonuç ve gelecekteki araştirma yönlerinin neler 
olabileceği tartişilmiştir. Böylece yapilan çalişma ile sürdürülebilir tedarik 
zinciri yönetiminin gelişen doğasini daha iyi tanimlamak, açiklamak, tah-
min etmek ve işik tutmak için yeni perspektifler geliştirmek istenmiştir. 

1. Sürdürülebilirlik Kavramı

Sürdürülebilirlik kavramina akademik çalişmalarda yoğun bir şekilde 
yer verilmektedir. Sürdürülebilirlik, çok çeşitli anlamlari olan tartişmali bir 
kavramdir. Sürdürülebilirlik teorileri kişilerin ve kuruluşlarin dünya gö-
rüşlerine göre farkli biçimlerde şekillenmektedir ve şekillenme esnasinda 
da hala tartişilmaktadir. Sürdürülebilirliğin ne anlama geldiği konusunda 
kendi yorumlarini yapan büyük firmalar, hükümetler, sosyal reformcular 
ve çevre aktivistleri mevcuttur (Giddings, Hopwood & O’brien, 2002, s. 
187). Bu çalişma boyunca sürdürülebilirlik terimi, sürdürülebilir gelişme 
ya da kalkinma gibi benzer kavramlari kapsayan genel bir terim olarak kul-
lanilmaktadir. Burada sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme (kalkin-
ma) terimlerinin anlami arasinda bir ayrim yapilmamiştir. Literatüre göre 
sürdürülebilirlik, genellikle hepsi birbirine bağli olan çevresel, ekonomik 
ve sosyal olmak üzere üç boyuttan oluşan bir kavram olarak tanimlanmak-
tadir (Giddings vd., 2002; Elliott, 2013; Ohlsson, Gericke & Borg, 2022, s. 
15). Sürdürülebilirlik kavraminin sadece anlamini bilmek yeterli değildir, 
bununla birlikte asil önemli olan bu kavramin toplumlarin ve organizas-
yonlarin yönetimine, ürün ve hizmet üretim süreçlerine dâhil edilmesi ve 
entegre edilebilmesi gereklidir. Sürdürülebilirlik kavrami, gelişmede ya da 
kalkinmada “adil ve dengeli” olmak olarak adlandirilabilir. Bunun anlami, 
gelişmenin ya da kalkinmanin süresiz olarak devam etmesi için ayni nesil 
içinde ve nesiller arasinda farkli insan gruplarinin çikarlarini dengelenme-
si, bunun eşzamanli olarak birbiriyle ilişkili üç ana alan ekonomik, sosyal 
ve çevresel bağlamda yapilmasi ve sürdürülebilirlik hedeflerinin bu yönde 
şekillenmesinin sağlatilmasidir. Böylece sürdürülebilirlik, refah için firsat-
larin eşitliği olarak tanimlanan eşitlik ve ayni zamanda hedeflerin kapsam-
liliği ile ilgilidir (Soubbotina, 2004, s. 9-10). Sürdürülebilirlik, tüm kay-
naklari saygili ve ölçülü şekilde kullanan bir toplum vizyonu yaratmak ve 
benimsemek amaciyla yürütülen katilimci bir süreci ifade etmektedir (Vie-
derman, 1994; Altuntaş & Türker, 2012, s. 41). Bu katilimci süreç (üretim/
hizmet) genel olarak dünyanin her yerine dağilmiştir (Seuring & Müller, 
2008, s. 1699). Sürdürülebilirlik kavrami, kurumlarin kurumsal stratejisi-
ni etkileyen ürün ve hizmet üretimi için ekonomik, sosyal ve çevresel üç 
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kritik unsurun varliği olarak ifade edilmektedir (Gold, Seuring & Beske, 
2010; Álvarez-Gil, Berrone, Husillos & Lado, 2007; Beske, 2012; Beske 
& Seuring, 2014, s.323). 

1.1. Sürdürülebilir Gelişim

Literatürde sürdürülebilirlik kavrami ile ilgili farkli tanimlamalar yer 
almasina rağmen henüz netlik kazanmiş ortak bir tanimlama mevcut değil-
dir. Sürdürülebilirliğin tüm toplum birimlerini etkilediği bilinmekle beraber 
yapilan tüm tanimlamalarin ortak olarak birleştiği nokta, kavramin üç bo-
yutunun olduğudur (Soubbotina, 2004, s.10). Sürdürülebilirlik kavramini 
‘ekonomik, çevresel ve sosyal’ boyutlarin bir bütünü olarak ele almak ve 
tanimlamak gerekmektedir. Bu üç boyut birlikte ele alinip değerlendirildi-
ğinde, zaman zaman çelişen amaçlari olmasina rağmen ayni kavram altinda 
tanimlanabildiği görülmektedir. Aşağida verilen Şekil 1, bu durumu daha net 
bir şekilde ifade etmektedir. Açikça görülmektedir ki sürdürebilirliği sağla-
mak için ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarin iş birliği ile tüm alanlardaki 
gelişimleri ve devamliliği desteklemek ve yeni hedefleri eklemek gerekmek-
tedir. Şekil 1’de verilen husus, hiçbir şekilde göz ardi edilmemelidir. Göz 
ardi edildiğinde tüm alanlardaki gelişmeler yavaşlayacak hatta duracaktir. 
Ayrica sürdürülebilirlik yerel ve ulusal düzeyde alinan kararlar ve belirlenen 
hedeflerle sağlatilmakta birlikte, bundan ziyade uluslararasi düzeyde hatta 
küresel bağlamda da gerçekleştirilmelidir. Küresel bağlamda sürdürülebilir-
liği sağlamada tüm alanlardaki gelişim sürecini pozitif değerlerle bütünleş-
tirmek ve çok çeşitli kalkinma hedefleri ile dengelemek gerekir.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutları
Ekonomik Amaçlar

Verimlil ik
Büyüme

İstikrar

Sosyal Amaçlar
Tam istihdam
Eşitlik
Güvenlik  
Eği tim
Sağlık  
Katılım  
Kültürel kimlik  

Çevresel Amaçlar
İnsanl ar için sağlıklı 

çevre
Yenilenebilir doğal 

kaynakl arın akılcı 
kullanımı

Yenilenemeyen doğal
kaynakl arın korunması

Şekil 1: Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutları
Kaynak: Soubbotina, 2004, s. 10
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Günümüz dünyasinda sürdürülebilir gelişmenin birçok yönünün ulus-
lararasi hatta küresel olmasi gerçeği, sürdürülebilirlik sürecini daha da 
karmaşiklaştiriyor. Ulusal hatta yerel düzeyde alinan birçok karar ekono-
mik, sosyal ve çevresel olarak uluslararasi etkide bulunur ve sonuçlari yine 
uluslararasi düzeyde olmaktadir. Öte yandan, ulusal politikalar, sürdürüle-
bilirliğin birçok zorluğuyla etkin bir şekilde başa çikmak için genellikle 
yetersiz kalmaktadir. Bu nedenle, sürdürülebilir gelişimde ve kalkinmada 
siniraşan hatta küresel sorunlarin yelpazesinde uluslararasi işbirliği vaz-
geçilmez bir hale gelmektedir. Tartişmasiz, her ülkede olduğu kadar küre-
sel olarak da sürdürülebilir gelişmenin ya da kalkinmanin en kritik sorunu 
aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Çünkü yoksulluk, temiz çevreden 
kişisel özgürlüğe kadar, kalkinmanin diğer hedeflerinin çoğuna ulaşmanin 
da önünde duruyor. Bir diğer yakindan ilişkili küresel sorun, tüm bölgeler-
de ve tüm ülkelerde barışı tesis etmek ve korumaktır. Savaş ve yoksulluk, 
doğasi gereği tüm ekonomik, sosyal ve çevresel kalkinma hedeflerine zarar 
vermektedir (bkz. Şekil 1). Şekil 1’de yer alan bu kadar çok farkli sür-
dürülebilirlik hedefini dengelemek her ülke için çok büyük bir zorluktur. 
Ancak, hükümetler bu tür kararlari düzenli olarak almak zorundadir. Bu tür 
kararlar çoğunluğun çikarlarini yansitacaksa, mümkün olan en demokratik 
ve katilimci şekilde alinmalidir. Çünkü sürdürülebilirliğin, sürdürülebilir 
gelişmenin (kaygi, endişe, ilerleme, devamlilik vb.) merkezinde insan var-
dir. Tüm insanliğin ve yaşam gösteren tüm varliklarin doğayla uyumlu, 
sağlikli ve üretken bir yaşam sürmeye haklari vardir (Soubbotina, 2004, 
s.10).

1.2. Sürdürülebilirlikte Dengeli Gelişim

Sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel bu üç boyutunun 
eşit olarak dikkate alinmasi gerekmektedir. Sürdürülebilirlik, ekonomi, 
toplum ve çevre arasinda bir denge kurmaktadir. Sürdürülebilirlik genel-
likle karmaşiktir ve bir boyuttaki bir eylemin diğerindeki sonucu nasil et-
kileyeceğini tahmin etmek zordur (Elliott, 2013; Wals & Corcoran, 2012). 
Sürdürülebilirlik, ulusal, bölgesel, kurumsal ve küresel düzeydeki uygu-
lamalar için yol gösterici bir kavramsal çerçeve sunmaktadir (Altuntaş & 
Türker, 2012, s. 39). Sürdürülebilirlik üzerine çalişmalar yapan Giddings 
vd. (2002), Soubbotina (2004), Wals & Corcoran (2012), Elliott (2013), 
Grant, Wong, & Trautrims  (2017) gibi araştirmacilar bir dizi çerçeve veya 
tipoloji önererek karmaşik olan sürdürülebilir kalkinma kavramini basit-
leştirmeye çalişmişlardir. Sekil 2 (a-b-c) sürdürülebilirliğin anlaşilmasini 
kolaylaştiran ekonomi, toplum ve çevre arasinda bir denge kurmanin ge-
rekliliğini gösteren çerçeveyi sunmaktadir. 
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Sürdürülebilir kalkınmanın tasviri

(a)

(c)

(b)

Sürdürülebilir 
Kalkınma

Ekonomi

Ekonomi

E
ko

no
m

i

Ç
ev

re

Toplum

Toplum

To
pl

um Sürdürülebilirlik

Çevre

Çevre

Şekil 2: Sürdürülebilir Kalkınmada Dengeli Olmak
Kaynak: Elliott, 2013, s.20

Birinci şekilde görüldüğü gibi sürdürülebilir kalkinma üç sütun ola-
rak sunulmuştur (Şekil 2a). Bu durum kalkinmanin sürdürülebilir olmasi 
için ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarin birlikte ve eşit olarak (bütünsel 
olarak) dikkate alinmasi ihtiyacini doğrulamaktadir (Elliott, 2013, s.21). 
İkinci şekilde görüldüğü gibi sürdürülebilir kalkinma, çemberlerin kesişti-
ği yerde yani örtüşme alanindadir (Şekil 2b). Diğer bir değişle bu üç boyu-
tun aralarindaki ilişki birbiri ile kesişen kümeler olarak bir Ven şemasinda 
sunulur. Bu şekil üç boyutun birlikte, sürdürülebilirliğin elde edilmesi için 
gerekli alani nasil yarattiğini göstermektedir. Bu boyutlarin (dairelerin) ör-
tüştüğü yer sürdürülebilirliği göstermektedir (Giddings vd., 2002, s. 189; 
Ohlsson vd., 2022, s. 16). Üçüncü şekilde görüldüğü gibi sürdürülebilir 
kalkinma, ekonomi ve toplum alanlarini da kapsayan daha geniş bir çevre 
çemberi içinde gösterildiği eşmerkezli veya iç içe çemberlerdir (Şekil 2c). 
Birbirinin altinda yer alan ve birbirine bağimli olan bu üç farkli boyutun 
iç içe geçmesi, ekonomi topluma bağimli bir şekilde var olmaktadir, top-
lum da varliğini sürdürmek için çevreye ihtiyaç duymaktadir şeklinde an-
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laşilmalidir (Korten, 1996; Giddings vd., 2002; Van Zanten & Van Tulder, 
2021, s. 3712).

Şekil 2›deki tüm çerçeveler statik görünümdedir. Ayrica boyutlarin 
farkli durumlarda katilim açisindan nasil değiştiği şekillerde belirtilme-
mesine rağmen üç boyut arasinda örtüşen işbirliğinde sürdürülebilirliğin 
sağlandiği görülmektedir (Giddings vd. 2002). Günümüzün gerçeği, eko-
nominin çevreye ve topluma hakim olmasi anlayişina dayansa da (Korten, 
1996; Giddings vd., 2002, s.190; Ohlsson vd., 2022, s. 15) sürdürülebilir-
liğin dengeli gelişimini sağlamak için tüm boyutlarin birlikte geliştirilmesi 
ve birbirlerini nasil etkilediklerinin anlaşilmasi gerekir (Siraj-Blatchford, 
Smith & Samuelsson, 2010, s.9).

2. Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi (TZY), işletme ve stratejik yönetim litera-
türünde önemli bir araştirma alanidir. Günümüzde de kapsamli ve geniş 
bir şekilde araştirilmaya devam edilmektedir. TZY, kurumsal sürdürüle-
bilirlikle ilgili ekonomik, çevresel ve sosyal alanda önemli bir konudur 
(Ashby, Leat, & Hudson‐Smith, 2012, s. 497). Tedarik zinciri, hammadde 
tedarikçisinden son müşteriye kadar tüm üretim ve dağitim sürecini kap-
sayan karmaşik ve kapsamli bir kavramdir. Öncelikli hedefi, tüm müşteri 
ihtiyaçlarini karşilamak ve yanit verebilirliği geliştirmek için farkli pay-
daşlar arasinda bir ağ oluşturmaktir. Küreselleşen bir ekonomide birçok 
endüstri, verimli ve küresel tedarik zincirleri kurarak rekabet avantajlarini 
korumaya çalişmaktadir (Mol 2003; Xu Tatge, Xu & Liu, 2022, s.1). Ar-
tan küresel rekabet ile organizasyonlarin temel olmayan faaliyetlerinin diş 
kaynak kullanimi ve ürün yaşam döngülerinin kisalmasi nedeniyle TZY’ne 
olan ilgi son yillarda daha da artmiştir (Skjott-Larsen, Schary, Mikkola, & 
Kotzab, 2007; Wissuwa & Durach, 2021, s. 1). Daha da önemlisi, organi-
zasyonlarin tedarikçileri ve diğer stratejik ortaklari ile yakin ve uzun vadeli 
ilişkileri, rekabet edebilirlikte kilit bir faktör haline gelmiştir (Christopher, 
2005; Ortas, Moneva & Álvarez, 2014, s. 332). 

TZY çok fazla araştirmaci tarafindan ele alinip tanimlamalari yapil-
miştir ve araştirmacilarin yapmiş olduğu tanimlamalar arasinda farkliliklar 
mevcuttur (Mentzer vd. 2001, s. 4). TZY ile ilgili yapilan tanimlamalardan 
birisi Cooper vd. (1997) tarafindan yapilan tanimlamadir. TZY, hammad-
de tedarikçilerinden üretim, depolama ve son kullanicilara nakliye yoluyla 
toplam bütünleştirici malzeme akişini yönetmeyi, ürünlerin üretimi ve dö-
nüşümü ile ilişkili tüm faaliyetleri ve bilgi akişlarini yönetmeyi kapsamak-
tadir (Cooper, Lambert & Pagh, 1997, s.1; Moosav, Naeni, Fathollahi-Fard 
& Fiore, 2021, s. 2). 

TZY, sistem çapinda maliyetleri minimize edebilmek ve ayni zaman-
da hizmet seviyesi için gerekli ihtiyaçlari karşilayabilmek amaciyla malin 
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üretilmesi ve doğru miktarda, doğru yerlere ve doğru zamanda dağilabil-
mesi için tedarikçileri, üreticileri, depolari ve mağazalari etkin bir şekilde 
entegre etmek üzere kullanilan yaklaşimlar kümesidir. Bununla beraber 
sipariş alimi, üretim ve siparişlerinin karşilanmasi, ürün/hizmet dağitimi 
gibi siparişin gerçekleştirilmesine yönelik koordinasyon ve yönetim faali-
yetlerini kapsamaktadir. TZY işbirliği ve güven ilişkilerine odaklanir. Bu 
işbirlikler sonucu tüm öğeler bir arada çaliştiklari için bir sinerji etkisi de 
oluşmaktadir. TZY, her bir müşterinin farkli olan ihtiyaçlarina cevap veril-
mesi için bir sürecin geliştirilmesini ele alir (Yildirim, 2009, s.180).

Özetle, TZY pazar değişiklikleri etrafinda gelişir ve teknolojik deği-
şiklikler ile organizasyonun yönetme biçimlerini dönüştürmek için “stra-
tejik ve sistemik” etkilerinin varliğindan meydana gelmektedir (Min, Za-
charia & Smith, 2019, s.48). Bununla beraber, TZY bir organizasyonun 
tüm paydaşlarinin dikkate alinmasinin ve müşteri gereksinimlerine cevap 
verilmesinin yani sira pazar perspektifini de içerir. Müşteri ve paydaş ge-
reksinimlerinden türetilen sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal 
boyutu hedefleri dikkate alinirken, tedarik zinciri boyunca organizasyon-
lar arasindaki işbirliğinin yani sira malzeme, bilgi ve sermaye akişlarinin 
yönetimi de sağlanmalidir (Seuring & Müller, 2008, s. 1700). Bu tanim 
aslinda bizlere şunu ifade etmektedir; organizasyonlarin TZY’ni, organi-
zasyonlararasi bilgi paylaşimini, iyi bir yönetim için kilit bir faktör olarak 
kabul ettiği ve paydaşlari sürdürülebilir tedarik zincirinin önemli bir par-
çasi olarak gördüğüdür (Beske & Seuring, 2014, s.323). 

3. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

Literatür sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi (STZY) ile ilgili bir-
çok çalişma içermesine rağmen STZY teorisi hala geliştirilme aşamasin-
dadir (Ashby vd., 2012). Tedarik zincirinin sürdürülebilir yönetimi, dünya 
çapindaki organizasyonlar için temel stratejik bir faktör haline gelmiştir 
(Seuring, 2013, 1514). Organizasyonlarin, ekonomik, sosyal ve çevresel 
kaygilari benimseyerek TZY yaklaşimlarini genişleterek (Svensson, 2007, 
s. 263) yeni bir konsepte taşimalari, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi-
nin ortaya çikmasina yol açmiştir (Ashby vd., 2012, s.498).

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, geleneksel tedarik zinciri ve 
yeşil uygulamalarin entegrasyonudur (Khan, Zhang, Golpîra, & Dong, 
2018). Abdulrahman, Gunasekaran & Subramanian (2014, s. 460), “yeşil 
ürünler üretmek geleceğin iş çağinin ihtiyacidir” şeklinde ifade etmiştir. 
Bununla birlikte, yeşil ürün pazari dar ancak sürekli büyümekte ve organi-
zasyonlar tedarik zinciri operasyonlarini sürdürülebilir operasyonlara doğ-
ru kaydirmaktadir (Khan, Sharif, Golpîra, & Kumar, 2019, s. 1064). Özel-
likle 2010 yili ve sonrasi, iklim değişikliği, hava kirliliği ve kirlilikle ilgili 
farkli durumlar dahil olmak üzere artan sosyo-çevresel sorunlar nedeniyle 
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sürdürülebilirlik kavrami daha da popülerlik kazanmiştir (Khan, Zhang, 
Kumar, Zavadskas, & Streimikiene, 2020, s. 835). Firmalar daha iyi sos-
yo-çevresel sürdürülebilirlik için tedarik zinciri operasyonlarinda yeşil uy-
gulamalari benimseme konusunda ağir bir baskiyla karşi karşiyadir. 

Sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel alanlari, birçok en-
düstride organizasyon stratejileri için hayati önem taşimaktadir (Wong 
& Ngai, 2021, s. 440). Bu nedenle sadece ekonomik boyuta odaklanarak 
organizasyon stratejileri belirlemek ve sürdürülebilir tedarik zincirini yö-
netme becerileri elde etmek mümkün değildir. Sosyal sürdürülebilirlik, 
insan refahini sadece şuan değil, gelecek nesiller için de ele alir. Sosyal 
sürdürülebilirlik, tedarik zinciri topluluklarinin hem içinde hem de dişinda 
insan potansiyelini ve refahini ele almak için uygulamalarin, yetenekle-
rin, paydaşlarin ve kaynaklarin yönetimidir (Nakamba, Chan & Sharmina 
2017, s.527; D’Eusanio, Zamagni, & Petti, 2019, s. 179). Diğer bir deyiş 
ile sosyal sürdürülebilirlik için katilim ve güçlü bir sivil toplumun varliği-
nin olmasi gereklidir. Ekonomik sürdürülebilirlik, ekonomik sermayenin 
istikrarini sağlamak anlamina gelmektedir (Goodland, 1995, s. 17). Çevre-
sel sürdürülebilirlik, doğal kaynaklarin korunmasini ve doğal kaynaklarin 
sürekliliğinin sağlanmasi anlamina gelmektedir (Paulraj, Chen & Blome, 
2017, s. 240). Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, bir organizasyonun 
tüm faaliyetlerinde ekonomik, çevresel ve sosyal konulara odaklanmasi ve 
bu kavramlari tedarik zinciri operasyonlarina entegre etmesi ve yönetmesi 
olarak anlaşilmalidir (Dubey vd., 2017, s.63).

3.1. Sürdürülebilir Yönetim Zincirini Kurmak

Günümüzün değişken iş koşullarinda müşterilerin istek ve taleplerin-
deki değişim ve küresel rekabet ortaminin varliği tedarik zinciri yönetimi-
nin önemini göstermektedir. Günümüzde organizasyonlar pazarin ihtiyaç-
larini tahmin etmelerine rağmen, tedarik zinciri operasyonlarini sürdürü-
lebilir bir şekilde uygulamaya çalişmaktadirlar (Seuring & Muller, 2008). 
Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri boyunca organizas-
yonlar arasindaki malzeme, bilgi ve sermaye akişlarinin yani sira işbirliği-
ni yöneten, müşteri ve paydaş gereksinimlerinden türetilen sürdürülebilir 
kalkinmanin üç boyutundan (ekonomik, çevresel ve sosyal) elde edilen 
hedefleri de hesaba katan, reformist TZY olarak tanimlanir (Seuring & 
Müller, 2008, s. 1700). Sürdürülebilirliğin temel kavrami, kurumsal strate-
jiyi etkileyen ürün ve hizmet üretimi için ekonomik, sosyal ve çevresel üç 
kritik unsurun varliğina bağlanmiştir (Gold vd., 2010, s. 237; Alvarez-Gil 
vd., 2007, s. 465; Beske, 2012, s. 374); Beske & Seuring, 2014). 

Sürdürülebilirlik kavramini tedarik zinciri operasyonlarina entegre et-
mek, firmanin piyasada bir rekabet avantaji oluşturmasina imkan sağlar 
(Raut, Mangla, Narwane, Gardas, Priyadarshinee & Narkhede, 2019, s.11). 
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Çok sayida organizasyon, dünya çapinda tedarik zincirleri kurarak verimli 
bir şekilde rekabet avantajlarini sürdürmeye çalişmiştir (Mol 2003, s.49). 
Mali açidan bakildiğinda, organizasyonlarin çoğunda kurulan tedarik zin-
cirlerinin doğru olduğu kanitlamiş görünüyor (Skjott-Larsen vd., 2007). 
Ancak sürdürülebilirlik açisindan bakildiğinda, birçok küresel tedarik zin-
cirinin şeffaf olmadiği ve potansiyel sürdürülebilirlik ihlallerine meyilli ol-
duğu ortaya çikmiştir (Hofmann, Busse, Bode & Henke, 2014, s. 166-169). 
Bu ihlaller başli başina mevcut tedarik zinciri uygulamalarinin yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu durum, bir firmanin itibarina 
ve performansina önemli ölçüde zarar verebilir (Hoejmose, Roehrich & 
Grosvold, 2014, s. 77-78). Wissuwa ve Durach (2021), çok sayida araştir-
macinin calişmalarini inceleyerek tedarik zinciri uygulamalarini yeniden 
gözden geçirmişler ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimine yönelik 
Şekil 3›de verilen bir uygulama çerçevesi önermişlerdir. Şekil 3›de görül-
düğü üzere, sirasiyla planlama aşamasi (erken aşama önlemleri), yürütme 
aşamasi (ara önlemleri) ve istikrarlaştirma aşamasi (geç aşama önlemleri) 
olarak siniflandirilarak, üç aşamali bir STZY uygulama çerçevesi gelişti-
rilmiştir.

1. Net bir STZY stratejisi, ilgili hedefler ve yükümlülükler tanımlayın

3. Bağlayıcı bir sürdürülebilirlik standardı geliştirin

4. Etkili iletişim araçları ve prosedürleri kurun

5. STZY önlemlerine öncelik vermek için risk değerlendirmeleri yapın

6. Sürdürülebilirlik uygunluk kontrollerini yapın 

9. STZY'yi sürekli olarak izleyin, yeniden değerlendirin ve iyileştirin

7. Uyumsuzlukla başa çıkmak için standart bir yükseltme süreci tanımlayın
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2. Rakipler ve diğer dış paydaşlarla yakın işbirliği kurun

Şekil 3: Sürdürülebilir Tedarik zinciri Uygulama Çerçevesi
Kaynak: Wissuwa & Durach 2021, s. 7

Planlama aşaması, yalnizca gelecek değişime hazirlanmaya hizmet 
eden erken aşama önlemlerine odakli olmayi ifade etmektedir. Planlama 
aşamasinin amaci, mevcut organizasyonel yapilari, rutinleri ve inançlari 
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ortadan kaldirmak ve muhtemelen yaklaşmakta olan değişim sürecini en-
gelleyebilecek herhangi bir olumsuzluğu azaltmaktir (Burke, 2017; Wis-
suwa & Durach, 2021, s. 7). Planlama aşamasi üç adimdan oluşmaktadir. 
Birincisi, net bir STZY stratejisi, ilgili hedeflerin ve yükümlülüklerin ta-
nimlanmasi, ikincisi, rakipler ve diğer diş paydaşlarla yakin işbirliği kur-
mak ve üçüncüsü bağlayici bir sürdürülebilirlik standardi geliştirmektir. 

Yürütme aşamasi, organizasyonlarin istenen değişikliği gerçekleştire-
bilmesi için alinan tüm ara önlemlerini içermektedir. Bu aşamanin amaci, 
yeni tanitilan değerler, davranişlar ve süreçlerle hem iç hem de diş etkile-
nen taraflari tanimaktir. Böylece eskiden yeniye geçiş süreci kolaylaşacak-
tir (Burke, 2017; Wissuwa & Durach, 2021, s. 8). Yürütme aşamasi, beş 
adimdan oluşmaktadir. Birincisi, verimli iletişim araçlari ve prosedürleri 
kurmak, ikincisi, STZY önlemlerini önceliklendirmek için risk değerlen-
dirmeleri yapmak, üçüncüsü, sürdürülebilirlik uyum kontrollerini yürüt-
mek, dördüncüsü, uyumsuzluklarla başaçikmak için standart bir yükseltme 
süreci tanimlamak, beşincisi, hem satin alma hem de tedarikçi personelini 
bilgilendirmek ve eğitmektir.

İstikrar sağlama aşamasi, yeni inançlari, hedefleri ve organizasyonlar-
daki süreçleri kalici hale getirmek için gereken en son önlemlerden oluşan 
nihai istikrar aşamasina geçiştir. Bu aşamanin amaci, organizasyonlarin 
eski alişkanliklarina geri dönmelerini engellemek ve onlari yeni eylem 
planini sürekli olarak sorgulamaya ve iyileştirmeye sevk etmektir (Burke, 
2017; Wissuwa & Durach, 2021, s. 9). İstikrari sağlama aşamasi, STZY›-
nin sürekli olarak izlenmesi, yeniden değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi 
aşamalarindan oluşmaktadir. STZY uygulama çerçevesi organizasyonlarin 
STZY ile ilgili çabalarini planlamak, yürütmek ve istikrara kavuşturmak 
için atilan adimlari ve organizasyon bağlaminda alinan önlemleri tanimla-
mayi sağlamaktadir.

STZY ile ilgili yapilan araştirmalarda belirtilen önemli bir noktaya de-
ğinmek gerekirse; STZY gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde düşük 
benimseme orani nedeniyle hala emekleme döneminde ya da erken aşama-
larindadir (Ortas vd., 2014, s. 342). Sürdürüebilir tedarik zinciri yönetimi, 
gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde yüksek benimseme oranindadir. Fakat 
gelişmiş ülkelerin imalatçilarinin, daha iyi finansal karlar elde edebilmek 
için üretim operasyonlarinin çoğunu, gelişmekte olan ve/veya az gelişmiş 
ekonomilere yaptirmaktadir. Bu durumun da özellikle düşük sosyo-çevre-
sel sürdürülebilirlik ile gerçekleştirilmesi ve finansal faydalar nedeniyle 
organizasyonlarin çevre yasalarini ihlal etmesi ile gerçekleştirildiği bi-
linmektedir (Pagell, Wu & Wasserman, 2010; Qiang, 2015). Bu ihlaller 
performans kaybinin yanisira itibar kaybina ve sürdürülebilirlik temasinin 
yok sayildiği anlamina gelmektedir. Sürdürülebilir tedarik zinciri yöne-
timi, yukari yönlü sürdürülebilirlik konularini proaktif olarak ele almak 
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ve diş paydaş gruplarinin (müşteriler, sivil toplum kuruluşlari vb.) artan 
taleplerini karşilamak için güçlü bir araçtir (Dubey vd., 2017). Ne yazik 
ki, sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamasi, bir firma için çeşitli zorluklar 
oluşturan aşamali bir görevden başka bir şey değildir. Benn, Edwards ve 
Williams (2014) tarafindan vurgulandiği gibi, en çarpici zorluk, kurulu bir 
organizasyonun mevcut yapilarini parçalamasi gerekmektedir. Yukarida 
Şekil 3’de de bahsedildiği gibi bu durum hem zihinde hem de eylemde 
köklü bir organizasyonel değişiminin gerçekleşmesi ile mümkün olmak-
tadir. 

4. Sonuç

Sürdürülebilirlik ve TZY literatürünün sistematik incelenmesi sonu-
cunda temel temalari ve sorunlari saptanarak tedarik zincirlerinde sürdü-
rülebilirliğin başarilmasinda oynayabileceği rolün ana hatlari belirlenmek 
istenmiştir. Bu nedenle çalişma, sürdürülebilirlik literatürü ile TZY litera-
türünü uyumlu hale getirerek, STZY alanina katkida bulunulmak amaciyla 
yapilmiştir. Yapilan çalişmada organizasyonlarin öncelikli olarak belirle-
nen hedeflere ulaşmalarinda sürdürülebilirliğin boyutlari olan ekonomik, 
çevresel ve sosyal alanlarin dengeli gelişimini ve birlikte geliştirilmesini 
sağlamalari, bu boyutlarin birbirlerini etkileyerek ve dengeyi sağlayarak 
yönelim göstermeleri vurgulanmaktadir. Literatür araştirmasi sonucunda, 
TZY ile sürdürülebilirliğin hem geliştirilme sürecinde olduğu hem de he-
nüz olgunluğa erişmediği görülmüştür. (Ashby vd., 2012; Moosavi vd., 
2021, s.4). Ayrica yapilan araştirma sonucunuda çok çeşitli sürdürülebi-
lirlik tanimlarinin olduğu ve tanimsal bir fikir birliği eksikliğinin olduğu 
belirlenmiştir. 

Yapilan çoğu araştirmada organizasyonlarin ekonomik sürdürüle-
bilirlik boyutuna daha çok odaklanildiği belirlenmiştir. Fakat dengede 
kalabilmek için TZY literatürü, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin ar-
tan önemine değinmektedir. Çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği tedarik 
zinciri literatürüne entegre etmeyi ihmal etmemek gerekmektedir. STZY 
tam entegre bir yaklaşima ulaşmanin anahtari olarak kabul edilmektedir. 
Çevresel alanda, sürdürülebilirliği sağlamak için tedarik zinciri ilişkilerin-
den nasil yararlanilabileceği konusunda sinirli araştirma vardir. Özellik-
le sosyal alanda, çok daha sinirli araştirma mevcuttur. Organizasyonlarin 
sürdürülebilirliğin çevresel boyutunda yakin zamanlarda güçlü ilerleme 
kaydettikleri kabul edilmektedir. Bununla birlikte, toplumsal ve kültürel 
konularda önemli gelişmelerin eksik olduğu düşünülmektedir (Krause vd., 
2009; Govindan, Shaw & Majumdar, 2021). 

Literatür, bir organizasyonun tedarik zinciri yönetiminin başarisinin 
sadece elde edilen karla değil, ayni zamanda çevresel ve sosyal sistemler 
üzerindeki etkisiyle de ölçülmesi gerektiği konusunda hemfikirdir (Pagell 
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ve Wu, 2009). Sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi, bu üç boyutta da 
iyi bir performans gösteren bir zincir ise, o zaman STZY alaninin hedeflere 
ulaşmasi için belirlenen eylemleri temsil etmesi ve tedarik zincirleri bo-
yunca bileşenleri ve arayüzleri arasindaki karşilikli bağlanti ve etkileşimi 
içermesi gerekir (Svensson & Wagner, 2015; Svensson, Ferro, Høgevold, 
Padin, Varela & Sarstedt, 2018; Andersson vd. 2022.). Günümüzün küresel 
rekabet ortaminda, bir organizasyon tedarik zincirinin parçasiysa, tedarik-
çilerinin uygulamalarini görmezden gelmemelidir ve paydaş beklentileri 
ve baskilarinin açik bir şekilde farkinda olunmasi gerekir. 

Son yillarda hem araştirmacilarin hem de uygulayicilarin dikkatini çe-
ken önemli durumlardan birisi sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin 
kurumsal davranişi daha sürdürülebilir hale getirmesidir. STZY organi-
zasyonlarin ekonomik performanslarinin yani sira kurumsal itibarinlarini 
olumlu etkide bulunan itici bir güçtür. Organizasyon yöneticilerinin ve uz-
manlarinin, etkili tedarik zinciri yönetimini kurabilmesi ve ulaşabilmesi 
için doğal kaynak tüketimini mümkün olduğunca azaltmasi gerekmektedir 
(Khan & Dong, 2017; Zhang vd., 2019, s.1064) ve tedarik zinciri süreçle-
rinin yeşilleştirilmesinin daha da ötesine taşinmasi gerekmektedir. Birçok 
araştirmaci, tedarik zinciri yönetiminin geleceği olarak çevre dostu ve/
veya sürdürülebilir olmayi (Seuring, 2011; Kumar, Kim, Lay & Ponnu-
samy, 2020) vurgulayarak doğal kaynak tüketiminin azaltmasinin gerekli-
liğine değinmiştir.

Yöneticiler giderek artan bir şekilde STZY konularini sadece organi-
zasyonlari için değil ayni zamanda tedarik zinciri ortaklari için de dikkate 
almaktadirlar. Ayni şekilde araştirmacilar ve uygulayicilar da sürdürülebi-
lir tedarik zinciri yönetimini kurumsal imaji, sosyal ve çevresel performan-
si iyileştiren kurumsal rekabet faktörü olarak görmektedirler. 
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GİRİŞ

COVID-19 virüsü, 2019 yilinda Çin’de ortaya çikmiş, yüksek bula-
şiciliği sayesinde popülasyondaki etkisini hizla artirmiş ve 2020 yilinda 
Dünya Sağlik Örgütü (DSÖ) tarafindan pandemi olarak ilan edilmiştir 
(Pfefferbaum ve North, 2020). COVID-19 ile mücadele kapsaminda kü-
resel düzeyde pek çok kisitlama uygulanmiş ve bu faaliyetlerle pandemi 
kontrol altina alinmaya çalişilmiştir. Yürütülen yoğun klinik çalişmalar 
sonrasinda 23 Ağustos 2021 tarihinde Pfizer Biontec aşi adayi, FDA (U.S. 
Food and Drug Administration) tarafindan onaylanan ilk COVID-19 aşisi 
olmuş ve ardindan gelen Moderna, Sinovac, Coronavac, Sputnik gibi farkli 
aşilar da kullanim onayi alarak uygulamaya konulmuştur (Centers for Di-
sease Control and Prevention, 2022). Buna rağmen COVID-19 varyantlari 
ile birlikte etkisini büyük oranda korumayi sürdürmüştür. Küresel olarak, 
28 Şubat 2022 itibariyle DSÖ’ye bildirilen 5.944.342 vefat sayisi dahil 
olmak üzere 434.154.739 onaylanmiş COVID-19 vakasi olmuştur (https://
covid19.who.int/). Türkiye’de ise ayni tarihlerde 94232 ölüm ile birlikte 
toplam 14027181 vaka sayisi tespit edilmiştir (https://covid19.tubitak.gov.
tr/).

2022 itibariyle çoğu ülkede normalleşme çabalari yürütülüyor olsa da 
COVID-19’un toplum sağliği üzerinde olduğu gibi ulusal ve küresel eko-
nomi üzerindeki olumsuz etkileri halen tamamen ortadan kaldirilabilmiş 
değildir (Ciravegna ve Michailova, 2022). Öyle ki bazi araştirmacilar, vi-
rüsün modern ekonomiler üzerindeki etkisini; 1929 ekonomik krizi, 1997 
Asya krizi ve 2008 finansal krizi ile kiyaslamakta ve küresel bir resesyon 
olarak değerlendirmektedir (Aksoy ve Ergen, 2020; Borio, 2020; Wang ve 
Sun, 2021). Bildirilen bu ekonomik kriz, makro ekonomi perspektifinde 
olduğu kadar bireysel tüketici nezdinde de önemli değişimler yaşanmasina 
sebep olmuştur. Tüketici davranişlari; içsel ve dişsal faktörler ile şekille-
nen dinamik bir olgudur (Stanciu vd., 2020). Dolayisiyla dünya çapinda 
yaşanan bu krizden tüketici davranişlari da satin alma alişkanliklarindan 
(Sheth, 2020), satin alma davranişlarindaki değişimlere (Zwanka ve Buff, 
2021), pandemi etkisiyle çeşitlenen psikolojik faktörlerden (Di Crosta vd., 
2021) tüketicilerin markalar ile olan iletişimlerine (Starostin vd., 2020) 
kadar pek çok alanda değişim geçirmek zorunda kalmiştir. 

COVID-19, elbette insanlik tarihinde karşilaşilan ilk salgin değildir. 
SARS, EBOLA, domuz gribi, AIDS, Asya Gribi ve İspanyol Gribi gibi 
birçok pandemi, yaşandiği dönemde yikici etkilere sebep olmuş ve ardin-
dan toplumlar yaralarini sarmayi başarmiştir. Yaşanan tüm bu süreçler de 
birey ve toplum düzeyinde refleksler geliştirilmesini mümkün kilmiştir. 
Tipki önceki krizlerde de söz konusu olduğu gibi COVID-19’un tüketi-
ci davranişi özelinde nasil bir değişime sebep olduğu (Arora vd., 2020) 
ve bu yaşanan değişimin ne kadarinin kalici bir hale geleceği (Kohli vd., 
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2020; Mehta vd., 2020) ise pazarlama başta olmak üzere ekonomi alanin-
daki güncel çalişmalarin önemli odak noktalarindan biri haline gelmiştir. 
Belirtilen önemi sebebiyle bu çalişmada öncelikle COVID-19 pandemisi-
nin tüketicilerin satin alma davranişlari üzerindeki etkisi ele alinmiş, daha 
sonra ise pandemi döneminde Türkiye’de konuyla ilgili yapilan araştirma-
lar derinlemesine incelenmiştir. Böylelikle küresel düzeyde bir kriz olarak 
adlandirilan COVID-19’un tüketicilerin satin alma davranişi üzerindeki 
etkileri hem uluslararasi hem de ulusal ölçekte detaylandirilmiş ve gelecek 
projeksiyonlari ortaya konmaya çalişilmiştir. 

1. PANDEMİ SÜRECİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI

COVID-19 gibi pandemiler, insan hayatini ve dolayisiyla satin alma 
örüntülerini doğrudan etkileyen olaylar olarak ortaya çikmaktadir. Nihai 
tüketicilerin bireysel düzeydeki satin alma davranişlari ile küresel pazarda 
bu tür yikici ve yeniden düzenleyici bir etki yaratmasi, olağan koşullar 
altinda düşük bir ihtimalken kitleleri tehdit eden pandemi gibi bir tehlike 
karşisinda hem bireysel hem de toplumsal düzeyde satin alma davranişlari 
hizla yeniden şekillendirilmektedir (Naeem, 2020). Bireylerin diğer pek 
çok kararinda olduğu gibi satin alma davranişlarinda da kisa sürede önemli 
tutum değişikliklerini benimsemesi literatürde; endişe (Patil ve Patil, 2020; 
Eger vd., 2021), korku, (Addo vd., 2020=, belirsizlik (Omar vd., 2021; 
Naeem, 2021), sosyal etkileşim (Gazali, 2020) ve değişime hizli adaptas-
yon zorunluluğu (Toubes vd., 2021) gibi birçok içsel ve dişsal faktör ile 
açiklanmaya çalişilmaktadir.

COVID-19 (SARS CoV-2) virüsünün ortaya çikişi, hizla yaygin-
laşmasi ve koruma önlemlerinin geliştirilmesi farkli fazlar olarak kabul 
edildiğinde tüketicilerin satin alma davranişlarinin bu safhalarin her bi-
rine özgü unsurlar içerdiği görülmektedir. Virüs tehdidi ile karşi karşiya 
kalinan ilk dönemde tüketicilerin bir kismi önemli bir hazirlik içine girmiş, 
gida, hijyen ve tibbi korunma malzemeleri stoklama eğilimi göstermiştir. 
Bu dönemde bireysel ihtiyaçlarin siklikla “mecburi” ve “mecburi olma-
yan” ihtiyaçlar şeklinde kategorize edildiği görülmektedir (Enormous, 
2020). Panik satin alma (Laato vd., 2020; Bentall vd., 2021), dürtüsel satin 
alma (Ahmed vd., 2020) ve stoklama (Baddeley, 2020) gibi motivasyonlar 
ile açiklanan bu dönem, araştirmacilar tarafindan büyük oranda içgüdüsel 
ve irrasyonel satin alma kararlarinin baskin olduğu bir dönem olarak ka-
bul edilmektedir (Loxton vd., 2020; Li vd., 2021). Zira insanlar, hakkinda 
bilgileri kisitli olduğu bir risk ile karşi karşiya kalmiştir ve elde edilen her 
türlü bilgi hizla savunma amaçli olarak kullanilmaya başlanmiştir. 

Ardindan gelen dönemde ise yürütülen çalişmalar neticesinde, virüse 
yönelik sahip olunan bilgi önemli ölçüde artmiş ve korunma yöntemleri 
standartlaşmaya ve yayginlaşmaya başlamiştir. Bu safhada bireylerin gü-
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venli gida arayişinin arttiği (Rabbi vd., 2021), izolasyon sebebiyle sosyal 
aktivitelerinin ve bu kapsamda yapilan harcamalarin büyük oranda ortadan 
kalktiği (Sumarliah vd., 2021) ve hem alişveriş ortamlarinda (Mason vd., 
2021) hem de bir ürüne yönelik bilgi arayişinda (Sehgal, 2021) dijital ala-
nin öne çiktiği görülmektedir. COVID-19’un yarattiği dikkate değer bir di-
ğer sonuç da pandemi öncesi ve sonrasinda online alişveriş eğilimlerini yaş 
gruplari düzeyinde homojen hale getirmek olmuştur. İzolasyon kurallari ve 
güvenlik endişesi ile daha önce online alişverişe mesafeli olan yaş gruplari, 
bu süre zarfinda hizla alişveriş alişkanliklarini yeni duruma adapte etmiştir 
(Chen vd., 2021; Truong ve Truong, 2022). Benzer şekilde online alişveriş 
ile satin alinan ürün gruplarinda da önemli değişiklikler olmuştur. Pandemi 
öncesinde; giyim, elektronik, kişisel bakim ürünleri online alişverişte önde 
gelen kategoriler iken (Jamunadevi vd., 2021), pandemiden sonra gida, 
sağlik ve medikal ürünleri, kitap ve hobi malzemeleri (Nguyen vd., 2020) 
gibi kategorilerin öne çiktiği görülmektedir. 

Bireysel ve toplumsal korunma yöntemlerinin benimsenmesi, aşilan-
ma sürecinin başlatilmasi ve olağanüstü önlemlerin azaltilmasiyla birlikte 
tüketici davranişlarinin yeniden “yeni normal”e adapte olmaya başladiği 
görülmektedir. Bireylerin hareketliliği artmiş ve yerleşik alişveriş tutumla-
ri etkisini yeniden göstermeye başlamiştir (Jayan ve Xavier, 2020). Bunun-
la beraber online alişverişe olan ilginin büyük oranda korunduğu yapilan 
araştirmalar tarafindan ortaya konmaktadir (Kapur, 2020). Araştirmacilar 
bu durumu pandemi öncesinde ayni zamanda bir eğlence ortami olarak 
algilanan fiziksel alişveriş ortamlarinin yerini artik temiz ve güvenli alan 
arayişina birakmasi ile açiklamaktadir (Roggeveen ve Sethuraman, 2020). 
Ürün tercihlerindeki değişimlerde ise özellikle gida kategorisinde belirgin 
bir farklilik tespit edilmiştir (Sehgal vd., 2021). Bu dönemde öne çikan 
temiz beslenme alişkanliklarindaki değişimlerin etkisini sürdüreceği öngö-
rülmektedir (Jribi vd., 2020). COVID-19’un tüketici davranişlarina küre-
sel düzeyde yaptiği bir diğer katki da sürdürülebilirlik konusunda artan ilgi 
yönünde olmuştur (Degli Esposti vd., 2021; Alexa vd., 2021). Bu eğilim iş-
letmeler tarafindan da hizla fark edilmiş ve sürdürülebilir bir sistem yarat-
ma çabasi hissedilir hale gelmiştir (Jian vd., 2020; Ho vd., 2021; D’Adamo 
ve Lupi, 2021). Bununla beraber her krizde olduğu gibi COVID-19 pande-
misi de küresel ekonomiye büyük bir darbe vurmuş ve bireylerin hissettiği 
ekonomik tehdit önemli ölçüde artmiştir (Ahmad vd., 2020). Bu durum 
bireysel tüketicilerin fiyat hassasiyetini belirgin şekilde artirmiştir (Vancic 
ve Pärson, 2020). Dolayisiyla bu süreçte ürün kategorilerinden, beklenen 
faydaya, markalardan beklentilerden, satin alma ortamlarina kadar pek çok 
boyutta önemli bir değişim yaşandiği görülmektedir. Türkiye’deki durum 
incelendiğinde ise tüketicilerin satin alma davranişlarinin büyük oranda 
küreselde yaşanan değişimle paralel bir şekilde değiştiği görülmektedir. 
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Euronews (2020) tarafindan yapilan Türkiye Hanehalki Tüketim Araş-
tirmasi sonuçlari, hanehalkinin en büyük harcamayi gida ve alkolsüz içecek-
lere yaptiğini göstermektedir (%24,2). İkinci sirada ise %15,3 ile ulaştirma 
masraflari gelmektedir. Ayni araştirma sonuçlari; konut ve kira harcamalarinin 
toplam harcamalara oranini %15,1, mobilya ve ev eşyalarini % 8.5, giyim ve 
ayakkabi %6.4 olarak bildirmektedir. Pandeminin etkisiyle oluşan değişim in-
celendiğinde ise en büyük fark lokanta ve otellere yapilan harcamalara ilişkin 
olmuştur. Eurostat (2020) ve Euronews (2020) verileri birlikte değerlendiril-
diğinde bu harcamanin AB ülkelerinde %31, Türkiye’de ise %29 azaldiği gö-
rülmektedir. Bu durum giyim ve ayakkabi ihtiyaçlarini da etkilemiş ve bu ürün 
kategorisinde de %10.9 azalma gözlemlenmiştir. Ayni araştirma sonuçlarina 
göre 2019-2020 yillari arasinda ortaya çikan pandeminin etkisiyle Türkiye’de 
toplam harcamalarda payini en çok artiran ürün kategorisi ise %10.5 gelişme 
ile gida ve alkolsüz içecekler olmuştur. İnsanlarin evde geçirdikleri zamanin 
artmasi ile ilişkili olarak mobilya ve ev eşyalarinin harcamalari da %9 oranin-
da artmiştir. Artiş gösteren diğer kategoriler ise alkollü içecek ve tütün mamül-
leri (%5.9) ve sağlik harcamalari (%4.8) olmuştur. 

Türkiye’de detaylandirildiği şekilde ürün kategorileri düzeyinde kay-
da değer değişiklikler olduğu görülmektedir. Bununla beraber yaşanan 
değişim yalnizca satin alinan ürünler düzeyinde değil ayni zamanda tipki 
dünya çapinda olduğu gibi satin alma davranişlarinda da görülmektedir. 
Bu değişimlerin kapsamli bir şekilde incelenmesi, yeni tüketici satin alma 
davranişinin anlaşilmasi için altta yatan dinamiklerin ve motivasyonlarin 
tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Belirtilen nedenlerle bu çaliş-
mada COVID-19 pandemisinin tüketicilerin satin alma davranişi üzerine 
etkilerinin incelenmesi ve Türkiye’de gerçekleştirilen çalişmalarin ele ali-
narak genel bir perspektiften değerlendirilmesi amaçlanmaktadir. 

2. YÖNTEM ve BULGULAR

Araştirmada COVID-19 pandemi sürecinin, tüketicilerin satin alma 
tercihleri, örüntüleri ve davranişlari üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 
amaciyla Türkiye’de yapilan akademik araştirmalar incelenmiştir. Pande-
minin 2019 yili sonunda ortaya çikmasi (Ciotti vd., 2020) sebebiyle bu 
tarih ve sonrasindaki çalişmalar araştirmaya dahil edilmiştir. Araştirmanin 
örneklemine erişmek için “COVID-19, pandemi, tüketici satin alma dav-
ranişi” kelimeleri anahtar kelime olarak kullanilmiş ve ULAKBİM verita-
bani ve Google Akademik arama motoru taranmiştir. Yapilan tarama sonu-
cunda 45 adet araştirmaya erişim sağlanmiş ve bu çalişmalar örnekleme 
dahil edilmiştir. Mevcut bir durumun analizi amaçlandiği için araştirma-
nin metodolojisi tekil tarama modeli olarak belirlenmiştir (Karasar, 2012). 
Çalişma kapsaminda değerlendirmeye alinan araştirmalar; “Yazar(lar)”, 
“Araştirmanin Amaci”, “Araştirma Yöntemi”, “Veri Analiz Teknikleri” ve 
“Bulgular” başliklari altinda kapsamli bir şekilde incelenmiştir. 
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Tablo 1: COVID-19 Pandemi Sürecinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları 
Üzerine Etkisi İle İlgili Türkiye’de Yapılan Araştırmalara İlişkin Bilgiler

SAYI YAZARLAR ARAŞTIRMANIN 
AMACI

ARAŞTIRMA 
YÖNTEMİ

VERİ ANALİZ 
TEKNİKLERİ BULGULAR

1
Akbaba (2020)

COVID-19 salgininin 
turistler üzerindeki
yorgunluğunun turistlerin 
satin alma, tavsiye etme 
ve daha fazla ödeme 
niyetleri üzerindeki 
etkisinin
belirlenmesi 
amaçlanmaktadir.

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
ve regresyon 
analizleri

Turistler üzerindeki yorgunluk 
arttikça satin alma, tavsiye etme ve 
daha fazla ödeme yapma niyetlerinin 
azaldiği tespit edilmiştir. 

2

Aksoy ve Ergen 
(2020)

Araştirmanin amaci 
pandeminin ekonomik 
etkilerine ve tüketici 
davranişlarindaki 
değişikliklere ilişkin 
tüketici içgörülerini Y 
jenerasyonu odağinda 
anlamaktir.

Yari 
yapilandirilmiş 
görüşme

Betimleyici 
analizler, içerik 
analizi 

Çalişma sonuçlari pandeminin 
ekonomi üzerinde yarattiği negatif 
etkinin tüketici davranişlarini doğrudan 
ve olumsuz şekilde etkilediğini ortaya 
koymaktadir. Çalişma kapsaminda 
görüşme yapilan bireylerin birçoğu 
yakinlarinin veya kendilerinin 
salgin sebebiyle işini kaybettiğini ve 
hane halki gelirinde önemli ölçüde 
azalma ile karşi karşiya kaldiklarini 
bildirmişlerdir. Tüketici davranişlari 
lüks ürünlerden zorunlu ihtiyaçlara 
doğru yönelmiştir. Ayrica bazi kişilerin 
marka değişikliğine giderek daha ucuz 
markalari tercih ettiği tespit edilmiştir. 
Online alişverişe yönelim tüm yaş 
gruplarinda artmiştir. 
Ayrica yaşanan ekonomik 
gerilemenin iş güvencesi bulunan 
kamu çalişanlari üzerinde belirgin 
bir zorluk yaratmadiği fakat özel 
sektörde çalişanlarin finansal açidan 
önemli bir tehditle karşi karşiya 
kaldiklari tespit edilmiştir. 

3
Aydin ve 
Doğan (2020)

COVID-19 sonrasi 
dönemde tüketicilerin 
değişen karar ve 
davranişlari ile 
turizm sektöründeki 
değişimlerin incelenmesi 
amaçlanmiştir.

Literatür 
Taramasi

Doküman 
analizi

Pandeminin en çok etkilediği 
harcama kalemlerinin başinda 
seyahat ve turizmle ilgili harcamalar 
geldiği tespit edilmiştir. Ayrica 
pandemi öncesinde online alişverişe 
yönelik bir eğilimi olmayan ya da 
bir deneyimi olmayan bireylerin de 
pandemi sürecinde sosyal mesafenin 
korunmasi ve güvenli bir alişveriş 
yapilmasi gibi önceliklerle tercih 
edilir hale geldiği raporlanmaktadir. 
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4
Aydinlioğlu ve 
Gencer (2020)

COVID-19 pandemisi 
sürecinde tüketicilerin 
panik satin alma 
kararlarinin altinda hangi 
faktörlerin yattiğini 
ve bu faktörlerin 
satin alma kararlarini 
etkileyip etkilemediğini 
amaçlamaktadir.

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
analizi

Pandeminin katilimcilarin satin 
alma sikliğinda azalmaya neden 
olduğu tespit edilmiştir. Pandemi 
sürecinde katilimcilarin internet 
üzerinden alişveriş yapma sikliğinda 
artiş olduğu raporlanmaktadir. Bu 
artişin sonucunda mobil uygulama 
kullaniminin da arttiği (%66,1) 
tespit edilmiştir. Salgin sürecinde 
en çok kullanilan uygulamalarin 
bankacilik ve finans (%78,0) 
başliklarina ait olduğu, en sik satin 
alim yapilan ürün grubunun ise 
temel gida ürünleri (yiyecek-içecek) 
(%76,6) olduğu bildirilmektedir. 
Katilimcilarin cinsiyeti ile panik satin 
alma davranişi arasinda bir ilişki 
bulunamamiştir.

5 Çevik Tekin 
(2020)

Pandemi sürecinde 
tüketici davranişlarinin 
değişimi incelenmiştir. Literatür 

Taramasi
Doküman 
analizi

Katilimcilarin %88’i pandemi 
nedeniyle satin alma önceliklerinin 
değiştiğini, %72’si tatil, gayrimenkul 
ve araba gibi büyük bir satin alma 
yapmayacağini, %63’ü yazin tatile 
çikmayi düşünmediğini, %86’si 
sosyal medya kullaniminin arttiğini 
belirtmişlerdir.

6
Telli Danişmaz 
(2020)

Tüketicilerin,COVID-19 
sürecindeki online 
alişveriş tercihlerinin nasil 
değiştiğinin belirlenmesi 
amaçlanmiştir.  Anket

Betimleyici 
analizler, çapraz 
tablo analizleri

Çalişma sonucunda tüketicilerin 
online alişveriş tercihlerinin %64,5 
oraninda değiştiği tespit edilmiştir. 
Demografik özelliklere göre 
bakildiğinda en büyük değişimin 
%68,3 oranla kadinlara ait olduğu 
görülmektedir. Yaş grubu açisindan 
değerlendirildiğinde ise %75 oranla 
18-24 yaş grubundakilerin online 
satin alma davranişlarinda değişiklik 
raporladiği tespit edilmiştir. 

7 Duygun ve Şen 
(2020)

Pandemi sürecinde 
tüketicilerin satin 
alma davranişlarinin 
Maslow’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisi kurami 
kapsaminda 
değerlendirilmesi 
hedeflenmiştir.

Literatür 
Taramasi

Doküman 
analizi

Pandemi sebebiyle değişen öncelikler 
temelinde Maslow’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisi yaklaşiminin geçerliliğinin 
azaldiği ve yeni bir yorumlamaya 
ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. 

8
Baltaci ve 
Akaydin (2020)

Pandemi koşullarinda 
tüketicilerin gida 
ürünlerine yönelik 
tercih ve satin alma 
örüntülerindeki 
değişimin tespit edilmesi 
amaçlanmiştir.  

Literatür 
Taramasi

Doküman 
analizi

Tüketicilerin pandemi sebebiyle 
karşi karşiya olduğu belirsizlik ve 
psikolojik gerilim sebebiyle temizlik 
malzemesi, gida ve benzeri temel 
ihtiyaçlari stoklama eğilimlerinin 
artabileceği ve bu irrasyonel eğilim 
sebebiyle arz- talep dengesinde bir 
bozulma yaşanabileceği bildirilmiştir.

9
İnce ve Tor 
Kadioğlu 
(2020)

Pandeminin online 
tüketici davranişlari 
üzerinde yarattiği 
değişimlerin analiz 
edilmesi hedeflenmiştir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
analizi

Çalişma sonuçlari; online satin 
alma eğiliminin belirgin düzeyde 
arttiğini, stoklama eğiliminin online 
ortamda daha fazla olduğunu ortaya 
koymaktadir. Salgin döneminde 
online alişveriş eğilimi hususunda 
cinsiyet düzeyinde bir farklilik 
bulunamamiştir. 
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10

Kaynak (2020)

Tüketicilerin hastalik 
algisinin online alişveriş 
niyeti ve davranişlarini 
üzerindeki etkisinin tespit 
edilmesi amaçlanmiştir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
analizi, 
regresyon 
analizi

Hastalik algisinin alt boyutlarindan 
olan süre, sonuçlar ve duygusal alt 
boyutlarinin online alişveriş niyetini 
etkilediği görülmüştür. Bununla 
beraber hastaliği anlayabilme boyutu 
ile bir ilişki bulunamamiştir. 

11
Keskin (2020)

Pandemi sebebiyle 
gerçekleştirilen 
kisitlamalar sebebiyle 
bireylerin deneyimlediği 
endişelerin, tüketicilerin 
online satin alma 
davranişi üzerindeki 
etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmiştir. 

İkincil veri 
tarama

Doküman 
analizi

Araştirma sonuçlari pandeminin; 
online satin alma davranişini 
önemli ölçüde arttirdiğini ve en 
yüksek artişin gida ürünlerinde 
olduğunu ortaya koymaktadir.  
Ayrica pandemi öncesinde online 
satin alma yapan bireylerin bu 
tutumunu güçlendirdikleri, pandemi 
öncesinde hiç online alişveriş 
yapmayan katilimcilarin ise belli 
ölçüde tereddüte sahip olarak 
online alişverişe yöneldiği tespit 
edilmiştir. Bireylerin deneyimlediği 
endişe online alişveriş eğiliminin 
etkisini artiracağini göstermektedir. 
Araştirmaci ayrica pandemi 
sonrasinda edinilen bu yeni çevrimiçi 
alişkanliklarin etkisini sürdüreceğini 
öngörmektedir. 

12

Korkmaz ve 
Dal (2020)

Araştirmanin temel 
amaci kitlik teorisi 
ve Bandwagon etkisi 
çerçevesinde COVID-19 
salginin tüketici davranişi 
odağinda incelenmesidir.  

Yari 
yapilandirilmiş 
görüşme

İçerik analizi, 
nitel veri analiz 
programi

Salginin başindan itibaren bireyler 
temel ihtiyaçlara yönelmişler ve 
bu ürünleri miktar olarak normal 
dönemden daha yüksek oranlarda 
satin almaya başlamişlardir.  Bu 
eğilimin altindaki sebepler; kitlik 
algisi, sokağa çikma yasaklarinin 
ani ilani, kalabaliktan kaçinma, 
güvenlik ihtiyaci, stok yapma isteği 
olarak tespit edilmiştir. Dolayisiyla 
ilgili eğilim Kitlik Teorisi ve 
Bandwagon etkisi çerçevesinde 
açiklanabilmektedir. 

13
Paylan ve 
Kavas (2020)

Pandemi etkisi altindaki 
tüketicilerin finansal 
refah düzeyi algisi, 
toplum yanlisi etnosentrik 
eğilimleri ve yerel ürün 
satin alma davranişi 
arasindaki ilişkide 
tüketici güven 
endeksine yönelik 
değerlendirmelerinin 
düzenleyici bir 
etkiye sahip olup 
olmadiğinin araştirilmasi 
hedeflenmiştir.

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
analizi, 
regresyon 
analizi

Algilanan finansal refahin 
azalmasinin toplum yanlisi 
etnosentrik eğilimler ile tüketici 
güveni üzerinde anlamli bir etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrica algilanan finansal refahin 
azalmasinin ve toplum yanlisi 
etnosentrik eğilimlerin yerel ürün 
satin alma üzerindeki etkisi de 
anlamli bulunmuştur. Bununla 
beraber tüketici güveninin 
değişkenler arasindaki düzenleyici 
etkisi istatistiksel olarak 
desteklenmemektedir. 

14
Turunç ve 
Yetkin (2020)

Perakendeci markali 
ürünler satan zincir 
markalardan alişveriş 
yapan tüketicilerin 
pandemi döneminde 
değişen marka imaji, 
marka sadakati ve 
müşteri memnuniyeti 
algilarinin tespit edilmesi 
amaçlanmiştir.  

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
analizi

Marka sadakati, marka imaji ve 
müşteri memnuniyetinin pandemiden 
olumlu etkilendiğini ifade eden 
tüketicilerde daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir.  Ayrica eğitim 
düzeyi ve gelir seviyesinin ilgili 
değişkenler hususunda belirleyici 
olduğu görülmüştür. 
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15 Yildiz (2020)

Araştirmada kriz 
dönemlerinde tüketici 
satin alma davranişlarinda 
gözlemlenen 
değişimlerin incelenmesi 
amaçlanmiştir. 

Literatür taramasi Doküman 
analizi

Araştirma sonuçlar, pandeminin 
tüketicilerin gerek satin aldiklari ürünler 
gerek satin alma yeri ve zamani gerekse 
atfettikleri öncelikler bakimindan önemli 
değişimlere sebep olduğunu ortaya 
koymaktadir. En belirgin değişimler ise 
stok yapma ve online alişverişe yönelme 
olarak tespit edilmiştir. 

16 Aydin (2021)

Araştirmanin amaci 
pandemi sürecinde korku 
öğesi barindiran ve 
televizyonda çikan virüsten 
korunma temali reklamlarin 
satin alma niyeti ve 
reklama yönelik tutum 
üzerinde meydana getirdiği 
etkileri araştirmaktir.

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
analizi

Araştirma sonuçlari; bu tür 
reklamlarin reklama yönelik tutumda 
ve satin alma niyetinde olumlu 
yönde etkisinin olduğunu ortaya 
koymaktadir. Bununla beraber ilgili 
etkinin demografik değişkenlere 
bağli olarak anlamli bir farklilik 
göstermediği tespit edilmiştir. 

17
Aydin ve Koç 
(2021)

Araştirmada pandeminin 
tüketicilerin satin 
alma davranişi 
üzerindeki etkisinin 
cinsiyet farkliliklari 
odağinda incelenmesi 
hedeflenmiştir.

Anket

Betimleyici 
analizler, 
frekans analizi

Araştirma sonucunda pandeminin 
tüketicilerin satin alma davranişlari 
üzerinde kayda değer bir etki yarattiği 
tespit edilmiştir.  Bu bağlamda satin 
alinan ürünlerin temel fizyolojik ve 
güvenlik ihtiyaçlarina yöneldiği, 
online alişveriş oraninin arttiği 
görülmüştür. Cinsiyetler bazinda 
değerlendirildiğinde ise deneyimlenen 
kaygi ve panik duygusunun kadinlar 
açisindan satin alinan ürün miktarini 
üzerinde, erkeklerde ise online 
alişveriş oraninda artişa sebep olduğu 
tespit edilmiştir. 

18 Cici Karaboğa 
ve Bilginer 
Özsaatci (2021)

Pandemi sebebiyle 
deneyimlenen kriz 
algisinin tüketicilerin 
satin alma davranişlari 
üzerindeki etkilerinin 
belirlenmesi 
amaçlanmiştir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
analizi, 
regresyon 
analizi

Araştirma sonuçlari COVID-19 
sürecindeki kriz algisinin ve alt 
boyutlari olan tutumluluk ve 
ihtiyatliliğin satin alma davranişi 
düzeyinde pozitif ve anlamli etkiye 
sahip olduğunu göstermektedir. 
Bununla beraber alt boyutlardan biri 
olan gelecek kaygisinin anlamli bir 
etkiye sahip olmadiği tespit edilmiştir.  

19 Çelik ve Köse 
(2021)

Araştirmada COVID-19 
pandemisi nedeniyle 
yaşanan kaygi, bireylerin 
stresle başa çikma tarzlari 
ve kompulsif satin alma 
davranişlari arasindaki 
ilişki araştirilmiştir. 

Anket

Betimleyici 
Analizler, 
Faktör Analizi, 
Path Analizi

Çalişma sonuçlari kayginin 
stresle başa çikma olgusunun alt 
boyutlarindan biri olan çaresiz 
yaklaşim üzerinde yüksek bir etkiye 
sahip olduğunu ortaya koymaktadir. 
Çaresiz yaklaşim olgusu ise tek 
başina kompulsif satin alma davranişi 
üzerinde etkili bulunmuştur. 
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20 Deral ve 
Kazançoğlu 
(2021)

Araştirmanin hedefi 
pandemi sürecinde sokağa 
çikma kisitlamasina 
maruz kalan Bebek 
Patlamasi kuşaği içinde 
yer alan 65 yaş ve üstü 
yaş grubundaki erkek 
tüketicilerin, çevrimiçi 
alişverişe olan eğilimlerini 
incelemektir. 

Derinlemesine 
görüşme İçerik analizi

Örneklemin internet üzerinden alişveriş 
yapma nedenleri olarak; alişkanlik, 
teknolojik ürün kullanmaya yatkinlik, 
ürün bulunabilirliği ve çeşitliliği, 
COVID-19 nedeniyle yaşanan 
zorunluluk, uygun fiyat, zaman kaybinin 
önlemesi, rahat alişveriş imkâni ve 
merak unsurlari tespit edilmiştir.
Ayrica katilimcilarin pandemi etkisiyle 
satin aldiklari ürünlerin temel ihtiyaçlar 
ve sağlik ürünlerine odaklandiği, daha 
yüksek miktarda satin alma eğiliminin 
oluştuğu görülmüştür. 
Online alişveriş yapmayi tercih 
etmeyen katilimcilar ise bu 
tutumlarini güvensizlik ve teknoloji 
kullanimina ilişkin yetersizlik olgulari 
ile açiklamişlardir. Katilimcilarin 
pandemi sonrasinda online alişverişe 
yönelik öngörüleri ise memnun 
kalmadiklari (ör sebze- meyve vb.) 
ürün gruplari haricinde bu tutumlarini 
sürdürebilecekleri şeklindedir. 

21

Dilek ve Öztürk 
(2021)

Araştirmada tüketicilerin 
salgin sirasindaki 
tamamlayici ve alternatif 
tip ürünlerini satin 
alma eğilimlerinin 
planli davraniş teorisi 
çerçevesinde incelenmesi 
amaçlanmiştir.

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
analizi

Tutum ve algilanan davranişsal 
kontrol değişkenlerinin tamamlayici 
ve alternatif tip satin alma niyeti 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olduğu raporlanmiştir. Öznel 
normlarin tamamlayici ve alternatif 
tip satin alma niyetinde olumlu ve 
anlamli bir etkisi bulunamamiştir. 
Ayrica satin alma niyeti ile algilanan 
davranişsal kontrolün ilgili ürünlere 
ilişkin satin alma eğilimi üzerinde 
pozitif bir etkiye sahip olduğu 
görülmüştür. 

22
Göktaş 
Kulualp, 
Baytürk (2021)

Araştirmanin amaci 
pandemi sürecinde 
internetten tatil satin alan 
tüketicilerin, bir ürünü 
satin alirken, algiladiklari 
değer ve algiladiklari 
riskin satin alma niyetine 
etkisini araştirmaktir.

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, faktör 
analizi, 
korelasyon 
analizi, 
regresyon 
analizi

Algilanan değerin satin alma niyeti 
üzerinde olumlu ve anlamli bir 
etkisi bulunmuştur. Bununla beraber 
algilanan risk ile satin alma niyeti 
arasinda anlamli bir ilişki tespit 
edilememiştir.  

23 İri (2021) 

Araştirmanin amaci, 
pandemi sürecinin
tüketicilerin internet 
üzerinden satin alma 
davranişlarini ve 
e-ticarette
tüketici harcamalari 
üzerindeki etkisinin 
incelenmesidir.

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, frekans 
analizi

Tüketicilerin pandemi döneminde 
temel ihtiyaçlara (gida, sağlik, 
temizlik, kişisel bakim ürünleri vb.) 
yöneldikleri, dijital platformlari 
ve sosyal medyayi daha sik 
kullandiklari, işletmelerin
yürüttüğü kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerine özel önem 
verdikleri tespit edilmiştir.  
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Narin, 2021

Bu çalişmanin amaci, 
küresel salgin öncesi ve 
sonrasinda tüketici
davranişlarindaki 
değişmeyi e-ticaret 
verileri ile 
değerlendirmektir.

Literatür taramasi Doküman 
analizi

Pandeminin online alişveriş üzerinde 
belirgin bir olumlu etkisi olduğu 
tespit edilmiştir. Bununla beraber 
yüz yüze ticaret büyük bir zarar 
görmüştür. Salgin dijital ekonomiyi 
tetiklemiş, dijital ürünlerin kullanimi 
ve bu doğrultuda e ticaret hacmi 
önemli ölçüde artmiştir. 

25

Kara (2021)

Çalişmanin temel 
amaci pandeminin 
tüketici davranişlari 
üzerindeki değişimini 
derinlemesine incelemek 
amaciyla bu kapsamda 
yapilan araştirmalarin 
incelenmesidir.  

Literatür taramasi Doküman 
analizi

Tüketicilerin COVID-19 pandemisi 
sürecinde daha çok temel ihtiyaçlara 
yöneldikleri ve dijital mecralarin 
daha çok kullanildiği tespit edilmiştir.  
Ayrica markalarin sosyal sorumluluk 
projelerini artirdiği gözlemlenmiştir. 

26
Kazançoğlu ve 
Demir (2021)

Çalişmanin amaci akiş 
deneyiminin yeniden satin 
alma niyeti üzerindeki 
etkilerini incelemek 
ve pandemi sirasinda 
e-müşteri memnuniyetinin 
aracilik rolünü 
incelemektir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, faktör 
analizi, 
yapisal eşitlik 
modellemesi

Akiş deneyiminin telepresence, 
konsantrasyon ve kontrol boyutlari 
e-müşteri memnuniyeti üzerinde 
anlamli bir etkiye sahip olduğu 
görülmüştür. Ayrica tekrar satin 
alma niyetindeki değişimin, 
akiş deneyiminin konsantrasyon 
ve telebulunma boyutlarindan 
kaynaklandiği tespit edilmiştir.

27

Keskin (2021)

Çalişmanin amaci 
tüketicilerin pandemi 
sürecindeki kisitlamalar 
ve endişelerden 
kaynakli olarak 
market alişverişlerinde 
meydana gelen davraniş 
değişikliklerinin 
anlaşilmasidir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, frekans 
analizi

Çalişma sonuçlari market alişverişi 
yaparken enfekte olma korkusu 
konusunda cinsiyet düzeyinde 
bir farklilik olmadiğini ortaya 
koymaktadir. Bununla beraber 
kadinlarin bu hususta daha büyük 
bir endişe yaşadiği tespit edilmiştir. 
Bu endişeye rağmen kadinlarin 
online alişverişe yönelik eğilimi 
erkek katilimcilardan daha düşük 
bulunmuştur. Araştirmaci pandemi 
sonrasinda da ilgili tutumlarin olduğu 
hali ile korunacağini öngörmektedir. 

28
Koç ve Aydin 
(2021)

Araştirmada COVID-
19’un tüketicilerin satin 
alma
davranişi üzerindeki 
etkisinin cinsiyet 
perspektifinden 
incelenmesi 
amaçlanmiştir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, frekans 
analizi

Araştirma sonuçlari katilimcilarin 
satin alma davranişlarinin pandemi 
sürecinde belirgin bir şekilde temel 
ve zorunlu ihtiyaçlara odaklandiğini 
ortaya koymaktadir. Cinsiyet 
açisindan değerlendirildiğinde ise 
kadinlarin panik durumunda daha 
fazla ve ihtiyaç dişi alişveriş yaptiği, 
erkeklerin ise online alişveriş 
eğiliminin arttiği tespit edilmiştir. 

29
Korkmaz ve 
Seyhan (2021)

Çalişmanin hedefi 
pandemi sürecinde sosyal 
medyanin anlik satin alma 
davranişlarini üzerindeki 
etkisinin belirlenmesidir. 

Nicel Araştirma

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
regresyon 
analizi, 
yapisal eşitlik 
modellemesi

Çalişma sonuçlari, sosyal etki 
kaynaği ve sosyal platform 
etkinliklerinin sosyal medya etkisi 
üzerinde belirleyici olduğunu ve ilgili 
sosyal medya etkisinin tüketicilerin 
anlik satin alim kararlari üzerinde 
anlamli bir etkiye yarattiğini ortaya 
koymaktadir. 



Duygu Tali̇h Akkaya, Nihan Tomri̇s Küçün256 .

30
Özay (2021)

Çalişmanin amaci 
COVID- 19 pandemisinin 
tüketicilerin online 
satin alma davranişlari 
üzerindeki etkilerinin 
tespit edilmesidir. 

Anket

Betimleyici 
Analizler

Pandemi sürecinde tüketicilerin satin 
alma davranişlarinin tutumluluk 
ekseninde şekillendiği tespit 
edilmiştir. 

31
Özdemir, 
Kayhan ve 
Aksoy Özer 
(2021)

Araştirmanin temel 
amaci pandemi sürecinde 
kaynak güvenilirliğinin ve 
elektronik ağizdan
ağiza iletişimin marka 
imaji ve tüketicilerin satin 
alma niyeti üzerindeki 
etkisinin belirlenmesidir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
analizi, 
regresyon 
analizi

Araştirma sonuçlari; marka imaji, 
E-WOM ve tüketici satin alma 
niyeti değişkenleri arasinda kuvvetli 
derecede, fonksiyonel marka 
imajiyla tüketici satin alma niyeti 
arasinda ise orta kuvvette bir ilişkiye 
bulunduğunu ortaya koymaktadir. 

32

Sağlam ve 
Çakir (2021)

Araştirmanin amaci 
pandemi sürecinde 
değişen tüketici 
davranişlarinin 
incelenmesi ve Konya 
butikleri özelinde 
değerlendirilmesidir. 

Durum 
çalişmasi, yari 
yapilandirilmiş 
görüşme

İçerik analizi

Fiziki işletmeye sahip butiklerin 
pandemi sebebiyle önemli maddi 
zorluklar yaşadiği ve sürecin olumsuz 
yansidiği tespit edilmiştir. 
Bunun aksine e-ticaret işletmesine 
sahip butiklerin ise maddi olarak ve 
personel istihdami açisindan olumlu 
bir döneme girdiği görülmüştür. 

33
Sağlam ve 
Tavman (2021)

Çalişmanin amaci 
COVID-19’un sebep 
olduğu algilanan tehdit, 
algilanan ciddiyet ve 
kendini izole etme 
niyetinin dürtüsel satin 
alma üzerindeki etkilerini 
incelemektir.

Anke

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, faktör 
analizi, 
korelasyon 
analizi, 
regresyon 
analizi

Araştirma bulgularinda, algilanan 
tehdidin, algilanan ciddiyetin ve 
kendini izole etme niyetinin dürtüsel 
satin alma üzerinde doğrudan etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrica 
algilanan tehdidin dürtüsel satin 
alma üzerindeki etkisinde algilanan 
ciddiyetin araci etkisi olduğu 
görülmüştür. 

34 Seyfi, Güven 
ve Keklikçi 
(2021)

Çalişmanin temel amaci 
çevrimiçi kompulsif satin 
alma davranişlari ile 
sosyal medya pazarlama 
aktiviteleri arasindaki 
ilişkide COVID-19’un 
rolünün belirlenmesidir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
regresyon 
analizi

Sosyal medya pazarlama
aktivitelerinin covid-19 korkusu 
ve çevrimiçi kompulsif tüketim 
davranişlari üzerinde anlamli bir 
etkiye sahip olduğunu görülmüştür.  
Ayrica COVID-19 korkusunun; 
sosyal medya pazarlama 
aktivitelerinin ve çevrimiçi kompülsif 
satin alma davranişlari arasinda kismi 
bir araci rolü olduğu tespit edilmiştir.  

35
Telli, Aydin ve 
Şen (2021)

Araştirmanin temel amaci 
tüketicilerin COVID-19 
sürecinde çevrimiçi 
ikinci el alişveriş 
sitelerindeki ikinci el 
ürünlere yönelik tutum 
ve satin alma niyetlerinin 
incelenmesidir.

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
regresyon 
analizi, 
korelasyon 
analizi, faktör 
analizi

Araştirma sonuçlari çevrimiçi 
ikinci el alişverişe yönelik tutum 
üzerinde tüketicilerin güvenlik, fiyat 
ve kullanişliliğa yönelik algilarinin 
anlamli bir etkisi olduğunu ortaya 
koymaktadir. Bununla beraber 
hijyen, teslimat ve kullanim kolayliği 
değişkenleri için anlamli bir ilişki 
tespit edilmemiştir. 
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36 Temizkan, 
Güven, 
Yilmazer ve 
Andsoy (2021)

Araştirmanin amaci 
pandeminin tüketicilerin 
satin alma davranişlari 
ve eğilimleri üzerindeki 
etkisini ortaya koymaktir. Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi

Araştirma sonuçlari pandeminin 
tüketicilerin sosyal faaliyetlerini 
büyük ölçüde kisitladiğini ortaya 
koymaktadir. Katilimcilarin büyük 
bir kismi tatil köyü ya da otelleri 
bu dönemde tercih etmeyeceklerini 
ifade etmiştir. Çalişmaya katilan 
tüketicilerin pandemi dönemindeki 
tatil planlarinin daha tenha tatil 
yerleri ve pansiyon türü konaklama 
alanlari yönünde tespit edilmiştir. 
Bununla beraber katilimcilarin büyük 
bir çoğunluğu pandemi döneminde 
tatil harcamalari yerine zorunlu 
ihtiyaçlari gidermeye yöneleceklerini 
bildirmişlerdir. 

37 Tolun ve Bulut 
(2021)

Çalişmanin amaci 
pandeminin Türkiye’deki 
tüketicilerin gida satin 
alma davranişi üzerindeki 
etkilerini incelemektir. Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi

Araştirma bulgulari tüketicilerin 
gelir düzeylerinin, cinsiyetlerinin 
ve medeni durumlarinin gida 
satin alimi tercihlerinde anlamli 
farkliliklara sebep olduğunu ortaya 
koymaktadir. Çalişmada online 
alişverişi tercih eden katilimcilarin 
orani araştirmacilarin beklentilerinin 
aksine düşük bulunmuştur. Araştirma 
sonuçlari ayrica katilimcilarin 
pandemi döneminde daha sağlikli 
beslenme çabasinda olduklarini 
göstermektedir. 

38
Toraman (2021)

Çalişmanin temel 
amaci COVID-19 
pandemisinin tüketicilerin 
davranişlarina etkisinin 
incelenmesidir.

Anket

Betimleyici 
analizler, 
frekans analizi

Araştirmanin katilimcilarinin %72,8’i 
mobil uygulamalar ile yapilan market 
alişverişini tercih etmezken, mobil 
uygulamalar üzerinden hazir yemek 
siparişi verdiğini ifade etmiştir. 
Çalişmanin bir diğer bulgusu da 
araştirmaya katilan katilimcilarin 
%76,1’inin salgin bittiğinde de 
mobil uygulamalar üzerinden market 
alişverişi yapmaya devam edeceğini 
bildirmesidir. 

39 Toraman (2021)

Araştirmanin amaci 
pandemi sirasinda 
uygulanan tam kapanma 
kisitlamalarinin 
tüketicilerin satin alma 
davranişlari üzerindeki 
etkilerinin belirlenmesidir.

Yari 
yapilandirilmiş 
Görüşme

İçerik analizi

Araştirma sonuçlarina göre 
tüketicilerin %60’i ihtiyaç duyduklari 
ürünleri tam kapanmadan hemen 
önce satin almayi tercih etmektedir. 
Bununla beraber ihtiyaçlarinin satin 
alimini erteleyen tüketicilerin %80’i 
kapanma esnasinda online satin 
alma yoluyla bu ürünleri tedarik 
edeceklerini bildirmiştir. 

40 Uğur ve 
Sarioğlu Uğur 
(2021)

Araştirmanin temel amaci 
alişveriş merkezlerinin 
COVID-19 önlemleri 
ile ilgili açiklamalarina 
yönelik tüketici 
şüpheciliği ile satin alma 
niyeti arasindaki ilişkiyi 
incelemektir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, fark 
analizleri, 
korelasyon 
analizi 

Çalişmanin sonuçlarina göre 
katilimcilarin kadercilik düzeylerinin 
diğer değişkenlere göre daha 
belirleyici olduğu görülmektedir. 
Ayrica satin alma niyetinin şüphecilik 
düzeyine göre daha yüksek bir 
belirleyiciliğe sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Tüketicilerin alişveriş 
merkezlerinin pandemi odakli 
iletişimlerine yönelik şüpheleri ile 
satin alma niyeti arasinda negatif ve 
anlamli bir ilişki raporlanmiştir. 
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41
Yildiz ve 
Deveci (2021)

Çalişma kapsaminda 
tüketici düşünme 
stillerinin, COVID-19 
risk algisi ve ilgilenim 
üzerindeki etkisi ile bu 
iki değişkenin sosyal 
mesafeye yönelik tutum 
üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, fark 
analizleri, 
korelasyon 
analizi 

Çalişmanin sonuçlarina göre, 
yargilayici düşünme stili COVID-19 
risk algisi ve ilgilenim üzerinde, 
yönetici düşünme stili ise COVID-
19’a yönelik ilgilenim üzerinde etkili 
bulunmuştur. Ayrica COVID-19’a 
yönelik ilgilenimin COVID-19 risk 
algisi üzerinde etkili olduğu ve her 
iki değişkenin sosyal mesafeye 
yönelik tutum üzerinde etkili olduğu 
tespit edilmiştir.  

42

Daçe ve Nardali 
(2022)

Araştirmanin temel 
amaci pandemi 
sürecinde markalarin 
mobil uygulamalari 
ile tüketicinin satin 
alma eğilimi arasindaki 
ilişkinin incelenmesidir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, 
korelasyon 
analizi

Öğrenim faydasinin ve kişisel 
bütünleşik faydanin müşteri 
memnuniyeti ve satin alma eğilimi 
üzerinde, müşteri memnuniyetinin 
satin alma eğilimi üzerinde, müşteri 
bağliliğinin marka değeri üzerinde ve 
marka değerinin satin alma eğilimi 
üzerinde pozitif ve istatistiksel 
olarak anlamli bir etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. 

43
Güder, Güngör 
ve Yücekaya 
(2022)

Araştirmanin temel amaci 
COVID-19 pandemisinin 
tüketicilerin satin alma 
davranişlari üzerindeki 
temel etkilerini tespit 
etmek ve bu doğrultuda 
sektöre yönelik öneriler 
geliştirmektir. 

Anket

Betimleyici 
analizler, 
karşilaştirma 
analizi, frekans 
analizi

Araştirma sonuçlari tüketicilerin 
pandemi ile birlikte uygun fiyat 
arayişina girdiklerini ve ürün 
çeşitliliğine verdikleri önemin 
azaldiğini ortaya koymaktadir. Ayrica 
tüketicilerin alişveriş yaptiklari 
yerin temizliğine ve online hizmet 
verip vermediğine daha fazla dikkat 
ettikleri görülmüştür. Cinsiyet 
açisindan değerlendirildiğinde 
kadinlarin erkeklere göre daha fazla 
temizlik malzemesi alma eğilimi 
gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrica 
katilimcilarin pandemi öncesinde 
satin aldiklari ürün ve hizmetleri bu 
dönemde kendileri yapma çabasi 
içine girdikleri görülmüştür. Satin 
alinan ürün grubuna yönelik bir 
değerlendirme yapildiğinda ise 
yaş sebze meyve yerine konserve 
ürünlere ilginin arttiği ve tatil 
harcamalari hususunda yaş grubunun 
belirleyici olduğu kanaatine 
ulaşilmiştir. 18-30 yaş grubundaki 
katilimcilar diğer gruplarin aksine 
pandeminin tatil kararlarini 
etkilemediğini bildirmişlerdir. 

44
Kaya (2022)

Çalişmanin temel amaci 
COVID-19 pandemisinin 
tüketicilerin ambalajsiz 
şekilde satişa sunulan gida 
ürünlerine olan görüşleri 
üzerindeki etkisini 
incelemektir. 

Anket

Betimleyici 
Analizler, 
Korelasyon 
Testi, Anova 
Testi

Araştirma sonuçlari tüketicilerin 
pandemi sebebiyle ambalajsiz 
ürünlere yönelik satin alma 
eğilimlerinin büyük oranda azaldiğini 
ortaya koymaktadir. Gida kategorileri 
üzerinden bir değerlendirme 
yapildiğinda satin alimi en fazla 
azaltilan ürünlerin simit, poğaça, 
bardak misir vb. ürünler olduğu en az 
azalan ürün grubunun ise ambalajsiz 
ekmek olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla beraber ambalajsiz gida 
satin alma eğiliminin hem pandemi 
öncesinde hem de pandemi 
esnasinda gelir düzeyi doğrultusunda 
farklilaştiği görülmüştür. 
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45
Küçükkambak 
ve Süler (2022)

 

Araştirmanin amaci 
COVID-19 korkusu ile 
kompulsif satin alma 
davranişi arasindaki 
ilişkide impulsif satin 
alma davranişinin aracilik 
etkisini ortaya koymaktir.

Anket

Betimleyici 
analizler, fark 
analizleri, 
korelasyon 
analizi 

Araştirma sonuçlari bireylerin 
deneyimlediği COVID-19 
korkusunun, kompulsif ve impulsif 
satin alma davranişlari üzerinde 
etkiye sahip olduğunu ortaya 
koymaktadir. Ayrica COVID-19 
kaygisinin kompulsif satin alma 
davranişina olan etkisinde impulsif 
satin alma davranişinin araci etkisi 
tespit edilmiştir. 

SONUÇ

Yapilan analizler detayli bir şekilde incelendiğinde, Türkiye’deki tü-
keticilerin, dünyada yaşanan genel değişimden ayri olmadiklari görülmek-
tedir. Hissedilen tehdit gerek sağliğa ilişkin hususlarda gerekse ekonomik 
gelişmelere ilişkin olarak belirgin bir şekilde etkili olmuş ve dolayisiyla 
doğrudan tüketicilerin satin alma kararlarini şekillendirecek boyuta gel-
miştir. 

Hissedilen olumsuz etki toplumun genelinde bildirilse de belli sek-
törlerin ve kamu çalişanlari gibi iş garantisine sahip olmayan işçi sinifi 
gibi gruplarin daha büyük bir etkiye maruz kaldiği yapilan çalişmalarda 
rapor edilmiştir [2]. COVID-19 pandemisinin olumsuz etkileri Türkiye’de 
de tipki dünyanin genelinde olduğu gibi sosyal ve ekonomik alanda önemli 
bir yikima sebep olmuştur. Tüketicilerin fiyat hassasiyetleri değişmiş, karşi 
karşiya olunan risk ve belirsizlik sebebiyle daha düşük fiyatli ürünlere yö-
nelik eğilim artmiştir [43]. Ürün çeşitliliği, satin alma deneyimi, prestijli 
markalara yönelim, hedonik beklentiler gibi eğilimler ve talepler, yerini 
büyük oranda daha tedbirli ve tutumlu satin alma kararlarina birakmiştir 
[30]. Hatta pandeminin ikinci el eşya kullanimina yönelik tutumlari olum-
lu bir şekilde etkilediğini ortaya koyan bulgular da tespit edilmiştir [35]

Tüketicilerin çoğunluğunun bu küresel krizle karşi karşiya kaldiktan 
sonra otomobil ve ev gibi yüksek miktarlarda yatirim gerektiren satin alma 
kararlarini ertelemeye karar verdikleri görülmektedir [5]. Harcamalarinda 
önemli kisitlamalara gidilen diğer ürün gruplari ise seyahatler başta olmak 
üzere diğer sosyal aktivitelerdir [3]. Tüketiciler bu eğilimi hem pandemi 
kapsaminda uygulanan kisitlamalar hem de algilanan güvenlik endişesi ile 
açiklamaktadirlar [11]. Ayni sebepler, tüm yaş gruplarinda online alişveri-
şin daha yoğun bir şekilde tercih edilmesine de sebep olmuştur [2]. Onli-
ne alişveriş eğilimine yönelik yapilan araştirmalar sonucunda cinsiyetler 
arasinda anlamli bir fark bulunamazken [9], mobil uygulamalarin kulla-
niminin tüm demografik yaş gruplarinda artişta olduğu tespit edilmiştir 
[4]. Türkiye’deki tüketicilerin pandemi sürecinde online ortamda en çok 
yaptiği işlemlerin ise bankacilik ve gida alişverişine ilişkin olduğu bildi-
rilmiştir [4].
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Yapilan çalişmalarin bir diğer önemli odak noktasi, tüketicilerin satin 
alma motivasyonlarinin altindaki içsel ve dişsal faktörlerdir. Bu bağlamda 
korku, endişe [45], şüphecilik ve kadercilik [40] gibi duygularin kompülsif 
ve impulsif satin alma davranişi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu 
eğilimler her ne kadar medeni durum ile gelir düzeyi [37] ve cinsiyet [17] 
gibi demografik özellikler bağlaminda belli ayrimlara sebep olsa da genel 
olarak değerlendirildiğinde COVİD-19 kaynakli olumsuz duygu-durumun 
satin alma kararlari üzerinde önemli bir belirleyiciliğe sahip olduğu görül-
mektedir. 

Belirtilen tüm hususlar dikkate alinarak genel bir değerlendirme ya-
pildiğinda Türkiye örneklemi ile küresel ölçekteki tüketicilerin büyük 
oranda paralel bir değişim deneyimledikleri görülmektedir. COVID-19 
sebebiyle yaşanan olumsuz etkiler ülkemizde de dünyada olduğu gibi in-
san sağliğina ve ekonomiye ciddi bir tehdit olarak algilanmiş ve bu doğ-
rultuda bireysel tüketici bazinda önlemler alinmaya çalişilmiştir. Yaşam 
tarzlari ve tüketim örüntüleri büyük oranda değişime uğramiş ve satin 
alma süreçleri dijital ortama taşinmiştir. Bireylerin normal koşullar al-
tinda daha fazla tolere edebildikleri fiyatlar, pandemi döneminde yerini 
yüksek fiyat hassasiyetine birakmiştir. Tüketim kalemleri gida ve sağlik 
harcamalarina odaklanmiş ve bu doğrultuda bilgi arayişi da dikkate değer 
şekilde artmiştir. 

2022 itibariyle normalleşme süreci büyük oranda tamamlanmiş olsa 
da pandemi hala devam etmektedir. Bireyler açisindan olumlu olarak de-
ğerlendirilebilecek olan husus yeni koşullara büyük oranda adaptasyon 
sağlanmiş olmasi ve belirsizlikten kaynakli endişenin yerini farkindaliğa 
birakmiş olmasidir. COVID-19 sonrasi bu “Yeni Normal” dönemde de 
Türkiye’deki tüketicilerin satin alma davranişlarinin incelenmesi geçiri-
len değişim ve dönüşümün ne kadarinin kalici olduğunun tespit edilmesi-
ne fayda sağlayacaktir. 



 .261Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

KAYNAKÇA 

Addo, P. C., Jiaming, F., Kulbo, N. B., & Liangqiang, L. (2020). COVID-19: 
fear appeal favoring purchase behavior towards personal protective equip-
ment. The Service Industries Journal, 40(7-8), 471-490.

Ahmad, T., Haroon, M. B., & Hui, J. (2020). Coronavirus disease 2019 (CO-
VID-19) pandemic and economic impact. Pakistan journal of medical 
sciences, 36(COVID19-S4), S73.

Ahmed, R. R., Streimikiene, D., Rolle, J-A., & Duc, P. A. (2020). The COVID-19 
pandemic and the antecedents for the impulse buying behavior of US ci-
tizens. Journal of Competitiveness, 12(3), 5–27. https://doi.org/10.7441/ 
joc.2020.03.01 

Akbaba, M. (2020). COVID-19 salgini kapsaminda turist yorgunluğunun turist-
lerin satin alma, tavsiye etme ve daha fazla ödeme niyetlerine etkisinin 
belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Re-
search, 6(2), 225-240.

Aksoy, C., & Ergen, A. (2020). Changes in consumer behaviour of gen Y’ers in 
COVID-19 Pandemic. Aurum Journal of Social Sciences, 5(2), 127-147.

Alexa, L., Apetrei, A., & Sapena, J. (2021). The COVID-19 lockdown effect on 
the intention to purchase sustainable brands. Sustainability, 13(6), 3241.

Arora, N., Charm, T., Grimmelt, A., Ortega, M., Robinson, K., Sexauer, C., & Ya-
makawa, N. (2020). A global view of how consumer behavior is changing 
amid COVID-19. Mcknsey and Company.

Aydin, B., & Doğan, M. (2020). Yeni koronavirüs (COVID-19) pandemisinin 
turistik tüketici davranişlari ve Türkiye turizmi üzerindeki etkilerinin de-
ğerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamalari Dergisi, 6(1), 93-115.

Aydin, İ. (2021). COVID-19 pandemi döneminde korku öğesi barindiran ve vi-
rüsten korunma temali reklamlarin satin alma niyeti ve reklama yönelik 
tutum üzerindeki etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Dergisi, 9(4), 869-883.

Aydinlioğlu, Ö., & Gencer, Z. T. (2020). Let Me Buy Before I Die! A Study 
on Consumers’ Panic Buying Behaviours During the COVID-19 Pande-
mic. Electronic Turkish Studies, 15(6).

Aydin, F. F. & Koc, E., (2021). Investigation of consumers’ purchase behaviors 
by gender in the pandemic process. Economics Literature, 3(1), 32-45.

Baddeley, M. (2020). Hoarding in the age of COVID-19. Journal of Behavioral 
Economics for Policy.

Baltaci, A., & Akaydin, H. (2020). COVID-19 pandemi sürecinin tüketicilerin 
gida ürünlerini satin alma davranişlari üzerindeki etkisi: Bir literatür tara-
masi. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlik Bilimleri Dergisi, 1, 57-64.



Duygu Tali̇h Akkaya, Nihan Tomri̇s Küçün262 .

Bentall, R. P., Lloyd, A., Bennett, K., McKay, R., Mason, L., Murphy, J., ... & 
Shevlin, M. (2021). Pandemic buying: Testing a psychological model of 
over-purchasing and panic buying using data from the United Kingdom 
and the Republic of Ireland during the early phase of the COVID-19 pan-
demic. Plos one, 16(1), e0246339.

Borio, C. (2020). The COVID-19 economic crisis: Dangerously unique. Business 
Economics, 55(4), 181-190.

Centers for Disease Control and Prevention (2022), https://www.cdc.gov/ 

Chen, T., Wang, C., Cui, Z., Liu, X., Jiang, J., Yin, J., ... & Dou, Z. (2021). 
COVID-19 affected the food behavior of different age groups in Chinese 
households. PloS one, 16(12), e0260244.

Cici Karaboğa, E. N. ve Bilginer Özsaatci, F. G. (2021). The impact of crisis per-
ception on consumer purchasing behaviors during the COVID-19 (Coro-
navirus) period: a research on consumers in Turkey, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(3), 727 – 754.

Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W. C., Wang, C. B., & Bernardini, 
S. (2020). The COVID-19 pandemic. Critical reviews in clinical labora-
tory sciences, 57(6), 365-388.

Ciravegna, L., & Michailova, S. (2022). Why the world economy needs, but will 
not get, more globalization in the post-COVID-19 decade. Journal of In-
ternational Business Studies, 53(1), 172-186.

Çelik, S., & Köse, G. G. (2021). Mediating effect of intolerance of uncertainty in 
the relationship between coping styles with stress during pandemic (CO-
VID-19) process and compulsive buying behavior. Progress in Neuro-Ps-
ychopharmacology and Biological Psychiatry, 110, 110321.

Çevik Tekin, İ. Ç. (2020). Pandemi sürecinde değişen tüketici davranişlari. Busi-
ness & Management Studies: An International Journal, 8(2), 2331-2347.

D’Adamo, I., & Lupi, G. (2021). Sustainability and resilience after COVID-19: 
A circular premium in the fashion industry. Sustainability, 13(4), 1861.

Daçe R. & Nardali, S. (2022). Markalarin mobil uygulamalarinin satin alma eğili-
mi üzerine etkisi ve Starbucks örneği. Journal of Business Innovation and 
Governance, 4(1), 12-26.

Danişmaz, A. T. (2020). COVID-19 salgininin tüketicilerin online alişveriş terci-
hine etkisi. Sosyal Bilimler Araştirma Dergisi, 9(2), 83-90.

Degli Esposti, P., Mortara, A., & Roberti, G. (2021). Sharing and sustainable con-
sumption in the era of COVID-19. Sustainability, 13(4), 1903.

Deral, B., & Kazançoğlu, İ. (2021). 65 yaş ve üstü erkek tüketicilerin COVID-19 
döneminde online alişveriş eğilimlerini belirleyen nitel bir araştirma. İş-
letme Ekonomi ve Yönetim Araştirmalari Dergisi, 4(1), 96-121.



 .263Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Di Crosta, A., Ceccato, I., Marchetti, D., La Malva, P., Maiella, R., Cannito, L., ... 
& Di Domenico, A. (2021). Psychological factors and consumer behavior 
during the COVID-19 pandemic. PloS one, 16(8), e0256095.

Dilek, Ö. & Öztürk, A. (2021). The effect of COVID-19 pandemic on the buying 
behavior in complementary and alternative medicine products: a study in 
the framework of the theory of planned behavior. Yönetim ve Ekonomi 
Araştirmalari Dergisi, 19(3), 58-76.

Duygun, A., & Şen, E. (2020). Evaluation of Consumer Purchasing Behaviors in 
the COVID-19 Pandemic Period in the Context of Maslow’s Hierarchy of 
Needs. PazarlamaTeorisi ve Uygulamalari Dergisi, 6(1), 45-68.

Eger, L., Komárková, L., Egerová, D., & Mičík, M. (2021). The effect of CO-
VID-19 on consumer shopping behaviour: Generational cohort perspecti-
ve. Journal of Retailing and Consumer Services, 61, 102542.

Enormous. (2020). The India lockdown study: Understand the change in atti-
tudes, motivations, and behaviour of the young Indian consuming class. 
www.enormous.be 

Euro News (2020), https://tr.euronews.com/2021/12/27/covid-19-salg-n-nda-ha-
nehalklar-n-n-tuketim-harcamalar-turkiye-ve-ab-de-nas-l-degisti

Euro Stats (2020), https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/
ddn-20211119-1

Gazali, H. M. (2020). The COVID-19 pandemic: Factors triggering panic buying 
behaviour among consumers in Malaysia. Labuan Bulletin of Internatio-
nal Business and Finance (LBIBF), 84-95.

Göktaş Kulualp, H., & Baytürk, N. (2021). Covid 19 pandemi sürecinde internet-
ten tatil satin alma kararinin algilanan değer ve algilanan riskten etkilenme 
düzeyi. Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergi-
si, 24(2), 260-283.

Güder, F., Güngör, M., & Yücekaya, P. (2021). COVID-19 salgininin tüketici 
davranişlari üzerine etkisinin yönetim stratejileri bağlaminda değerlendi-
rilmesi. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 59-76. Retrieved 
from https://dergipark.org.tr/tr/ pub/anadoluakademi/issue/60142/870902

Ho, C. Y., Tsai, B. H., Chen, C. S., & Lu, M. T. (2021). Exploring green marke-
ting orientations toward sustainability the hospitality industry in the CO-
VID-19 pandemic. Sustainability, 13(8), 4348.

İnce, M., & Kadioğlu, C. T. (2020). Tüketicilerin COVID-19  (Korona) virüsüyle 
artan stoklama isteğinin online satin alma davranişina etkisi. OPUS Ulus-
lararasi Toplum Araştirmalari Dergisi, 16(29), 1875-1906.

İri, R. (2021). COVİD-19 pandemi sürecinin Niğde ve yöresindeki tüketicilerin 
internet üzerinden satin alma davranişlarina etkisi.

Jamunadevi, C., Deepa, S., Kalaiselvi, K. T., Suguna, R., & Dharshini, A. (2021, 
February). An empirical research on consumer online buying behaviour 



Duygu Tali̇h Akkaya, Nihan Tomri̇s Küçün264 .

during the COVID-19 pandemic. In IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering (Vol. 1055, No. 1, p. 012114). IOP Publishing.

Jayan, M. V. L., & Xavier, M. L. (2020). An Empirical Study On The Online 
Shopping Acceptance: Pre And Post COVID-19 Outbreak. Perspectives 
on Business Management & Economics, 3, 25-30.

Jian, Y., Yu, I. Y., Yang, M. X., & Zeng, K. J. (2020). The impacts of fear and 
uncertainty of COVID-19 on environmental concerns, brand trust, and be-
havioral intentions toward green hotels. Sustainability, 12(20), 8688.

Kapur, S. (2020). The future of consumer behaviour and brand strategy post CO-
VID-19. Review of Professional Management-A Journal of New Delhi 
Institute of Management, 18(1), 58-63.

Kara, Ö. Ü. E. (2021, April). COVİD-19 pandemisi sürecinde değişen tüketici 
ve marka davranişlari üzerine bir çalişma. In International Symposium 
on Business, Economics, and education ISBE 2021 is dedicated to the 
memory of Dear Prof. Dr. Remzi ÖRTEN. (Vol. 2021, p. 26).

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştirma yöntemi. Nobel: Ankara. 

Kaya, Ş. (2022). COVİD-19 Pandemisi Sürecinin Tüketicilerin Bazi Ambalajsiz 
Gida Ürünlerini Satin Alma Davranişlarina Etkisinin İncelenmesi, Gevher 
Nesibe Journal Of Medical & Health Sciences, ol: 7/ 16, 17-22 

Kaynak, İ. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Algisinin Online Alişverişe Etki-
si. Electronic Turkish Studies, 15(4).

Kazancoglu, I., & Demir, B. (2021). Analysing flow experience on repurchase 
intention in e-retailing during COVID-19. International Journal of Retail 
& Distribution Management.

Keskin, S. (2020). COVİD-19 salgini sürecinde kisitlamalarin ve endişelerin tü-
ketici davranişina etkileri. Ahi Evran Akademi, 1(2), 69-82.

Keskin, S. (2021). COVİD-19 Pandemi Sürecinde Online Market Alişverişine 
Yönelik Tüketici Davranişinda Cinsiyete Göre İzlenen Değişimin Analizi: 
Ankara Çalişmasi. Kirikkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 
581-594.

Koc, E., & Aydin, F. F. (2021). Investigation of consumers’ purchase behaviors 
by gender in the pandemic process. Economics literature, 3(1), 32-45.

Kohli, S., Timelin, B., Fabius, V., & Veranen, S. M. (2020). How COVID-19 
is changing consumer behavior–now and forever. McKinsey&Company. 
URL: http://surl. li/apqsi.

Korkmaz, İ., & Dal, N. E. (2020). Kitlik teorisi ve Bandwagon etkisi çerçevesin-
de COVID-19 salgininin tüketici davranişi açisindan incelenmesi. Avras-
ya Sosyal ve Ekonomi Araştirmalari Dergisi, 7(11), 88-125.

Korkmaz, S., & Seyhan, F. (2021). The effect of social media on impulse buying 
behavior during the COVID 19 pandemic. International Journal of Health 
Management and Tourism, 6(3), 621-646.



 .265Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Küçükkambak, S. E., & Süler, M. (2022). The mediating role of impulsive buying 
in the relationship between fear of COVID-19 and compulsive buying: a 
research on consumers in Turkey. Sosyoekonomi, 30(51), 165-197.

Laato, S., Islam, A. N., Farooq, A., & Dhir, A. (2020). Unusual purchasing be-
havior during the early stages of the COVID-19 pandemic: The stimu-
lus-organism-response approach. Journal of Retailing and Consumer Ser-
vices, 57, 102224.

Li, S., Zhang, Z., Liu, Y., & Ng, S. (2021). The closer I am, the safer I feel: The 
“distance proximity effect” of COVID‐19 pandemic on individuals’ risk 
assessment and irrational consumption. Psychology & marketing, 38(11), 
2006-2018.

Loxton, M., Truskett, R., Scarf, B., Sindone, L., Baldry, G., & Zhao, Y. (2020). 
Consumer behaviour during crises: Preliminary research on how corona-
virus has manifested consumer panic buying, herd mentality, changing 
discretionary spending and the role of the media in influencing behavi-
our. Journal of risk and financial management, 13(8), 166.

Mason, A. N., Narcum, J., & Mason, K. (2021). Social media marketing gains 
importance after COVID-19. Cogent Business & Management, 8(1), 
1870797.

Mehta, S., Saxena, T., & Purohit, N. (2020). The new consumer behaviour para-
digm amid COVID-19: permanent or transient?. Journal of health mana-
gement, 22(2), 291-301.

Naeem, M. (2020). Understanding the customer psychology of impulse buying 
during COVID-19 pandemic: Implications for retailers. International 
Journal of Retail & Distribution Management.

Naeem, M. (2021). Do social media platforms develop consumer panic buying 
during the fear of COVID-19 pandemic. Journal of Retailing and Consu-
mer Services, 58, 102226.

Narin, M. (2021). COVID-19 Küresel Salgin Sürecinde Tüketicilerin Alişveriş 
Davranişlarindaki Değişimler. 12 th SCF International Conference, Con-
temporary Issues in Social Sciences” , s: 222.

Nguyen, H. V., Tran, H. X., Van Huy, L., Nguyen, X. N., Do, M. T., & Nguyen, N. 
(2020). Online book shopping in Vietnam: The impact of the COVID-19 
pandemic situation. Publishing Research Quarterly, 36(3), 437-445.

Omar, N. A., Nazri, M. A., Ali, M. H., & Alam, S. S. (2021). The panic buying 
behavior of consumers during the COVID-19 pandemic: Examining the 
influences of uncertainty, perceptions of severity, perceptions of scarcity, 
and anxiety. Journal of Retailing and Consumer Services, 62, 102600.

Özay, M. A. (2021). COVID-19 etkisiyle tüketicilerin online satin alma davraniş-
larinda yaşanan değişim. Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 5(1), 1-25.



Duygu Tali̇h Akkaya, Nihan Tomri̇s Küçün266 .

Özdemir, S., Kayhan, R., & Özer, İ. A. (2021). Pandemi (COVID-19) döneminde 
kaynak güvenilirliği boyutlarinin, elektronik ağizdan ağiza iletişimin ve 
marka imaji boyutlarinin tüketici satin alma niyeti üzerindeki etkisi: ins-
tagram fenomenleri üzerine bir araştirma. Pazarlama ve Pazarlama Araş-
tirmalari Dergisi, 14(1), 113-146.

Paylan, M. A., & Kavas, Y. B. (2020) Tüketici güveninin, algilanan finansal re-
fah, toplum yanlisi etnosentrik eğilimler ve yerli ürün satin alma davranişi 
arasindaki düzenleyicilik etkisinin belirlenmesi üzerine bir araştirma. Ga-
ziantep University Journal of Social Sciences, 19 (COVID-19 Special Is-
sue), 398-412.

Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental health and the COVİD-19 pande-
mic. New England Journal of Medicine, 383(6), 510-512.

Rabbi, M. F., Oláh, J., Popp, J., Máté, D., & Kovács, S. (2021). Food security and 
the COVID-19 crisis from a consumer buying behaviour perspective—the 
case of Bangladesh. Foods, 10(12), 3073.

Roggeveen, A. L., & Sethuraman, R. (2020). How the COVID- 19 pandemic may 
change the world of retailing. Journal of Retailing, 96(2), 169–171. 

Sağlam, M., & Çakir, U. (2021). Pandemi (COVID-19) sürecinde tüketici davra-
nişlari: Konya butik işletme örneği, Global Media Journal TR Edition, 11 
(22) Bahar 2021 Sayisi

Sağlam, M., & Tavman, E. B. (2021). COVID 19 döneminde algilanan tehdit, 
algilanan ciddiyet ve kendini izole etme niyetinin dürtüsel satin alma üze-
rindeki etkisi: bir seri aracilik modeli incelemesi. İşletme Araştirmalari 
Dergisi, 13(3), 2256-2271.

Sehgal, R., Khanna, P., Malviya, M., & Dubey, A. M. (2021). Shopping safety 
practices mutate consumer buying behaviour during COVID-19 pande-
mic. Vision, 09722629211010990.

Seyfi, M., Güven, D., & Keklikçi, S. (2021). Sosyal medya pazarlama aktvite-
lerinin çevrimiçi kompulsif satin alma davranişlari ilişkisinde COVID19 
korkusunun rolü. International Journal of Communication and Media Re-
search, 1(2), 174-187.

Sharma, A., & Jhamb, D. (2020). Changing consumer behaviours towards online 
shopping-an impact of COVID-19. Academy of Marketing Studies Jour-
nal, 24(3), 1-10.

Sheth, J. (2020). Impact of COVID-19 on consumer behavior: Will the old habits 
return or die?. Journal of business research, 117, 280-283.

Stanciu, S., Radu, R. I., Sapira, V., Bratoveanu, B. D., & Florea, A. M. (2020). 
Consumer Behavior in Crisis Situations. Research on the Effects of CO-
VID-19 in Romania. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati: 
Fascicle: I, Economics & Applied Informatics, 26(1).



 .267Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Starostin, V., Samokhodkin, E., & Elzon, A. (2020). Changing consumer and 
brand behavior in the early stages of the COVID-19 pandemic in Russia.

Sumarliah, E., Usmanova, K., Mousa, K., & Indriya, I. (2021). E-commerce in 
the fashion business: the roles of the COVID-19 situational factors, hedo-
nic and utilitarian motives on consumers’ intention to purchase online. In-
ternational Journal of Fashion Design, Technology and Education, 1-11.

Telli, G., Aydin, S., & Gezmişoğlu Şen, D. (2021). COVID-19 sürecinde çevri-
miçi ikinci el ürün alişverişine yönelik tutum ve satin alma niyeti üzerine 
bir araştirma. Journal of Aksaray University Faculty of Economics and 
Administrative Sciences, 13(2), 11-22.

Temizkan, V., Güven, E. Ö., Yilmazer, A., & Andsoy, C. (2021). COVID-19 
ile gerçekleşen tüketici davranişlari ve eğilimlerine yönelik bir araştir-
ma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), 1311-1327.

Tolun, B. G., & Bulut, N. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde tüketicilerin 
gida ürünleri satin alma davranişlari üzerine bir araştirma. Pamukkale 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45), 15-31.

Toraman, Y. (2021). COVID-19 sürecinde tam kapanma kararinin tüketici dav-
ranişlarina etkisi: e-ticaret özelinde incelenmesi. Kirklareli Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2(1), 81-95.

Toraman, Y. (2021). elektronik (mobil) ticarete COVID-19 pandemisinin etkisi: 
tüketici davranişlarinin mobil uygulamalar özelinde incelenmesi. Nişanta-
şi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 20-28.

Toubes, D. R., Araújo Vila, N., & Fraiz Brea, J. A. (2021). Changes in consump-
tion patterns and tourist promotion after the COVID-19 pandemic. Journal 
of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(5), 1332-
1352.

Truong, D., & Truong, M. D. (2022). How do customers change their purcha-
sing behaviors during the COVID-19 pandemic?. Journal of Retailing and 
Consumer Services, 102963.

Turunç, Ö., & Yetkin, D. G. (2020). COVID-19 kaynakli pandemi döneminde tü-
ketici davranişlari: parekendeci markali ürünler üzerine bir araştirma. Ga-
ziantep University Journal of Social Sciences, 19(COVID-19 Special Is-
sue), 457-471.

Uğur, U., & Uğur, S. S. (2021). COVID-19 and the” new normal” consumer the 
moderator effect of fatalism on the relationship between consumer skepti-
cism and purchase intention. Educational Research (IJMCER), 3(3), 253-
261.

Vancic, A., & Pärson, G. F. A. (2020). Changed Buying Behavior in the CO-
VID-19 pandemic: the influence of Price Sensitivity and Perceived Qu-
ality.



Duygu Tali̇h Akkaya, Nihan Tomri̇s Küçün268 .

Wang, Z., & Sun, Z. (2021). From globalization to regionalization: The United 
States, China, and the post- COVID-19 world economic order. Journal of 
Chinese Political Science, 26(1), 69-87.

Yildiz, A. (2020). Kriz dönemlerinde tüketici davranişlarinin incelenmesi. Ulus-
lararasi Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (3), 377-390.

Yildiz, T., & Deveci, F. G. (2021). Tüketici düşünme stilleri çerçevesinde CO-
VID-19 süreci ile değişen alişveriş davranişlari üzerine bir araştirma. Es-
kişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 513-529.

Zwanka, R. J., & Buff, C. (2021). COVID-19 generation: A conceptual fra-
mework of the consumer behavioral shifts to be caused by the COVID-19 
pandemic. Journal of International Consumer Marketing, 33(1), 58-67.



Bölüm 13
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE 

İŞGÖRENLERİN HAK VE 
SORUMLULUKLARININ ÖNEMİ VE 

BELİRLEYİCİLİĞİ

Serap TEPE1

1 Dr. Öğr. Üyesi, Sağlik Bilimleri Üniversitesi İş Sağliği ve Güvenliği 
Bölümü, serap.tepe@sbu.edu.tr   ORCID: 0000-0002-9723-6049



Serap Tepe270 .

GİRİŞ

İşgörenin sağliği ve güvenliğinin sağlanmasi, başta sosyal politika-
lar, kamu kurumlari ve iş dünyasinin bileşenleri olmak üzere, işverenin, iş 
görenin, eğiticilerin, yöneticilerin ve çalişanlarin da içerisinde yer aldiği 
birçok aktörün iş birliği ve etkileşimi ile gerçekleştirilebilecektir. Bu ak-
törlerden birinin sorumluluk almaktan kaçinmasi işgörenin sağlik ve gü-
venliğini tehlikeye atacak, kazalara, psiko-sosyal sorunlarin yaşanmasina, 
dolayisiyla işten beklenen verimin düşmesine yol açacaktir. 

İş sağliği ve güvenliğinde sorumluluklari belirleyen hukuki düzenle-
meler söz konusu olduğunda ise uluslararasi hukuki düzenlemeler, yerel 
hukuki düzenlemeler ve kurumsal yönetmelik ve yönergelerin belirleyi-
ciliklerinin bulunduğu görülmektedir. Bunlarin başinda uluslararasi bağ-
layici hüküm olan ve İş sağliği ve güvenliğini bir insan hakki sayilmasina 
gerekçe olan, BM İnsan Haklari Evrensel Bildirgesi’nin 23. Maddesi gelir. 
Bu madde şöyledir: “Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve 
elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.” (Yil-
diz ve Şahan, 2020).

Bu genel hükmün daha somutlaşmiş ve devletleri bu konuda sosyal 
politika üretmeye sevk eden şekli ise, Avrupa Sosyal Şarti’nin 3. madde-
sidir. Bu madde ile Avrupa Sosyal Şartina imza koyan ülkeler, çalişanla-
rin güvenli ve sağlikli iş ortami için gerekli şartlari sağlayacaklarini kabul 
etmiş olurlar. İş sağliği ve güvenliğinin uluslararasi mevzuati ise 1919’da 
Uluslararasi Çalişma Örgütü (ILO)’nün kurulmasiyla önem kazanmiştir.

İş sağliği ve güvenliği alanini düzenleyen Uluslararasi birçok mevzuat 
veya belgede, işgörenin yükümlülükleri çok sinirli birkaç madde ile ifade 
edilecek boyutta kalmiştir. Örneğin; ILO (Uluslararasi Çalişma Örgütü), 
ISSA (Uluslararasi Sosyal Güvenlik Teşkilati), ve KOSHA (Kore İş Sağli-
ği ve Güvenliği Ajansi) iş birliği ile 2008 yilinda Seul ’de gerçekleştirilen 
ve 70 ülke hükümetleri ve çok sayida özel sektör temsilcilerinin katilimiy-
la 18. Dünya İş Sağliği ve Güvenliği Kongresi’nde imzaya açilan dekla-
rasyonda, iş sağliği ve güvenliğinde tüm paydaşlarin görevleri yer almiş-
tir. Bu deklarasyonda, işgörenlerin yükümlülükleri şöyle ifade edilmiştir: 
“Kişisel koruyucu donanımların kullanımı da dâhil, sağlık ve güvenlik 
talimatlarına ve usullerine uymalıdır. İSG eğitimleri ile bilinçlendirme 
faaliyetlerine katılmalı, bu konularda işverenleriyle işbirliği yapmalıdır.” 
(Yildiz ve Şahan, 2020). 

Ülkemizde ise bu konuda güncel kanun 20.06.2012 tarihli ve 6331 
sayili İş Sağliği ve Güvenliği Kanunudur. Bu kanun iş sağliği ve güvenliği 
alanina birçok yenilik getirmiştir. İş sağliği ve güvenliği uzmaninin ça-
liştirilmasi, işverenin işyerinde risk analizini yaptirma yükümlülüğü, ihlal 
halinde yaptirimlarin artirilmasi, iş kazasi ve meslek hastaliği ile ilgili ta-
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nimlarin sadeleştirilmesi başlica yeniliklerdendir (Bilir, 2021).

Bu kanun sadece kamu kurumlarini değil, özel sektörü de bağlayicidir 
(Aki, 2013:7). Madde 3/1’e göre, iş sağliği ve güvenliği hükümleri, ka-
muda da hem memurlari hem işçileri kapsamaktadir. Ayrica kanun madde 
2/1’de işverenleri, çirak ve stajyer de dâhil olmak üzere tüm çalişanlari 
kapsadiği da belirtilmiştir (Centel, 2013).

Yukarida sözü edilen mevzuatin ayrintilarini incelemek, çalişma ko-
numuzun sinirlarini aşsa da çalişmanin konusunu oluşturan, işgörenlere ait 
hak ve sorumluluklarin güncel haline ulaşma sürecini hatirlatmak amaciy-
la değinilmiştir. Bu çalişmada, ülkemizde işgörenlerin çalişma ortaminda 
iş sağliği ve güvenliği ile ilgili hak ve sorumluluklari incelenmiş, işgörene 
ait sorumluluklarin gerekliliği ve işlevselliği sosyal politikalar ve iş sağliği 
ve güvenliği perspektifinden analiz edilmiştir. 

İŞGÖRENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE DAİR HAKLARI

İşgörenin iş sağliği ve güvenliği ile ilgili haklari bir bakima işverenin 
de çalişanlara karşi yükümlülüklerini içermektedir. Esasinda iş sağliği ve 
güvenliği büyük oranda, iş ortaminda çalişani korumak, kaza veya hasta-
liklarin önlenmesi veya en aza indirgenmesini sağlamaya yönelik önlem-
leri kapsamaktadir.  

Bu önlemler alinmadiği takdirde, hastalik, sakatlik, uzun süre veya 
kalici iş göremezlik durumu ile karşi karşiya kalinacaktir. Bu nedenle iş-
görenin iş sağliği ve güvenliği ile ilgili haklari iki boyutludur. Bir yandan 
önleyici ve koruyucu talepler ve haklar, diğer taraftan oluşan zararlarin 
ortadan kaldirilmasi veya tazmini söz konusudur.  Her iki alanda da işgöre-
nin haklari belirlenmiş ve ilgili mevzuat ile korunmuştur. Haklarinin ihlal 
edilmesi durumunda işgören veya temsilcileri haklarin iadesi veya varsa 
zararin tazmini için mahkeme yoluna gidebilmektedir.

Uluslararasi Çalişma Örgütü (ILO)’nün sunduğu istatistiksel verilere 
göre, Dünyada saniyede üç çalişan iş kazasinda yaralanmakta ve her üç 
dakikada bir çalişan da iş kazasi veya meslek hastaliği sonucu hayatini 
kaybetmektedir (Çakiroğlu, 2007). Buna göre yilda toplam 2,2 milyon in-
san iş kazalari veya iş hastaliklari sonucu hayatini kaybetmektedir (Burke, 
2016). Bu rakamlar meselenin boyutlarini ve önlemler konusunda hukuki 
düzenlemelere yeterince riayet edilmediğini veya birçok ülkede uluslara-
rasi mevzuata uygun sosyal politikalarin geliştirilmediğini göstermektedir. 
Ancak bu sonuçlar üzerinde, işgörenlerin iş sağliği ve güvenliği konusun-
da, eğitimde, hak ve yükümlülüklerin bilincinde olmada ve iş sağliği ve 
güvenliği konusunda kurum veya işletmenin planlarina riayet etmede ye-
tersiz kalmasinin etkisinin bulunduğuna dikkatler çekilmelidir.
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Gerek uluslararasi mevzuatta ve gerekse yerel mevzuatimizda, işve-
ren çalişanlarina iş ortaminda genel koruyucu önlemlerle birlikte, doğal 
afetlerde ve bulaşici hastalik durumlarinda da zarari önlemekle sorumlu 
olup, acil durum planlari hazirlamalidir (Esen, 2020). Böyle durumlarda 
işgören işverenden önleyici ve koruyucu önlemler talebinde bulunma hak-
kina sahiptir. Covit-19 salgini sürecinde, işverenlerin iş ortaminda hijyenin 
sağlamasi, sosyal mesafeyi artiracak düzenlemelerin yapilmasi gibi genel 
önlemlerin yani sira çalişanlara maske temini gibi bireysel önlemleri de 
uygulamaya koymasi bu haklara örnek olarak verilebilir. (Esen, 2020).   

6331 sayili kanunun iş sağliği ve güvenliğinin sağlanmasi kaza ve has-
taliklarin önlenmesi konusunda işgöreni önemli bir paydaş kabul ettiğinin 
ifadesi olan haklar ve yükümlülüklerin yani sira bazi genel konularda da 
işgören öne çikarilmiştir. Birkaç örnek verilecek olursa;  

“İSG hizmetlerinin yerine getirilmesinde öncelik, işyerinde çalışan-
lara, gerekli nitelik ve belgelere sahip olması durumunda işverene ya da 
bu hizmetin dışarıdan satın alınabilmesine olanak sağlanmıştır. … İSG 
konusunda çalişanlarin görüşlerinin alinmasina ve katilimlarinin sağlan-
masina yer veren katilimci bir yaklaşim benimsenmiştir. İSG konusunda 
çalişanlari temsil eden “çalişan temsilcisi” kavrami, ilk kez yasal tanima 
kavuşturulmuştur.” (Kilkiş, 2013).

6331 sayili kanunda yer verilen, işverenin, işgörenlerin iş sağliği ve 
güvenliğine dair haklarini temin eden bazi yükümlülükleri şunlardir: işve-
ren mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, tüm tedbirlerin 
alinmasi, gerekli araç ve gereçlerin sağlanmasi, sağlik ve güvenlik tedbir-
lerinin değişen şartlara uygun hale getirilip mevcut durumun iyileştirilme-
sinden sorumludur. 

Ayrica çalişanlarin iş sağliği ve güvenliği alanindaki yükümlülükleri, 
işverenin sorumluluklarini etkilemeyeceği gibi, işveren, iş sağliği ve gü-
venliği tedbirlerinin maliyetini çalişanlara yansitamaz (6331 İSGK, Mad-
de 4/1-4). İşe girişte veya iş kazasi, meslek hastaliği gibi nedenlerle işten 
çikarildiktan sonra yeniden işe dönüşlerde sağlik muayenesi yükümlülüğü 
işverene aittir (İSGK, 6331, Madde 15). Bunlari talep etmek işgörenin hak-
kidir. 

Bu kanunla belirlenen ve işgörenin haklarindan addedebileceğimiz 
önemli bir hüküm de Madde 10/3’te yer almiştir: “İşyerinde uygulanacak 
iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; 
çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek 
ve iş yerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte 
olmalıdır.” Buna göre iş sağliği ve güvenliği planlamasinda çalişana uy-
gunluk adeta bir hak halini almiştir.
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6331 sayili kanun Madde 17/7’de belirtilen, işverenin sağladiği iş sağ-
liği ve güvenliği eğitiminin maliyetinin işgörene yüklenmemesi ve bu eği-
timlerin işgörenin çalişma süresine saatlerine dahil edilmesi de işgörenin 
önemli haklarindadir. 

Yine işverene bu kanunla, uygun nitelikteki iş yerlerinde iş sağliği ve 
güvenliği kurulu oluşturma görevi verilmiştir. Konuyla ilgili 2013 yilinda 
yürürlüğe giren İş Sağliği ve Güvenliği Kurullari Hakkinda Yönetmelik’e 
göre bu kurula işgören de talep ederse katilabilme hakkina sahiptir.

İşgörenin sağlik ve güvenlik ile ilgili önemli haklarindan biri de 6331 
sayili kanunun 13.maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre, işgören ciddi ve 
yakin tehlike ile karşi karşiya kaldiğinda iş sağliği ve güvenli kuruluna, ku-
rul bulunmuyorsa işverene durumun tespiti için müracaat etme ve tedbirle-
rin alinmasini talep etme hakkina sahiptir. Tedbirler alinmadiği takdirde ve 
işgörenin talebi yerine getirilmediği takdirde, tedbir alinincaya kadar çaliş-
maktan kaçinabilir. Üstelik çalişmaktan kaçindiği bu dönemdeki ücreti ve 
kanunlardan ve iş sözleşmesinden kaynaklanan haklari sakli kalmaktadir. 
(İSGK 13).

İŞGÖRENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE DAİR SORUM-
LULUKLARI

İş sağliği ve güvenliği konusundaki literatür incelendiğinde, çoğun-
lukla işverenin sorumluluklarinin öne çikmiş olmasi, tarih boyunca çali-
şanlarin bu alandaki haklarinin ve iş ortaminin iş sağliği ve güvenliğini 
temin edecek planlama ve süreçlerin ihmal edilmesinden kaynaklanmak-
tadir. Oysa işgörenin gerek eğitimlerle ilgili ve gerekse de uygulamalarla 
ilgili sorumluluklarini yerine getirmesi, iş kazalarinin önlenmesinde en az 
işverenin sorumluluklari kadar önemlidir. Girişte de ifade edildiği gibi, iş 
sağliği ve güvenliği çok aktörlü olup bu aktörlerin eş güdümlü ve birlikte 
hareket etmesi halinde başarili olmak mümkündür.

İş kazalari ve meslek hastaliklarinin yol açtiği bedensel, ruhsal ve 
sosyal sorunlara ilaveten ülkenin, kurumun veya işletmenin ekonomisine, 
hukuk sitemine ve diğer alanlara getirdiği yük de azimsanmayacak büyük-
lüktedir. Bu nedenle hükümetler sosyal politikalari belirlerken işveren ile 
birlikte işgörenin hak ve sorumluluklarini saptamiş ve tüm taraflari etkin 
duruma getirmiştir.

Uluslararasi mevzuatta olduğu gibi yerel mevzuatta da iş görenin so-
rumluluklari genellikle iki konuda yoğunlaşmaktadir. Bunlardan biri iş 
sağliği ve güvenliği eğitimlerine katilmasi, diğeri ise, ilgili mevzuatin, 
işverenin veya işvereni temsil eden iş yeri hekimi, isg uzmani gibi yetki-
lilerin iş ortaminda sağlik ve güvenlik konusundaki talimatlarina uyarak 
sağlik ve güvenlik için gerekli donanim ve teçhizati kullanmasidir. 
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6331 sayili kanun ile işverenin yükümlülüklerinin fazlaliği göze çarp-
sa da ayni kanunla bir yandan devlet katkisi artirilirken diğer yandan işgö-
renin haklari ve sorumluluklari artirilmiş ve işgören iş sağliği ve güvenliği 
sistemi ve sürecinin önemli bir aktörü haline getirilmiştir (Özer, 2013). 

6331 sayili kanunun bu genel felsefeyi ve ilkeleri de kapsayici şekilde, 
işgörenin yükümlülüklerini ayrintilandirdiği görülmektedir. Bu ayrintilan-
dirma Madde 19 ile belirlenmiş olup, yürürlüğe giren “Çalişanlarin İş Sağ-
liği ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik” 
(Resmî Gazete 15.05.2013, 28648), “Kişisel koruyucu donanim, Kişisel 
Koruyucu Donanimlarin İşyerlerinde Kullanilmasi Hakkinda Yönetmelik” 
(Resmî Gazete, 02.07.2013, 28895), “İş Sağliği ve Güvenliği Kurullari 
Hakkinda Yönetmelik” (Resmî Gazete, 18.01.2013, 28532) gibi yönetme-
liklerle de desteklenmiştir. 

İşgörenin yükümlülükleri Madde 19’daki sirasiyla ele alinacak olursa, 
bu maddenin ilk bendinde, işgören, kendisini ve diğer çalişanlari sağlik 
ve güvenlik bakimindan tehlikeye düşürmemekle yükümlü tutulmuştur 
(İSGK 19/1). 

19. Maddenin ikinci bendinde ise, işgörenin, işveren tarafindan sağla-
nan eğitim ve talimatlara ilişkin yükümlülükleri beş başlik altinda belirlen-
miştir. Buna göre, çalişan işyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli 
madde, taşima ekipmani ve diğer üretim araçlarini kurallara uygun şekilde 
kullanmakla yükümlüdür ve bunlarin güvenlik donanimlarini doğru ola-
rak kullanmak, keyfi olarak çikarmamak ve değiştirmemek ile de yükümlü 
tutulmuştur (İSGK 19/2-a). Yine bu madde ile işgören, sağlanan kişisel 
donanimi doğru kullanmak ve korumakla yükümlüdür (İSGK 19/2-b). 

İşgörenin iş sağliği ve güvenliği konusunda farkindalik ve bilinçli 
olmaya teşvik eden bir görevle sorumlu tutulmuş olmasi da bu kanunun 
sağladiği önemli bir yeniliktir. Buna göre işgören, “işyerindeki makine, ci-
haz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve 
yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik 
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermekle” 
sorumludur (İSGK 19/2-c).

İş ortaminda iş sağliği ve güvenliği bakimindan tespit edilen noksan-
liklarin giderilmesi konusunda işgörene sorumluluk verilmiştir. Ancak bu 
konudaki sorumluluk yetkili görevlilerle işbirliği şeklinde belirlenmiştir. 
“Teftişe yetkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen noksanlık ve mev-
zuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile 
iş birliği yapmak” (İSGK 19/2-ç). Bu maddede belirlenen son yükümlülük 
ise, işgörenin “kendi görev alanında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.” tir. (İSGK 19/2-d).
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İş sağliği ve güvenliği eğitimini sağlamak işverenin yükümlülüğü 
olmakla birlikte, çalişan da bu eğitimden kaçinmamakla sorumludur. Bu 
husus 6331 sayili kanunun 17. Maddesiyle düzenlenmiştir. Ayrica “İş Sağ-
liği ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik” 
(Resmî Gazete, 15.05.2013, 28648) ile de desteklenmiştir. Yönetmeliğin 9. 
Maddesinde iş sağliği ve güvenliği eğitimlerine katilmak çalişanin görevi 
sayilmiştir, “Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçeve-
sinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgi-
leri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar”.

İşgörenin iş sağliği ve güvenliği konusundaki talimatlara uymasiyla 
ilgili diğer bir hüküm İş Sağliği ve Güvenliği Kurullari hakkindaki Yö-
netmeliğin 12. Maddesinde yer almiştir. Buna göre “Çalışanlar sağlık ve 
güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği ku-
rullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak 
zorundadırlar” Yine bu yönetmelikte, kurullarin aldiği kararlar veya uy-
gulamada karşilaşilan güçlükler hakkinda çalişan temsilcilerine bilgi ver-
mek de işgörenin yükümlülükleri arasinda sayilmiştir. 

İşgörenin iş sağliği ve güvenliğine dair bir yükümlülüğü ve alkol ve 
uyuşturucu madde kullanimiyla ilgilidir. 6331 sayili kanunun 28. Madde-
sinde “İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almiş olarak gelmek ve 
işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktir” ifadesi 
açikça yer almiştir (İSGK 28/1).

İşgören iş sağliği ve güvenliği konusundaki sorumluluklarini yerine 
getirmediği takdirde hukuki yaptirimlarla karşilaşacaktir. Bu yaptirimlar, 
disiplin cezasi, tazminat ve iş akitlerine son verilmesidir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE DAİR SOSYAL POLİTİKA-
LAR BAKIMINDAN İŞGÖRENİN KATILIM VE TUTUMUNUN 
ÖNEMİ

Dünya Sağlik Örgütü (WHO) sağliğin sosyal belirleyicileri olarak 
“insanların doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları ve yaşlan-
dıkları koşullar”i belirlemiştir (Yildiz ve Şahan, 2020). Dolayisiyla birey 
ve toplum sağliğinin önemli bir ajanini çalişma koşullari oluşturmaktadir. 
Bu yönüyle iş sağliği ve güvenliği, sosyal politikalarin bilhassa sağlik aya-
ği ile yakindan ilişkilidir. 

Uluslararasi Çalişma Örgütü (ILO) 2006 yili, 187 sayili İş Sağliği ve 
Güvenliği Çerçeve Sözleşmesi’nde, bu sözleşmeye dahil olacak ülkeler, iş 
sağliği ve güvenliğinin sağlanmasi için, ülke şartlarina uygun sosyal poli-
tikalarini geliştirilmekle yükümlü tutulmuştur (Tuncay, 2008). Türkiye de 
2013 yilinda bu sözleşmeye katilmiştir.

Avrupa Birliği’nin iş sağliği ve güvenliğine dair politikalarinin ve do-
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layisiyla bu politikalara uyum konusundaki eleştirileri içeren ilerleme ra-
porlarinin Türkiye’deki iş sağliği ve güvenliği politikalarinin geliştirilmesi 
ve 2012’deki hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde etkisi bulun-
maktadir (Koçak ve Koray, 2018). 

Çalişma ortaminda iş sağliği ve güvenliğinin sağlanmasi ile ilgili sü-
rece düzlemsel perspektiften bakildiğinda, meselenin başlangiç noktasini 
sosyal politikalar oluştururken, nihai aşamada ise işgörenlerin farkinda-
liklari ve tutumlarinin belirleyici olduğu görülmektedir. Zira sosyal poli-
tikalarin oluşturulmasi ve ilgili mevzuat ve uygulamalarla yürürlüğe ko-
nulmasi ve denetlenmesi konusunda beklenen başari ve sonuca ulaşmanin 
çalişanlara rağmen mümkün olabilmesi düşünülemez. Bu bakimdan çali-
şanlarin eylem ve tutumlarinin iş sağliği ve güvenliği politika ve söylemi-
nin pratikteki odağini teşkil ettiği ifade edilebilir. 

Öte yandan ortami her ne kadar kanunlar, yönetmelikler ve kurumsal 
planlamalar gibi yazili belirleyicilerle birlikte, üretim ve hizmet teçhiza-
ti bakimindan fiziki bir ortam olsa da bu üretim ve hizmet sürecinin ana 
unsuru insandir. Bu nedenle iş ortami ayni zamanda, sosyal etkileşimlerin 
yoğunluklu olarak varlik gösterdiği, bir sosyal ortamdir. Tüm bu gerçek-
likleriyle iş sağliği ve güvenliğinde sosyal politikalarin belirleyiciliği geniş 
yelpazede varlik göstermektedir. Örneğin; iş kazalari ve sakatlanmalara 
ilaveten, kayit dişi çalişma, sosyal güvencesiz çalişma, vardiyali çalişma 
çalişanlarin sağliğini bozmakla kalmayip yeni sosyal problemlere de yol 
açacak ve değişen sosyal politikalarin geliştirilmesini zorunlu kilacaktir. 

Sosyal politikalar her zaman tümdengelim yöntemiyle oluşturulmaz-
lar. Yani kuramlardan, hükümetlerin veya devlet yöneticilerinin felsefe ve 
stratejilerinden hareketle üretilmezler. Çoğunlukla ilgili sahada yaşanan 
sorunlar, durumlar sosyal politikalar üzerinde etkili olurlar. Bu yönüyle de 
işgörenlerin iş sağliği ve güvenliği konusundaki, farkindaliklari, eğitimle-
ri, tutum ve davranişlari, yani hak ve sorumluluklariyla ilgili uygulamalar 
ve sonuçlari sosyal politikalarin bir bakima yeniden belirlenmesine veya 
değişikliklere gidilmesine neden olabilmektedir. 

Özetle iş görenler, iş sağliği ve güvenliği politikalarinin belirlenme-
sinden uygulanmasina kadar önemli aktörlerdendir. Sosyal politikalar 
perspektifinden iş sağliği ve güvenliğinde “iyi uygulama” modelinin oluş-
turulmasi için işgörenin kabulü, tutumu ve katiliminin zorunluluk arz ettiği 
bilinmelidir (Gunnigham, 1998). 

SONUÇ

İşgörenlerin de iş sağliği ve güvenliği bakimindan bazi haklarla bir-
likte, tipki diğer aktörler gibi bazi sorumluluklarinin bulunmasi esasinda iş 
sağliği ve güvenliğinin önleyicilik ile temellenmiş bir olgu ve faaliyet ol-
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masi ile açiklanabilir. İşveren ve işgörenin iş sağliği ve güvenliği konusun-
daki mevzuat, plan ve tedbirlere uyduklari takdirde kazalar ve hastaliklar 
büyük oranda önlenmiş olacaktir.

İşgörenin iş sağliği ve güvenliğindeki sorumluluklarinin hangi ko-
nularda ve hangi aşamada ortaya çikabileceği de önemlidir. İş güvenliği 
bakimindan risklerin tespiti ve önlenmesi, tehlikelerin belirlenmesi ve 
önlenmesi aşamalarinin her birinde işgörenin dikkati, farkindaliği ve bu 
konularda eğitimli ve bilinçli olmasi gibi sorumluluklari bulunmaktadir. 
Ayrica meslek etiği ve mesleğe ve kuruma sadakati de bu bilinci gerektiren 
olgulardir.

İş sağliği ve güvenliği konusunda işverene ve kuruma karşi sorumlu 
olduğu hususlarin yani sira, olasi bir tehlike ve kaza sonucunda işgörenin 
ailesinin de etkileneceği göz önünde bulundurulduğunda bu yönden de iş-
görenin bir sorumluluk bilincine sahip olmasi gereklidir.

İş sağliği ve güvenliği konusunun psiko-sosyal yönleri dikkate alin-
diğinda işgörenlerin sorumluluklarinda belirleyici olan bir husus da iş or-
taminda ve toplumda iş sağliği ve kültürünün bulunmasidir. Bu kültürü 
benimsemiş işgörenin iş sağliği ve güvenliği bakimindan bilinç ve farkin-
daliği, hak ve sorumluluklarina riayet etmesini ve bu konudaki eğitimlere 
de açik olmasini sağlayacaktir. Bu ilkelerin birçoğu mevzuat ve planla-
malarda yer almasa da söz konusu resmi düzenlemelere temel sağlama ve 
işgöreni bunlara riayet etmeye motive etme bakimindan vazgeçilmedir. 

Bu informel gerekliliklerle birlikte, ülkeler sosyal politikalari gereği 
kamu ve özel sektörün iş ortamlarinda, iş sağliği ve güvenliği ile ilgili 
uygulama usul ve esaslarini kanun ve yönetmeliklerle belirlerler. Bati’da 
bu konuyla ilişkili uygulamalar 17.yüzyila kadar dayandirilmakta, gelişen 
düzenlemeler, yaklaşimlar ve uygulamalarla günümüze kadar gelinmiştir. 
Ülkemizde ise, 19.yüzyilda başlayan çalişmalar ve uygulamalar günümü-
ze doğru geliştirilerek güncellenmiştir. En kapsamli kanun olan ve halen 
yürürlükte olan mevzuat ise 6331 sayili İş Sağliği ve Güvenliği Kanunu ve 
konuyla ilgili yönetmeliklerdir. 

6331 sayili kanun incelendiğinde işgörenlere hak ve sorumluluklar 
bakimindan geniş yer verildiği görülmektedir. İş sağliği ve güvenliği eği-
timlerinde ve diğer iş sağliği ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasinda, 
gerekli şartlari taşiyor ve belgelere sahip ise öncelik çalişanlara verilmiştir. 
Ayrica iş sağliği ve güvenliği konusunda işgörenin görüşlerine başvurul-
masi ve katilimlarinin önemi dikkate alinmiş ve böylece işgören, kanunun 
uygulanmasinda önemli bir paydaş kabul edilmiştir.

İş sağliği ve güvenliği alaninda yapilan gerek teorik ve mevzuat odakli 
araştirmalar, gerekse de saha çalişmalari çoğunlukla sosyal politikalarin 
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yetersizliği veya işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kay-
naklanan sorunlara, iş kazalarina veya meslek hastaliklarina odaklanmak-
ta, işgörenin konuyla ilgili belirleyiciliği öne çikarilmamaktadir. 

Bu durumun geçerli niceliksel ve niteliksel gerekçeleri bulunmakta-
dir. Bunlardan biri, işverenin ve sosyal politika aktörlerinin iş sağliği ve 
güvenliğine etkisinin oran bakimindan öne çikmasidir. İkincisi ise nitelik 
bakimindan, diğer bir ifadeyle etkin ve yetkili olmak bakimindan da bu iki 
aktörün işgörenlere nispetle daha fazla imkân ve ajana sahip olmasidir. An-
cak hiçbir sosyal politika ilgili alanin politika yapici aktörlerinden bağim-
siz oluşturulamayacaği gibi, uygulama aşamasinda tüm taraflarin hak ve 
yükümlülüklere uymasiyla ancak tam anlamiyla hayata geçirilebilecektir.   

Bu gerçeklik dikkate alinarak, bilhassa ülkemizde, işgörenden kay-
naklanan iş kazalarinin oranlari ve oluşan zararlarin boyutlariyla ilgili ista-
tistiksel araştirmalara ihtiyaç bulunmaktadir. Bu çalişmada ilgili mevzuat-
tan hareketle işgörenin hak ve sorumluluklari sosyal politikalar boyutu da 
göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş, yapilacak saha çalişmalarina 
zemin ve gerekçeler sunulmaya çalişilmiştir.
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GİRİŞ

Dünden bugüne bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler 
ekonomik, politik, kültürel ve sosyal açidan birçok değişimi de beraberin-
de getirmiştir. İş modellerinden kültürel faaliyetlere, küresel ekonomiler-
den günlük pratiklere kadar birçok alanda teknoloji ve iletişim etkileşimi 
yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Özellikle son yillarda dijital platform-
larin kullaniminin yayginlaşmasi yeni bir yaşam alani olarak sanal dünyayi 
ön plana çikarmaktadir. Sanal dünya bir yandan sunduğu firsatlar diğer 
yandan oluşturduğu bireysel ve toplumsal tehditler bağlaminda gerek araş-
tirmacilarin gerek uygulayicilarin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu 
noktada sanal dünya araciliğiyla bugünün toplumsal yapilarini dönüştüren 
bir fenomen olarak panoptikon kavrami dikkat çekmektedir.  

XVIII. yüzyilda bir İngiliz filozof olan Jeremy Bentham (1995) tara-
findan tasarlanan ancak inşa edilmeyen bir hapishane modeliyle birlikte 
ortaya atilan panoptikon fenomeni bugüne değin önemli felsefi tartişmalari 
beraberinde getiren bir kavramdir. Temel olarak, Bentham’in mahkumlarin 
sürekli izlenebilmesi fikrinden yola çikarak kurguladiği bu modelin özün-
de merkezi denetim bulunmaktadir. Söz konusu denetimin gerçekleştiri-
lebilmesi noktasinda bir çözüm olarak sunulan panoptikon fikri mahkum-
larin müfettiş olmaksizin sürekli izleniyormuş gibi hissetmelerinin amaç-
landiği bir sistemi ifade etmektedir. Dairesel olarak tasarlanan panoptikon 
yapisinda müfettişin konumu merkezidir ve müfettiş tüm hücreleri kolayca 
görürken mahkumlar müfettişi görememektedir. Bu durumda mahkumlar 
sürekli olarak izlenme algisina sahip olmaktadir (Bentham, 1995). Tarih-
sel süreç içerisinde panoptikonu ilk defa kavramsallaştiran ise bir Fransiz 
filozof ve tarihçi olan Michel Foucault olmuştur. Foucault, 1975 yilinda 
yayinladiği, “Hapishanenin Doğuşu” adli romaninda hapishane uygula-
masina benzer olarak panoptikonun hastane, okul, kütüphane, fabrika gibi 
birçok yaşam alaninda kullanilabileceğini öne sürmüştür (Foucault, 1992). 

Bir gözetim faaliyeti olarak panoptikon bugün artik yalnizca bir mi-
mari yapi formu olmaktan öte birçok açidan toplumsal yapilari etkisi altina 
almiş bir fenomen olarak dikkat çekmektedir. Günümüzün dijital dünya-
sinda gerek şirketler gerek devletler akilli telefonlardan akilli kartlara, ka-
meralardan çevrimiçi işlemlere kadar birçok uygulamada kullanici hare-
ketlerini gözlemleyebilmekte ve onlar hakkinda veri sağlayabilmektedir. 
Bu durum bir yandan işletmeler açisindan avantajlar barindirirken diğer 
yandan tüketiciler açisindan mahremiyet, ayrimcilik, dişlanma, güvensiz-
lik ve etik gibi problemlere yol açabilmektedir (Panoptykon Foundation, 
2022).

Bu çalişmada, panoptikon fenomeni işiğinda büyük veri kavraminin 
irdelenmesi amaçlanmiştir. Bu bağlamda çalişmada öncelikle, genel hatla-
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riyla panoptikon ve gözetim kavramlarina yer verilmiştir. Ardindan büyük 
veri olgusu incelenmiş ve son olarak panoptikon ve büyük veri etkileşimi 
noktasindan hareketle bir değerlendirme yapilmiştir. 

1. GENEL HATLARIYLA PANOPTİKON FENOMENİ

Teknolojik gelişmelerin büyük bir hizla yaşamin hemen hemen her 
alanini dönüştürdüğü günümüzde enformasyon ve gözetim olgusu yeni bir 
toplumsal dönemin dinamikleri olarak ön plana çikmaktadir. Gerek eko-
nomik gerek sosyal hayatin dijitalleştiği ve enformasyonun bir güç olarak 
kabul edildiği yeni dönem, bilginin elde edilebilmesi bağlaminda ağirlik 
kazanan panoptisizm ve gözetim olgulari noktasinda tartişmalari da gün-
deme getirmektedir. 

Panoptikon, kelime kökeni itibariyle Yunanca “bütünü” (pan-) “göz-
lemlemek” (pan-) anlaminda 1768 yilinda bir tür optik alet veya telesko-
bu ifade etmektedir (Etymonline, 2022). Kelime karşiliği olarak “Her şeyi 
gören” anlamina gelen panoptikon “on sekizinci yüzyilin sonlarinda ve on 
dokuzuncu yüzyilin başlarinda geliştirilen bir mimari tasarima” verilen ad 
olarak kullanilmiştir (Gallagher, 2010: 263). 

Panoptikon, İngiliz sosyal reformcu Jeremy Bentham’in (1748-1832) 
mektuplarindan ve mimari çizimlerinden türetilen bir kavramdir ve ileri-
ki yillarda gerçekleştirilen “gözetim çalişmalari için büyük ölçüde ortak 
bir teorik ve polemik çikiş noktasi olarak hizmet etmiştir” (Elmer, 2012: 
21). Bentham (1791) tarafindan tasarlanan “gardiyanlarin tüm mahkumlari 
sürekli olarak görebildiği bir tür hapishane modeli olarak ön plana çikan 
kavram, “bir gözetleme kulesini çevreleyen ve içinden tek bir gözetmenin 
her hücrenin içini görebildiği döngüsel bir yapidir ve kule panjurlar, ekran-
lar veya tek yönlü ayna cami araciliğiyla dişariyi görebilmektedir (Şekil 
1). Bu modele göre “ne zaman izlendiklerini ve ne zaman izlenmediklerini 
ayirt edemeyecekleri için hücrelerdeki mahkumlarin her zaman izleniyor-
muş gibi davranmaya başlamasi ve nihayetinde herhangi bir diş denetim 
ihtiyacinin ortadan kaldirilmasi” amaçlanmaktadir (Gallagher, 2010: 262-
263).
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Şekil 1. Wiley Reveley tarafından 1791’de çizilen Jeremy Bentham’ın panoptikon 
hapishanesinin planı (Commons.wikimedia.org, 2022)

Jeremy Bentham tarafindan tasarlanan ve “Panoptikon” adi verilen 
hapishane modeli mahkumlarin her bir hareketini gözlemeye ve kontrol et-
meye dayali mimari bir özelliğe sahiptir. Bu modelde merkezde bir gözet-
leme kulesi ve onun çevresinde de birkaç katli tek odali hücrelerden oluşan 
dairesel bir yapi (Şekil 2) bulunmaktadir (Altiparmakoğlu, 2016: 3).

Şekil 2. Panoptikon Plan Şeması (Altıparmakoğlu, 2016: 3).
Bentham’in hapishane modeli fikrinin sonrasinda panoptikon üzerine 

yazilariyla öne çikan ve çalişmalarinda temel olarak bir iktidar modelinin 
ana hatlarini çizen Foucault, 1975 yilinda kaleme aldiği  “Hapishanenin 
Doğuşu” (Surveiller et Punir, Naissance de la Prison) adli romaninda pa-
noptikon kavramina yer vererek panoptikonun “kamu binalari, iş merkez-
leri, çok uluslu şirketlerin genel müdürlükleri, alişveriş merkezleri ve ko-
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nut bölgeleri gibi insan ve mekanlarin kolaylikla denetlenip kontrol altina 
alinabileceği mekanlari ilişkilendirerek benzer ilkelerin bu mekanlarda da 
uygulanabileceğini savunmuştur” (Altiparmakoğlu, 2016: 1). Foucault’a 
göre, panoptikon iktidarin ve disiplinin temelidir ve iktidarin bugünün top-
lumlari üzerindeki otoritesini açiklamaktadir (Mattelart, 2012: 14). 

Panoptikon bugün artik “bir tuğladan yapilmiş yapidan çok daha faz-
lasidir ve gözetimi analiz etmek için uygulanan önde gelen bilimsel model 
veya metafor” olarak düşünülmektedir (Haggerty, 2006: 23). Bu noktada 
günümüzde panoptikon kavramiyla birlikte gözetim olgusunun farkli bo-
yutlariyla öne çiktiğini ifade etmek mümkündür.

Gözetim, kelime anlami itibariyle “gözetme işi, nezaret ve himaye” 
anlamlarina gelmektedir (TDK, 2022). Fransizca kökenli “surveillance” 
kelimesinin karşiliği olan gözetim kavrami; “bir kişi, grup üzerinde -özel-
likle bir şüpheli, mahkum veya benzerleri- yapilan izleme”, “bir yerin, ki-
şinin, grubun veya devam eden etkinliğin bilgi toplamak için sürekli olarak 
gözlenmesi” ve “birini veya bir şeyi denetlemek ve yönlendirmek için dik-
katli gözlem” şeklinde ifade edilmektedir (Dictionary, 2022). 

“Polisiye, güvenlik, istihdam, ticaret, yönetim gibi çok çeşitli alanlara 
ait kurumlarca, sürekli genişleyen bir kapsam ve yoğunlaşmayla kişisel 
verilerin elde edilmesini ve biriktirilmesini; analiz ve senteze tabi tutulma-
si” olarak da ifade edilen gözetim, “iktidarin kendi hegemonyasini kurup 
güç elde etmek ve elde ettiği gücü koruyarak geliştirmek üzerine kurulu 
araçsal bir süreci tanimlamaktadir (Bitirim Okmeydan, 2017: 54; Gücü-
yener, 2011: 5). Gözetimin bir anlamiyla “hakkinda toplandiği bireylerin 
davranişlarini yönetmek üzere kullanilabilen şifrelenmiş bilgi birikimi”; 
bir diğer anlamiyla ise “bazi bireylerin davranişlarinin, bunlar üzerinde 
otorite kuran diğer bazi bireyler tarafindan doğrudan izlenmesi” şeklinde 
iki farkli şekilde tanimlanmasi mümkündür (Giddens, 2008: 24).

Panoptikon kavraminin merkezinde yer alan gözetim olgusu yalnizca 
bugünün değil tarih boyunca insanliğin gündemini meşgul etmiş bir kav-
ramdir. Geçmiş dönemlerde de birey ve topluluklarin iktidar sahipleri tara-
findan güvenlik, denetim, kontrol ve koruma gibi nedenlere dayali olarak 
gözetlendiği bilinmektedir. Örneğin, tarihin çeşitli dönemlerinde ve farkli 
topluluklar tarafindan “vergi, askerlik hizmeti ve göç gibi amaçlar doğrul-
tusunda nüfus kayitlarinin tutulmuş” olduğu görülmektedir (Karakehya, 
2009: 325). Dünden bugüne önemli bir denetim türü olarak öne çikan gö-
zetim bugün ise, modern devletlerin ortaya çikmasiyla birlikte uygulamada 
biçim değiştirmiş ve gündelik hayat gelişen teknolojik cihazlarla daha ko-
lay izlenir hale gelmiştir (Tümurtürkan, 2010: 1). “Modernizmde, panop-
tikon ile karşimiza çikan yerel gözetim pratiklerinin; postmodernizm ile 
birlikte evrilerek yerini, küresel ölçekte elektronik gözetimi mümkün kilan 
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sinoptikon ve omniptikona biraktiği görülmektedir”  (Bitirim Okmeydan, 
2017: 60). 

Sinoptikon kavrami, panoptikonun tersine “çok olanin az olani izle-
mesi”fikrine dayali bir modeli temsil etmektedir. Sinoptikon’a göre tüm 
“insanlar oturduklari yerden” sanal ortam içine çekilerek “gözetim”e tabi 
tutulmaktadir (Arslantaş Toktaş, Binark, Dikmen, Fidaner, Küzeci ve 
Özaygen, 2012: 33). Diğer taraftan omniptikon ise “herkesin herkesi her 
an ve her yerde gözetlemesi” anlamina gelen bir kavramsallaştirmadir. 
Jeffrey Rosen (2004) tarafindan ortaya atilan bir kavram olarak omnipti-
kon bugünün internet teknolojilerinde gözetim faaliyetinin ulaştiği noktayi 
gözler önüne sermesi anlaminda dikkat çekmektedir. Son dönemde ise si-
noptikon ve omniptikon olgularinin “süperpanoptikon”a evrildiğini ifade 
etmek mümkündür. Süperpanoptikon, internet teknolojilerinde yaşanan 
gelişmelere paralel olarak panoptikon kavraminin günümüz gözetim mo-
delini karşilamakta yetersiz kaldiği düşünülerek türetilmiş bir kavramdir 
(Yanik, 2017: 784).

2. BÜYÜK VERİ KAVRAMI

Enformasyon çaği olarak adlandirilan günümüz dünyasinda bilgi eko-
nomik, politik ve sosyal birçok alan için bir güç halini almiştir. Bilgisayar 
mühendislerinden ekonomistlere; fizik bilimcilerden sosyologlara kadar 
hemen hemen her bilim dalindan araştirmaci, insanlar ve etkileşimleri 
hakkinda muazzam miktardaki bilgiye erişim sağlama konusunda adeta 
birbirleriyle yariş içerisindedir (Boyd ve Crawford, 2012: 2). Bu noktada 
son yillarda popülerlik kazanmiş bir olgu olarak büyük veri kavrami dikkat 
çekmektedir. 

Büyük veri en genel ifadesiyle geleneksel veri tabanlari açisindan kal-
dirilamayacak büyüklükte bir veriyi tanimlamaktadir. Veri ise Latince tekil  
“datum” sözcüğünün çoğulu “data” kelimesinin karşiliği olarak “akil yü-
rütme, tartişma veya hesaplama için temel olarak kullanilan olgusal bilgiler 
(ölçümler veya istatistikler gibi) anlamina gelmektedir  (Meriam-webster, 
2022). Bir diğer tanimda ise veri; “kaydedilen,  yeniden düzenlenebilen 
ve analiz edilebilen bilgi (information) birimi” olarak ifade edilmektedir 
(Işikli, 2014: 92).

İlgili alanyazin incelendiğinde Büyük Veri olgusuna ilişkin “evrensel 
kabul gören bir tanim ve uygulamanin olmadiği ve Büyük Veri analizinde 
farkli yaklaşimlarin kullanildiğini” ifade etmek mümkündür (Altunişik, 
2015: 48). Büyük Veri olgusuyla ilgili olarak literatürde yer alan tanim-
lardan birisine göre “yüksek hacim, hiz ve çeşitlilikte üretilen yapisal, 
yari yapisal ve yapisal olmayan veri bütünüdür” (Aktan, 2018: 1). Vinod 
(2013) ise Büyük Veri olgusunu, “tipik olarak verinin büyüklük olarak te-
rabit veya petabit (1015)’in yüzlerce kati olmasini tanimlayan bir kavram” 
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olarak ifade etmiştir (Vinod, 2013: 96). 

Büyük Veri konusunda çalişan bir diğer araştirmaci Rubinstein (2013), 
büyük veriyi “işletme, devlet, organizasyonlarin dijital farkli veri setlerini 
bütünleştirerek istatistik ve veri madenciliği teknikleriyle gizli kalmiş bil-
gileri ve sürpriz korelasyonlari kullanmalari” şeklinde tanimlamiştir (Ru-
binstein, 2013: 74). Mayer-Schönberger ve Cukier (2013) ise, Büyük Veri 
olgusundaki “büyüklük” kavramini farkli değerlendirerek Büyük Veri’yi 
“büyük” yapan özelliğin “tüm veri setinin mümkün olan en büyük bölümü-
nün kullanilmasi” olduğunu ifade etmiştir (Mayer-Schönberger ve Cukier, 
2013:  36). 

Yukarida bahsi geçen tanimlardan da anlaşildiği üzere Büyük Veri ge-
leneksel veriden farkli olarak hiz, çeşitlilik ve büyüklük gibi çeşitli yön-
lerden farkliliklar göstermektedir. Bu özellikler Tablo 1’de şu şekilde özet-
lenmiştir:

Tablo 1
Büyük Veri ve Geleneksel Verinin Karşılaştırılması

Aktivite Geleneksel Veri Büyük Veri

Verinin standardizasyonu Statik, yavaş değişen ve
tek bir veri moduna 
uyarlanabilir.

Hizla değişir ve toplama 
veya analiz için tek bir veri 
modeli kullanilamaz.

Verinin fiziksel merkeziliği Tanimlanmiş, erişilebilir ve
yönetilebilir.

Ağlarin performansini 
etkileyebilecek yüksek 
hacimli, yüksek hizda çok 
çeşitli veri.

Verinin korunmasi ve 
saklanmasi

Parçacik düzeyinde 
tutulabilir.

Parçacik düzeyinde 
tutulamaz ve genellikle 
geleneksel depolama 
kapasitelerini ortadan 
kaldirir.

Not. Genpact’den akt. Narayanan, 2014: 2.

Büyük Veri’nin özellikleri bağlaminda literatür çalişmalari incelen-
diğinde söz konusu özelliklere ilişkin çok sayida çalişmanin yapilmiş ol-
duğu dikkat çekmektedir ancak bu çalişmalarin temel olarak üç özelliğin 
(hacim, hiz ve çeşitlilik) öne çiktiğini söylemek mümkündür (Altunişik, 
2015: 51-52). Bu özellikler ve özelliklere ilişkin bilgiler Şekil 3’de yer 
almaktadir. 
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Şekil 3. Büyük Verinin Özellikleri (Bagheri ve Shaltooki, 2015: 341)
Işikli (2014), bir veri setinin “büyük” olarak kabul edilmesi noktasin-

da beş temel özellikten söz etmektedir. İngilizce karşiliklarina uygun ola-
rak “5V” olarak da ifade edilen bu özellikler sirasiyla; çeşitlilik (variety), 
hiz (velocity), büyüklük (volume), doğrulama (verification), değer (value) 
olarak ifade edilmektedir (Işikli, 2014: 93). Bahsi geçen özelliklere benzer 
olarak Zwitter (2014) de çalişmasinda Büyük Veri’ye ilişkin dört temel 
özellikten bahsetmektedir. Bu özellikler, büyük verinin üretim hizi, orga-
niklik, küresellik ve korelasyon’dur. Daha önceki yillara göre günümüzde 
saniye başina daha fazla bilgi üretilebilmektedir, gerçekliğe ilişkin daha 
fazla bilgi verme imkani vermektedir, küresel boyutlara ulaşabilmekte ve 
nedensellikten çok korelasyonel ilişkiler içerdiği görülmektedir (Zwitter, 
2014: 2).

Büyük Veri olgusu temel olarak “küresel verilerin “patlamasiyla” bir-
likte ortaya çikmiş ve bu muazzam veri setlerini tanimlamak” amaciyla 
kullanilmiş bir kavramsallaştirmadir. Büyük Veri, “geleneksel veri kü-
meleriyle mukayese edildiğinde, genel olarak daha fazla gerçek zamanli 
analize ihtiyaç duyan yapilandirilmamiş/işlenmemiş veri yiğinlari” olarak 
tanimlanmaktadir (Ergen, 2018: 55). 

Tarihsel süreç içerisinde ise Büyük Veri’nin gelişimine bakildiğinda, 
Büyük Veri olgusunun “1960’li yillarda ortaya çikan bilgi devrimi ve diji-
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tal çağ” gibi olgularin ardindan “2000’li yillardan itibaren neredeyse bütün 
araştirma disiplinlerinde hissedilen” bir olgu halini aldiğini ifade etmek 
mümkündür (Işikli, 2014: 90). Büyük Veri (Big Data) ifadesi bir kavram 
olarak ilk defa 2005 yilinda O’Reilly Media çalişani Roger Magoulas tara-
findan “geleneksel verilerin karmaşikliği ve boyutu göz önünde bulundu-
rularak bu verilerin yönetim teknikleri ile yönetilememesi ve işlenememe-
sinden dolayi, çok büyük miktarda veriyi tanimlamak üzere kullanilmiştir” 
(Dülger, 2016: 503).

Büyük Veri “çok çeşitli kaynaklar tarafindan çok çeşitli formatlarda eşi 
görülmemiş hacimlerde ve veri akişinda oluşturulan veri setlerinin üretimi, 
tüketimi, toplanmasi ve analizi ile ilgili bir olgular kümesi” olarak ifade 
edilmektedir (Mortazavi ve Salah, 2019: 4). Şekil 4’te, tipik bir Büyük Veri 
uygulamasina katilan varliklar ve ana işlevleri şu şekilde gösterilmektedir:

  

Şekil 4. Büyük Veri bilgi hattı (Mortazavi ve Salah, 2019: 4)
Günümüzde gerek ticari gerek kamusal anlamda giderek önem ka-

zanan Büyük Veri’nin birçok farkli sektörde kullanildiği görülmektedir. 
Bu sektörler arasinda “bankacilik, sağlik, güvenlik, enfomasyon, bilişim 
ve perakende öne çikmaktadir (Altunişik, 2015: 47). Sektörler üzerinde 
yarattiği etki bir tarafa özellikle sosyal medya ve Büyük Veri olgusunun 
etkileşimi gün geçtikçe önem kazanmaya başlamiştir. Sosyal medya yo-
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luyla elde edilen verilerin analizi organizasyonlarin tüketici davranişlarini 
anlamasinda ve ürün hizmetleri daha etkili bir şekilde hedef kitlenin istek 
ve ihtiyaçlarina uygun hale getirmesine yardimci olmaktadir. Bu noktada, 
seçmenlerin profillerinin çikarilmasi, geleneksel anketlerin yapilmasi, tü-
keticilere yönelik reklamlarin hedeflenmesi gibi uygulamalarin ön plana 
çiktiği görülmektedir (Esfahani, Tavasoli ve Jabbarzadeh, 2019: 145). 

3. PANOPTİKON FENOMENİ IŞIĞINDA BÜYÜK VERİ KAV-
RAMININ YENİDEN YORUMLANMASI

Son yillarda gelişen teknoloji günümüz toplumlarinda ekonomik ve 
toplumsal bağlamda bir dönüşümün etkilerini belirgin anlamda hissettir-
mektedir. Özellikle enformasyon teknolojilerindeki ilerlemeler etkileşimi 
yüksek bir toplum yapisinin oluşumuna zemin hazirlamiş ve sanal bir dev-
rim niteliğinde yaşanan gelişmeler birey ve toplumlari yalnizca ekonomik 
yönden etkilemekle kalmayip siradan gündelik hayatlarinda da belirleyici 
bir hal almiştir. 

Enformasyonun her anlamda bir güç olarak görülmeye başlandiği kü-
resel sistemler sanal ortamlarda bir yandan arti değer noktasinda ürün ve 
hizmetlerin hizli, akişkan ve esnek bir sistem dahilinde tüketiciye sunul-
masini sağlarken, diğer taraftan süreç dahilinde bir denetim mekanizmasi-
nin da işlemesine aracilik etmektedir. Söz konusu mekanizma ticari karla-
rin artişinda etkili olduğu kadar kültürel kodlarin aktariminda da doğal bir 
ortam içerisinde gönüllü bir katilim sağlamaktadir. 

Bugünün internet teknolojilerindeki gelişmeler Foucault ya da Bent-
ham’in Panoptikon ifadesiyle nitelendirdiği gözetim şeklinden farkli bir 
sürecin yaşandiğini gözler önüne sermektedir. Panoptikon örneğinde bire-
yin sürekli izleniyor olduğu bir denetim mekanizmasinda, daha az denetle-
yen-daha az maliyet ve suçun baştan yok edilmesi gibi bir mantikla hareket 
edilmektedir. Ancak gözetim artik kapali mekanlarla sinirli olmaktan çok 
kitle iletişim araçlarinin sunduğu olanaklarla gönüllü bir eyleme dönüşmüş 
durumdadir. Bireyin “alici/tüketen” konumundan “verici/içerik üreten” 
konumuna evrildiği günümüzde bunu sağlayan teknolojilerin “özgürleş-
tirici” yanlari sorgulanirken “özgürleşme/gözetim ikililiği” olgusu da soru 
işaretleri barindirmakta ve “sabit ve duvarlarla çevrili, kapali mekânlarla 
sinirli gözetim, yerini son derece akişkan, hareketli, sinirlari değişken gö-
zetim süreçlerine birakmiş” durumdadir (Ergur, 2016: 6). 

Günümüzün sanal dünyasinda geçerli olan gözetim modeliyle siradan 
vatandaşlarin birbirini izlemesi bir tarafa piyasa ve güvenlik gibi iktidar 
güçleri tarafindan da teknolojik ortamlarda dolaşan her türlü enformas-
yonun takibini mümkün hale gelmektedir. Piyasa açisindan bakildiğinda 
her geçen gün katlanarak büyüyen bir veri havuzunda tüketici istek ve ih-
tiyaçlarinin belirlenmesi, yeniden dizayn edilmesi ya da manipülasyonu 
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noktasinda firsatlar barindirirken, güvenlik birimleri açisindan da önemli 
avantajlar sağlayabilmektedir. Ancak, gerek kişisel, gerek kurumsal ölçek-
te uygulanan gözetim faaliyeti sunduğu olanaklarin yani sira etik ve kişisel 
haklar düzeyinde birtakim problemleri de beraberinde getirmektedir. 

Yaşadiğimiz dijital çağda sanal ortamlarda her eylemin veri olarak 
saklanabilmesi gözetimin en önemli unsurlardan birisi haline gelmiştir. Di-
jital platformlarin kullaniminin yayginlaşmasi devasa bir veri havuzunun 
oluşumunu beraberinde getirmektedir. Söz konusu platformlarda izlenen 
süreçler neticesinde elde edilen verilerin analiz edilerek anlamli bilgiler 
haline dönüşmesi ise özellikle piyasa aktörleri açisindan önem taşimakta-
dir. “Büyük Veri” olarak ifade edilen bu olgu son yillarin önemli araştir-
ma alanlarindan birisi haline gelmiştir.  Ancak işletmeler ve hükümetlerin 
yasallik, veri kalitesi, farkli veri anlamlari ve süreç kalitesi gibi konulara 
bakmaksizin büyük verileri kullanmasi bireyler için yanliş kararlara varan 
sonuçlari beraberinde getirmektedir (Wigan ve Clark, 2013: 46). 

Getirdiği ekonomik firsatlar bir yana gizlilik ihlallerini de büyük öl-
çüde artiran Büyük Veri, gözetimin “meşruiyet kazandiği ve toplum tara-
findan benimsenerek gündelik hayata” adapte edildiği günümüzde gözetim 
modelinin temelini oluşturmaktadir (Karadoğan İsmayilov ve Sunal, 2012: 
25). Bu modelde, internet ortaminda verilen “bir siparişle” ya da paylaşilan 
“bir konum bilgisiyle” kullanicilarin “bizzat kendisi” veri tabanlarina katki 
sağlamaktadir (Yildiz, 2021: 129). 

Devasa ölçek ve karmaşiklikla ilişkilendirilen Büyük Veri’nin, gerek 
işletmeler açisindan sağladiği maliyet düşüklüğü gerek devletin güvenlik 
amaçli denetiminde sağladiği pratiklik gibi birçok uygulamada sunduğu 
avantajlara rağmen birtakim problemleri de beraberinde getirdiğini ifade 
etmek mümkündür. Özellikle etik ve kişisel mahremiyet bağlaminda Bü-
yük Veri kullanimi tartişmali bir konu olarak yer almaktadir. Bu noktada 
Işikli (2014, 106-110), Büyük Veri’nin kötü kullanimi halinde gerçekleşe-
bilecek çeşitli tehdit ve tehlikeleri:

1. Dijital uzmanlarin etik yoksunluğu

2. Veri tabanli dolandiricilik

3. Mahremiyetin ihlâli, hukuk, olasilik ve cezalandirma

• Geleneksel etik kavramlarinin yetersiz kalmasi

• Sürekli izle[n]mek ve panoptikon

• Masumiyet karinesinin ihlâli, suç ve ceza, özgür irade

• Büyük veri diktatörlüğü

• Rizanin yokluğu veya Büyük Veri’nin  karanlik  yüzü
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4. Veride büyüklük sorunu, şeklinde siralamaktadir.

Dijital çağin bir sonucu olarak bugün iletişim teknolojileri ve Büyük 
Veri, özel yaşamlari ve sosyal kimliği etkilemekte, “görsel işitsel gözetimi 
geliştirmekte, güçlendirmekte ve mahremiyet noktasinda izinsiz girişleri 
kolaylaştirmaktadir”. İşletmeler ve hükümetler Büyük Veri’yi “genellik-
le yasallik, veri kalitesi, farkli veri anlamlari ve süreç kalitesi sinirlarini 
zorlayarak” kullanmaktadir. Büyük Veri’nin sağladiği “potansiyel olumsuz 
sonuçlar bireyin çok ötesine sosyal, ekonomik ve politik alanlara” uzanir-
ken bu noktada “ortaya çikan güç değişimlerinin yönetimi için yeni denge-
lerin kurulmasi gereği”nin de altini önemle çizmek gerekmektedir (Wigan 
ve Clark, 2013: 46).

SONUÇ

İnsanlik tarihi kadar eski bir olgu olan gözetim farkli yöntem ve uygu-
lama teknikleriyle günümüzde de toplumlarin gündemini meşgul etmekte-
dir. Özellikle son yillarda teknoloji, enformasyon ve iletişim bağlaminda 
yaşanan gelişmeler panoptikon kavramiyla ifade edilen gözetim olgusunun 
da geçmişteki sabit ve dört duvar arasi olma niteliğinden farkli bir konuma 
evrilmesine yol açmiştir. Bugünün panoptikonu bir hastane, fabrika, okul 
veya hapishane gibi mekânsal bağlamindan ziyade bireylere ait hemen he-
men her bilginin yer aldiği sanal ortamlarda öne çikmiş durumdadir.

Özünde bireylerin öz-denetimini artirmayi amaçlayan panoptikon, 
bir denetleyici vasitasiyla mahkumlarin devamli olarak gözetim altinda 
olduğu algisinin oluşturularak bir yandan kontrol etki ve boyutunun ar-
tirilirken diğer taraftan denetim maliyetlerinin düşürülmesini hedefleyen 
bir hapishane inşa modeli olarak kurgulanmiştir. Zaman içerisinde birçok 
araştirmacinin (Lyon, 1997; Orwell, 1985) ilgisini çeken gözetim olgusu 
Foucault’nun çalişmalariyla (1992, 2000, 2007), hapishane modelinin di-
şinda ayni prensiplerin hastane ve okul gibi kurumlara da uygulanabilirliği 
noktasindan hareketle kavramsal anlamda gelişme göstermiştir. Foucault 
(1992), iktidar ve disiplinin temelini panoptikon kavramiyla açiklamakta-
dir ve iktidarin varliğini bu sayede her yerde hissettirdiğini savunmaktadir. 

Tarihsel süreç boyunca güç ve iktidari ele geçirmenin ve sürdürebil-
menin gerekli bir şarti olarak görülen gözetime ilişkin yapilan çalişmalar 
panoptikon kavramiyla birlikte, “süper-panoptikon, sinoptikon ve omnipti-
kon” gibi kavramlarin da literatüre girmesini sağlamiş ve hatta dijital çağin 
getirdiği gelişmelerle gözetimin bugün vardiği boyutun, kavramin panop-
tikon kavramini aşarak süper-panoptikon olgusu ekseninde değerlendiril-
mesi gereğini ortaya çikarmiştir (Özdemir, 2019: 103). Panoptikon bugün 
dijital iletişim araçlarinin etkisiyle birey ve toplum hayatini gerek eko-
nomik gerek sosyal açidan etkisi altina alarak, bu araçlar vasitasiyla elde 
edilen verileri de alinip satilabilen bir değer haline dönüştürmüştür. Günü-
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müz sanal dünyasinda kişisel mahremiyetlerden temel hak ve özgürlüklere 
birçok alani etkileyen bu olgu “Büyük Veri” olarak açiklanmaktadir. 

Büyük Veri, gözetim modelinin temel çikiş noktasi olarak bugün ar-
tik ticarileşmiş bir olgudur. Bireysel ve toplumsal bağlamda bilinçli ya da 
bilinçsiz gerçekleştirilen dijital ortamdaki eylemler bir yandan güvenlik 
diğer yandan hak ve gizlilik ihlallerini de beraberinde getirmektedir. Gü-
nümüz teknolojilerinin sunduğu akilli kartlar, bulut bilişim, blok zincir 
gibi uygulamalar, Facebook, Instagram, Twitter gibi dijital platformlar bir 
gözetim araci olarak konumlanmiş durumdadir. Bu tür dijital araçlar ve 
ortamlar ekonomik açidan işletmelere getirdiği avantajlar bir tarafa gerek 
bireyler gerek devletler açisindan bir güvenlik riski de doğurabilmektedir. 
Verinin her geçen gün daha değerli hale geldiği ve alinip satilabilen bir 
meta haline dönüştüğü günümüzde artik kişisel bilgilerin aktarimi nokta-
sinda dikkatli davranmak giderek önem kazanmaktadir.
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Giriş

Küreselleşmenin, tüm dünyayi, bir şekilde doğrudan veya dolayli bir 
şekilde etkileyen çok boyutlu, tarihi bir geçmişe sahip sosyal bir süreç ol-
duğunu söylemek gerekir. Bu süreçte meydana gelen durumlar birtakim 
farkliliklar barindirmaktadir.

Günümüzde küreselleşme fenomenine yönelik pek çok sosyolojik 
yaklaşim bulunmaktadir. Bunun nedeni, küreselleşmenin konuyu tartişir-
ken bile evrimini sürdürüyor olmasidir. Küreselleşmeyi etkileyen unsurlar 
sürekli bir değişim hizi içerisindedir (Coştu, 2005: 95). Bu açidan bakil-
diğinda küreselleşme konusunda net bir tanimdan söz etmek mümkün ol-
mamaktadir. Ancak, yine de konunun anlaşilmasi için küreselleşme konu-
sunda bazi tanimlamalar yapilmiştir. Küreselleşme hakkinda farkli algi ve 
sezinlemeler küreselleşme sürecinin belirli özelliklerini ele almak açisin-
dan önemlidir. 

1.Küreselleşme

Küreselleşme (globalization) kavrami Gordon Marshall’a (1999: 449) 
göre küresel çapta bir kültürel sistemin meydana gelişini ve etkileşimini 
incelemektedir. Bu kurama göre küresel kültürü ortaya çikaran pek çok 
alanda  sosyal ve kültürel gelişmeler siralanabilir. Bunlar, küresel anlamda 
tüketim konusunda değişikliklerin yaşanmasi, heterojen ve kozmopolit ha-
yat tarzlarinin meydana gelmesi, ulus devletinin hakimiyetinin gerilemesi, 
insan haklari kavraminin sinirlarinin genişlemesi gibi gelişmelerdir.

Global kelimesi, tüm dünyayi kapsayan, etkileyen, küresel, evrensel, 
dünya çapinda, cihanşümul gibi anlamlarla karşilanabilir. Küreselleşme ya 
da globalleşme ise dünyanin ekonomik ve siyasi sistemlernin bütünleşme-
si, siyasi sinirlarin ortadan kalkmasi, ülkelerin maddi ve manevi değerle-
rinin kendi milli sinirlarini aşmasi ve global çapta yayginlaşmasi şeklinde 
anlamlandirilabilir (Aydin, 2004:16) Küreselleşme, lokal bir kültür, ekono-
mi ya da siyaset ilkesinin, değer yargisinin, ya da kurumsal yapinin global 
çapta etkinlik kazanarak o alanda etkili tek ilke, tek değer yargisi ya da 
kurumsal yapi haline gelmesini anlatmaktadir (Çapçioğlu, 2003). 

Küreselleşmenin arkasinda, bu süreci elinde tutan birtakim büyük 
güçlerin olduğunu söylemek gerekir. Onat’a göre (2003) küreselleşme en 
sade şekliyle insanlar arasi iletişim ve gücün global bir veche kazanmasi-
dir. Küreselleşme zaman zaman modernleşmenin farkli bir yüzü, zaman 
zaman da özellikle Bat’nin veya Amerika’nin diğer toplumlar üzerinde bir 
kültür dalgasi oluşturmasi olarak yorumlanabilir. Mustafa Erkal (2003: 
284) da buna benzer görüşler ifade etmektedir. Ona göre küreselleşme, ha-
kim kültürel kaliplarla şekillenen, modernliğin  henüz sonuçlanmamiş pro-
jelerinden olmak gibi bir anlami ifade etmesine rağmen, esasinda Bati’nin 
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dişinda kalan toplumlarin müdahalesinin bulunmadiği Batili bir süreçtir. 
Küreselleşme bu anlamda üçüncü dünya ülkelerinin hayallerinin gerçek-
leştirme alani olarak algilanmaktadir.

Bu tanimlarda görülen en önemli nokta, küreselleşmenin bir dönemi 
ve aşamayi ifade ediyor oluşudur. Bu bakimdan düşünüldüğünde küresel-
leşme pek çok farkli boyutlara ve süreçlere şahit olan fakat ayni şekilde 
birbiriyle ilişkili ekonomik, toplumsal, siyasi, teknolojik, kültürel ve dini 
alanlarda birden fazla süreci içermektedir. Ayrica bir diğer önemli husus, 
küreselleşmenin etkilerinin her yere sirayet etmesidir. (Akti, 2008: 11).

Küreselleşmenin en etkin özelliklerinden biri küreselleşmenin ulus-
lararasi düzeyde yayilmaci özelliğidir. Küreselleşmenin yayilmasina ça-
lişilan anlayişlari ve bu anlayişlarin yapicilarini görmek mümkündür. Bu 
yapiciliğin en etkin merkezinin Amerika olduğunu söylemek mümkündür. 
ABD yola çikarak meydana gelmektedir (Usta, 2003:179)

Robertson (2000) heterojenlik karşisinda homojenliğin küreselleşme-
nin ayirt edici niteliği olduğunu düşünmektedir. Küreselleşme konusuna 
evrenselin yerelleşmesi, yerelin evrenselleşmesi olarak bakmaktadir. 

Robertson’a göre (2000) küreselleşmenin bir yönü kesinlikle gelenek-
sel kültürü tehdit etmektedir. Küreselleşmeyle birlikte kültürler birbirine 
yaklaşarak pek çok kere birilerinin sahip olduğu kültürünün etki altinda 
olduğunu anlamasi ile anlaşilmaktadir. Bu tür bir görecelileştirme genel 
olarak “fundamentalizm” denilen olguyu yeniden canlandirmaktadir. 

1980’li yillardan itibaren küreselleşme akademik çevreler tarafindan 
hararetli bir şekilde tartişilmaya başlamiştir. Küreselleşme daha önce kar-
şIlaşilmamiş bir sürat, etkinlik ve yayginlikta gelişen bir durumu tasvir 
etmektedir. Küreselleşme hakkinda fikir birliğine varilacak bir tanimdan 
söz etmek mümkün değildir. Ancak modern dünyada elde ettiği popülerlik 
sayesinde önüne geçilemeyen, durdurulamayan ve geri döndürülemeyen 
bir süreç haline gelmiştir (Bodur, 2003: 48). Zygmunt Bauman da bu ko-
nuda benzer fikirleri savunmaktadir. Ona göre, küreselleşme konusunda 
herkesin birleştiği nokta, bu olgunun hem geri dönüşü olmayan ve hem 
de herkesi etkileyen bir süreç olduğu, dünyanin kaçamayacaği bir kaderi 
olduğudur (Bauman, 2012: 7).

Bu süreçte özellikle 20. yüzyilin ikinci yarisindan itibaren ülkelerin 
siyasi ve ekonomik sinirlari arasindaki esneklik ve geçişlilik artmiş, bu 
şekilde dünyanin herhangi bir yerinde yaşanan olay, her türlü sonuçlariyla 
birlikte, diğer bölgelere de ulaşarak global çapta sonuçlar meydana getir-
miştir(Çapçioğlu, 2011: 14-15). Ayrica bu durum öngörülemez durumlari 
ortaya çikarmiştir.
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Globalleşmenin esas vurgusu ilk bakişta ekonomik ve siyasi olarak 
kabul edilmekle birlikte konunun kültür, ahlak, dini hayat ve inanç gibi 
konularla ilgili boyutlari da bulunmaktadir (Aydin, 2004:16). Bu bağlamda 
her yönüyle düşünüldüğünde, küreselleşme sadece ekonomik etkinliklerin 
uluslararasi bir mahiyet kazanmasi veya milli ekonomilerin global çapta 
birbirine entegre olmasi değildir. Erkal, küreselleşmeyi tek dünya devleti-
ne variş, önü açilan milli devletlerin politik, iktisadi ve kültürel yönlerden 
etkisini kaybetmesi olarak tanimlamaktadir (2003:59).

2.Küreselleşmenin Boyutları ve Etki Alanları

Küreselleşme sürecinin ekonomik, siyasi, kültürel ve teknolojik bo-
yutlari bulunmaktadir. Ancak küreselleşme denildiğinde öncelikle ekono-
mik boyut ön plana çikmaktadir. 

Kültürel, iktisadi ve politik süreçler, toplumsal hayatin birbirinden 
ayrilmaz bütünlüklü parçalaridir. Bu alanlar birbirleri için hayati önem ta-
şimaktadirlar. Kültür, sadece değerleri, yargilari, tavirlari aktaran, geniş 
kitlelere yayginlaştiran düşünsel bir süreç olmamaktadir. Kültür ayni za-
manda insanlarin toplumsal hayat ağlarinin en güçlü kaynaği olmaktadir. 
İnsanlarin yaşam deneyimleri, kültürü biçimlendiren unsurlardir. Bu an-
lamda bir toplumun kültürü, bütün insani hayat etkinliklerinin meydana 
getirdiği tecrübelerin tamamidir (Çapçioğlu, 2011: 258).

Küreselleşme, iktisadi, toplumsal, politik, kültürel ve dinsel politika-
lariyla, yeni bir dünya düzeni oluşturma iddiasini içermektedir. Bu yeni 
dünya düzeni ekonomik anlamda sinirsiz kar artiriminin önünde engel 
oluşturan her durumu karşisina almakta, yoksulluk ve sosyal güvenlik kri-
zini derinleştirmektedir (Çapçioğlu, 2011:271).

2.1. Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu

Dünya ekonomisinin küreselleştiğinin en önemli göstergesi, dünya 
ticaretinin hizli bir şekilde büyümesi, çok uluslu şirketler araciliğiyla ya-
banci yatirimlarin büyük oranlari hedeflemesi ve sermaye hareketlerinin 
öngörülemez  bir ivme oluşturmasidir (Akti, 2008: 36). 

Küresel çapta genişleme ve kendi ürünlerini tüm dünyadaki ülkelere 
yayma konusunda cesur ve girişken kararlar alabilen, geniş sermaye örün-
tüsüne sahip çok uluslu büyük ticari kuruluşlar, piyasa hakimiyetini ele 
alarak yeni ve akişkan bir ekonomik yapilanmaya ve üretim süreçlerine 
damga vurmuşlardir. Bu süreçte meydana gelmeye başlayan çok uluslu 
politik ve iktisadi kuruluşlar, sermaye, işgücü, yönetim şekli ve  görev ta-
nimlari gibi üretim faktörleri, küresel pazarlama stratejileri doğrultusunda 
yeniden anlamlandirilmaya başlamiştir (Şahin, 2008: 178).
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2.2. Küreselleşmenin Siyasi Boyutu

Küreselleşmenin en büyük etki alanlarindan biri de siyasi boyuttur. 
Küreselleşmenin meydana getirmiş olduğu karşilikli bağimlilik gibi de-
ğişim ve dönüşümler siyasi alanda önemli değişikliklere sebep olmuştur. 

Küreselleşmenin önemli bir özelliği heterojenleştirici bir yapiya sahip ol-
masidir. Küreselleşme yerel, alt ve etnik kültürlerin canlanmasina imkan sağ-
lamaktadir. Global düzeyde homojen bir toplum oluştururken, öte taraftan et-
nik milliyetçiliklerin meydana gelmesini kamçilamaktadir(Saribay,1998:18). 

2.3.Küreselleşmenin Teknolojik Boyutu

Son iki yüzyillik sürece bakildiğinda üç büyük teknolojik devrim-
den söz edilebilmektedir. İlki, buhar makinesinin üretimde kullanilmasi, 
ikincisi, ondokuzuncu yüzyilin sonlarina doğru elektrik enerjisinin kulla-
nilmasidir. Üçüncüsü ise 1980’li yillarda geliştirilen entegre devreler ve 
mikro chipler sayesinde teknolojik anlamda büyük bir ivme kazanilmiştir 
(Akti, 1998: 27). Bu teknolojik gelişmelerden sonra sömürgecilik, kölelik, 
ucuz iş gücü ve hizli bir şekilde artan göçler sebebiyle kisa zaman içinde 
farkli inanişlari taşiyan insanlarin beraber ve bir arada yaşadiklari bir yapi 
oluşmuştur. Hem bati ülkelerinde hem de sömürge bölgelerinde Batililar 
egemen güç olmuşlardir. Batililarin sahip olduklari dinsel kültür ve Hris-
tiyanlik, farkli bir kültür yapisiyla hareket eden halklarla ve Hristiyanlik 
dişi inanç biçimleriyle doğrudan bir etkileşim oluşturmak zorunda kalmiş-
tir (Gündüz, 2010: 85).

İletişim teknolojilerinin küreselleşme süreci üzerinde önemli bir rol 
oynadiğini söylemek gerekir. Kitle iletişim araçlari, gelişmekte olan ül-
kelerde güçlü bir değişim unsuru olarak kabul edilmektedir. Kitle iletişim 
araçlari tüketim arzularini tetikleyerek, geleneksel değerleri ortadan kal-
dirma isteklerini harekete geçirmektedir (Çapçioğlu, 2011: 52). 

2.4. Küreselleşmenin Kültürel Boyutu

Toplumlarin öteden beri kendine özgü bir kültürü bulunmaktadir. Top-
lumlar tarihin çeşitli zamanlarinda savaş, sinir komşuluğu, ticaret, bilimsel 
faaliyetler, turizm gibi çeşitli faaliyetler sebebiyle biraraya gelmişler ve 
birbirlerinin kültürleri hakkinda bilgi sahibi olmuşlardir. Günümüzde de 
toplumlar arasinda birtakim etkileşimlerden söz etmek mümkündür. Bu-
günkü karşilaşmalar sadece zaman ve mekan unsurlariyla sinirli değildir. 
İletişim ve bilgi teknolojileriyle birlikte toplumlarin bir arada yaşama ve 
etkileşim kurma şekli ve hizi değişiklik göstermektedir.

Küreselleşmeyle birlikte toplumlarin birlikte bağ kurma zorunluluğu 
küresel konulardan mahrem konulara kadar akla gelebilecek pek çok ko-
nuda olmuştur (Akti, 1998: 49). 
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Globalleşme, kültürlerin büyük oranda çeşitlenmesi ve karmaşiklaş-
masina sebep olmuştur. Bu şekilde toplumlara bazi gelenekler de eklen-
mektedir. Kültürel küreselleşme modern toplumlara, entelektüellere kendi 
toplumsal statüleri ve kültürel hiyerarşinin tabiati hakkinda yeni bir tep-
kisellik meydana getirmektedir. Globalleşme süreçleri, kültürel farklilik 
ve heterojenliği, üst kültürün itibar kaybini, kentsel çok kültürlülüğünün 
gelişmesini ve kültürde birbirini taklit etme gibi durumlari içermektedir 
(Turner, 2003: 271). 

Kültürel küreselleşme süreciyle ortaya çikan önemli kavramlardan 
biri de görelileşme kavramidir. Görelileşme süreciyle birlikte belirli dün-
ya görüşleri, doktrinleri, ideolojileri, uygulamalari şüpheli hale getirmeye 
başlamiş ve alternatifleriyle düşünüldüğünde meydan okumaya açik hale 
geldiğini söylemek mümkündür. Görelilik bu anlamda belirli bir inanca 
yönelik kati bağliliğin  potansiyel olarak sarsilmasini ifade etmektedir. 

3.Küreselleşme- Din İlişkisi

Küreselleşmenin din ve dinsel değerler açisindan getiri ve götürüleri 
büyük bir tartişma konusudur. Bu süreç genelde evrensel dinler üzerinde 
küreselleşme sürecini yöneten Bati lehine sonuçlar oluşturmaktadir. Ki-
lisenin küreselleşme süreci, ekümenizm iddiasini bütün dünyaya teşmil 
etme süreci olarak bilinmektedir (Gündüz, 2010: 70).

Küresel toplum düzeyinde düşünüldüğünde Peter Beyer’e göre (2000) 
din opsiyonel bir konumdadir. Din kurumsal ölçüsü ne olursa olsun, diğer 
fonksiyonel sistemlerde, gerekli sonuçlara sahip olmamakla birlikte yerel 
olarak güçlü ya da zayif olabilir. Bundan dolayi eğitim düzeyi, ekonomik 
performans, kitle iletişim araçlarinin yoğunluğu, hükümet ve hukuk siste-
minin gücü, sağlik ve bunun diğer kombinasyonlari birbirleriyle ilişkilen-
dirilebilmekle birlikte, benzer bir ilişki din için söylenemez. Amerika Bir-
leşik Devletlerinde İnsanlar gruplar halinde kiliseye giderken, Avrupa’da 
gitmeyip evde kalabilirler. İran teokratik bir devlet kurarken, Çin ateist 
olduğunu iddia edebilir. Din söz konusu olduğunda küresel toplum sevi-
yesinde oldukça farkli, bölgesel sonuçlar ortaya çikmaktadir. Bu yüzden, 
yakin zamandaki tarihi ya da güncel bulgular temel alindiğinda net bir eği-
lim görülmemektedir. Bu durumda, bir bölgeyi diğer bir bölgeden istisna 
görmek pek mantikli değildir.

Dinin insan yaşantisinin en başindan beri sosyal bir gerçeklik olduğu 
anlayişi öteden beri kabul edilen bir durumdur (Ataman, 2014). Ancak ge-
leneksel yapidan modern yapiya doğru yönelen ve bu bağlamda hizli bir 
değişim yaşayan toplumlarda yeni ve modern değerler, seküler bakiş açisi 
ve zihniyetler, geleneksel ve kurumlaşmiş dini yapilari, tutum ve adetleri, 
norm ve değerleri olumsuz anlamda etkilemekte ve bu yapilar üzerinde 
değişimlere sebep olmaktadir (Günay, 2001:86).
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Küreselleşme din ilişkisi düşünüldüğünde bu iki kavram arasinda ba-
sit ve sade bir ilişki bulunmamaktadir. Yani küreselleşme etken, din edil-
gen bir konumda değildir (Çapçioğlu, 2011: 24). Bu boyutlar zaman ve 
mekana göre değişmekte ve farklilik arz etmektedir.

Küreselleşme sürecinin diğer alanlara nazaran din üzerinde daha ya-
vaş bir etkide bulunduğunu söylemek bile mümkündür. Çünkü din, tekno-
lojiye, siyasete, ekonomiye, hukuka, eğitime göre en soyut ve en pekişti-
rilmiş fenomendir. Küreselleşmenin din üzerindeki etkileri hakkinda bu 
sebeple çok net ve belirgin bir görüntü elde etmek zor bir durum haline 
gelmektedir (Usta, 2003:179).

Din küreselleşmenin hem taşiyicisi hem de önündeki engeldir. Özel-
likle kitabi dinler üzerinde düşünüldüğünde onlarin evrensel mahiyetleri 
dünya çapinda yayilma ve etkili hale gelme imkani bulmaktadir. Bu şe-
kilde globalleşmenin taşiyiciliği işlevini de yürütmektedir. Globalleşmeye 
engel teşkil etmesi ise dinin doğasi gereği yerel kültürel  değerlerin kayna-
ği olmasindan dolayidir (Saribay, 2004: 12).

Küresel dünya otoriteler ve kutsal kitaplar ile alakali ikilemler yarat-
maktadir. Dini metinleri mutlak olarak kabul edenler kendi değer hüküm-
lerini topluma empoze etmeye çalişabilmektedir (Smart, 2003: 374). Küre-
selleşme ve din ilişkisi bakimindan incelendiğinde hemen her din küresel 
olma iddiasindadir. Dinler -çok az bir kismi hariç- evrensel olma iddiasin-
dadirlar. Savunduklari tezleri evrenin bütününe yayma gibi bir amaçlari 
bulunmaktadir (Kiliç, 18).

Kültürel küreselleşme bağlaminda düşünüldüğünde, küreselleşme 
dini global bütüne çekerek özdeşleşmiş olduğu gelenekten uzaklaştirma ve 
gerçekliğini kaybettirme yoluna gitmektedir. Global kültür hem metalarin 
hem de her türlü değer ve inanişin hizli bir şekilde tüketimini sebep olarak 
sekülerleşmeyi de beraberinde getirmektedir. Tüketim kültürü hayatin her 
alaninda olduğu gibi dini hayatin birtakim unsurlarini da tüketimin bir par-
çasi haline getirmiştir (Çapçioğlu, 2008:155). Ancak dini yaşam ögelerinin 
tüketilmesi demek onlarin tamamen yok olup anlamsizlaşmasi anlamina 
gelmek değildir. Tüketim kültürü belirleyici bir unsur olmakla birlikte, 
inançlarin bir değersizleşme yolunda olduğunu söylemek gerekir. Din top-
lumsal ve kültürel kimlik kategorilerinin belirlenmesinde önemli bir role 
sahiptir. Birey ve toplumlar küresel kültürün taşiyicilari ile karşilaştiğinda, 
kimliğini belirlemede önemli bir etken olan dine başvurmakta ve onu pek-
çok açidan sorgulamaya tabi tutmaktadir. Bu açilardan din iki ayri tepkinin 
kaynaği ve sonucu olabilmektedir (Çapçioğlu, 2011: 154).  

Küreselleşme bir açidan dine olan ihtiyaci artirirken bir açidan da 
dinlerin bazi muhtevalarinin yenilenmelerini zorunlu kilmaktadir.  Kü-
reselleşmeyle birlikte bilimsel anlayiş ve bilimsel bilgi yayginlaşmiştir. 
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Bu bağlamda dinin de bilimsel yöntemlerle araştirilmasi ve anlaşilmasi 
konusu gündeme gelmiştir (Onat, 2003: 34).Küreselleşme ve din ilişkisi 
bağlaminda düşünüldüğünde dini muhteva ve tecrübelerin bazi değişim ve 
dönüşümlere neden olmaktadir. 

Roland Robertson’a (2000: 369) göre modern dünyanin globalleşme-
si, kati dinsel geleneklerin, inanişlarin ve dinsel hareketlerin kendilerini  
toplum, birey, sosyal sistem ve insan gibi yapilara odaklanmaya ve bu du-
ruma bütüncül bir bakiş açisiyla bakmaya zorlamaktadir.

Küreselleşme dini çoğulculuğa çağri yapmakta ve dini tüketim hali-
ne getirmektedir. Ancak buna rağmen çoğunluğun benimsediği formal din 
toplum üzerinde büyük etkilere sahip olduğu için din geleneksel fonksi-
yonlari modern zamanlarda da sürmeye devam etmiştir (Bodur, 2003: 52). 
Ayni şekilde, küreselleşme süreciyle birlikte, farkli dinsel geleneklerin 
birbirleriyle buluşmasi ve tanişmasi hizlanmiştir. Bu durum dinsel senk-
retizme zemin hazirlamiş ve birçok yeni dini gelenek ortaya çikmiştir. 19. 
yüzyildan itibaren, gerek İslam dünyasinda ortaya çikan Bahailik, Kadiya-
nilik gibi akimlar, gerekse de Hristiyan dünyada gelişen, Yahova Şahitleri, 
Moonculuk ve Sayentoloji Kilisesi gibi gruplarin yanisira, Doğu dinleriyle 
Hristiyanliğin çeşitli Bati felsefesinin sentezinden birçok senkretik akimin 
ve kültürün oluşmasina imkan tanimiştir (Gündüz, 2010: 72).

Küreselleşme sürecinin bütün bu yönlerine rağmen, sosyoloji öncüle-
rinin dinin giderek önemsizleşeceği yönündeki öngörülerinin, bu süreçte 
dinin değişerek varliğini sürdürmesi nedeniylegerçekleşmediği görülmek-
tedir. Küreselleşmeyle birlikte, farkli din, kültür ve geleneklerin temas 
ve etkileşimleri yoğunlaştiği için, bizzat din kurumu, teolojisini gözden 
geçirmek zorunda kalmiştir. Küreselleşme sürecinden etkilenen pek çok 
kurum gibi din de kendi iç dinamikleri çerçevesinde sağlikli bir değişim 
gerçekleştirilmiş, dini gelenek modern bilimsel boyutlar ve diğer beşeri 
değerlerle yeniden formüle edilmek suretiyle varliğini güçlendirme yoluna 
gitmiştir (Çapçioğlu, 2011: 272).

4.Küreselleşmenin Türkiye’nin Dini Hayatındaki Etkileri

Türkiye’de özgürleşmeyle birlikte hoşgörü, çoğulculuk, diyalog ve si-
vil toplum gibi küresel kavramlari sik kullanan dini hareket ve cemaatler, 
eğitim, sağlik, ticaret ve finans gibi çeşitli alanlara yayilmaya başlamişlar-
dir (Bodur: 54).

Küreselleşmeyle birlikte ön plana çikan kavramlardan biri de birey-
ciliktir. Birey ve bireycilik kutsallaştirildiği için bireyin sahip olduğu de-
ğerler birey üzerinde birer baski unsuru olarak görülmekte ve onun öz-
gürlüğünü kisitladiği yönünde bir anlayiş kabul edilmektedir. Dinin sosyal 
bir müessese olarak kabul edildiği gerçeğinden hareket edildiğinde birey 
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dini ve manevi tüm bağlardan kendini kurtararak milli, dini ve ahlaki bü-
tün kaygilari bir kenara birakmasi gerektiği anlayişiyla hareket etmektedir 
(Erkal, 2003: 62). 

Postmodernizm ve ondan bağimsiz düşünülemeyecek küreselleşme 
olgulari Mustafa Tekin’e göre (2003: 126) protestanik bir İslamî ifadenin 
oluşturulabileceği bir zemini meydana getirecek ifadelere doğru bir eğili-
mi göstermektedir. Türkiye’de bu durum, ‘İslam’in protestanlaşmasi’ tar-
zinda tartişmalar ortaya çikarmaktadir. 

Küreselleşme sürecinin hem Türkiye’de hem de dünyada öne çikardiği 
din anlayişi dini çoğulculuktur. Dini çoğulculuk ile birlikte Müslümanla-
rin kendilerini diğer dinlerden farkli ve ayricalikli gören din anlayişlarinin 
yanliş olduğu anlayişi değişikliğe uğramiş ve Müslümanlarin bu açidan bir 
yanilgi içerisinde olduklari savunulmaya başlanmiştir (Kiliç, 2003: 22).Bu 
çoğulcu anlayişla birlikte herkes kendi hayat tarzini bir kültüre dönüştürme 
hakkina sahip olmaktadir. Bu durumda İslam da bu ortamda varliğini sür-
dürmek için kültür düzeyinde ele alinmaya başlanmiştir. Bu durum Tekin’e 
göre (2003: 267) İslam’in kutsal olanla bağlantisini yikmak anlamina gel-
mektedir. Bu durumda İslam kutsaldan arindirilmiş, antropolojik bir veri 
durumuna gelmiş olmaktadir.

Özellikle Türkiye olmak üzere halki Müslüman olan pek çok ülkede 
ciddi bir kimlik krizin ve kimlik-sistem çatişmasinin yaşandiğini söylemek 
mümkündür. Sosyal kültürel değişmeler küreselleşmenin etkisiyle toplu-
mun tüm kurumlarinda çözülmelere ve yeniden yapilanmalara sebep ol-
maktadir (Onat, 2003: 46).

4.1.Küreselleşmenin Türkiye’de Din Eğitimi Alanındaki Etkileri

Başlangiçta bütün varliklarla ortak bir yaşama sahip olan insanoğlu, 
kültürü geliştirip, eleyip düzene sokarak gelişmekte olan nesle sunma ça-
basini gösterince bu noktada kültürlenmenin sinirlandiği ve ‘eğitim’ adi 
altinda özel bir isim verildiği görülmektedir. Din Eğitimi ise din kültürü-
nün verilmesi, dini bir kişiliğin kazandirilmasini ifade etmektedir (Bilgin, 
1990: 459). Bu işi yapacak kişiler de Beyza Bilgin’e göre ailede ebevey-
nlerin ve onlarin yerine geçecek yakin kişiler, okullarda din dersi öğret-
menleri, camilerde din görevlileridir. Yine din ve eğitim insanla başlayan 
durumlardir. Türkiye’nin tarihi sürecine bakildiğinda din eğitiminin genel 
eğitimin dişinda tutulduğu tecrübeler yaşanmiştir. Din eğitiminin anne ba-
balara birakildiği dönemlerde bile bu eğitim durmamiş, aksine yeri geldi-
ğinde gizli ve kaçak bir şekilde sürdürülmeye devam etmiştir.

Küreselleşme sürecinde eğitim ve okullar insanlaşma idealini, erdem 
ve değerleri aktarma, dünya ve toplumlari tanima ve anlamanin bir araci 
olmak yerine, piyasanin üretim gücü ve tüketicisi olan insani yetiştirmekle 
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görevlendirilmek istenmektedir. Bu şekilde okullar ve eğitim, bu hedefe 
hizmet ettikçe anlamli olmaktadir. İnsanliğin taleplerinin piyasanin talep-
lerine feda edilmesi yeni problem alanlarini ortaya çikarmaktadir. Toplum-
lar ideolojik, kültürel, ekonomik veya askeri bir saldiriya uğradiklarinda 
savunma için birleşmeye, bütünleşmeye ve güç birliği yapmaya yönel-
mektedirler. Birliği oluşturabilecek olan tek şey kültürel ortakliklardir. En 
büyük ortak nokta ise din ve milliyettir. Uluslarin, kültürel ya da ulusal 
varliğina yönelik bir saldiri algilandiğinda buluşma noktasi olarak dine yö-
nelmeleri kaçinilmazdir (Çinar, 2009: 16).

Türkiye’de Din eğitimi sunmak amaciyla verilen Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi dersi, sadece dini bilgilerin verildiği bir ders değildir. Örgün 
eğitimde sunulan dersler, çocuklarin ve gençlerin bazi sorunlarina tam ola-
rak çözüm bulma konusunda yetersiz kalmaktadir. Özellikle ergenlik dö-
neminde oluşan günahkarlik ve suçluluk duygularinin kaynağinin aslinda 
din değil, dine yönelik bazi anlayişlarin sebep olduğu gibi soru ve sorunla-
rinin çözümü, ancak bu derste öğrenilen birtakim müfredatla mümkündür 
(Acuner, 2005: 292).

Türkiye’de din eğitimi ve araştirmalari günümüzde büyük çapta la-
iklik ve laikleşme temalari çevresinde yoğunlaşmiştir. Teologlar, dindar 
insanlar, siyaset bilimciler, sosyologlar ve ürettikleri teorilerini, tartişmala-
rini, çözümlemelerini hep bu tema çerçevesinde ifade etmektedirler (Mar-
din, 2013:81).

Küreselleşme karşisinda Milli Eğitim sistemleri milliyetçilik vurgusu-
nu önceleyerek, milli varliği teminat altina almaktadirlar. Küreselleşmenin 
bu anlamda ulusal değerler üzerinde olumlu etkileri olduğunu söylemek 
gerekir.

Sonuç

Günümüzde küreselleşme sürecine yön veren gelişmeler, ekonomi-
den siyasete, sanattan dine hemen hemen tüm sosyo-kültürel düzenlemeler 
üzerinde belirli bir dönüşümü gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam 
etmektedir.

Tarihi bir geçmişe sahip olan küreselleşme tüm dünyada tüm dünyayi 
farkli boyutlarda etkilemiştir. Hizli bir şekilde artan teknolojik gelişmeler 
birey ve toplumlar arasinda etkileşimi kolaylaştirmiştir. Bu durumda za-
man ve yer açisindan bağimlilik durumu gittikçe önemsizleşmektedir. 

Küreselleşmeyle birlikte Batili öncü kültür kodlarinin yayginlaşarak 
homojenleşmeyi meydana getirdiğini söylemek mümkündür. Bu durumda 
Bati dişindaki toplumlar kendilerini tekrar tanimlama ve Batili özelliklere 
doğru bir eğilime yol açmaktadir. 
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Küreselleşme süreci belli oranlarda Amerika ve Avrupa eksenli bir 
tahakküm sürecini ifade etmektedir. Küreselleşme bu anlamda, dünyanin 
bazi dönemlerde kaydettiği aşamalari, modern iletişim ve ulaşim araçlari 
vasitasiyla toplumlar arasindaki bağimliliği belirten ve dünyanin tek bir 
mekan haline gelişini de ifade etmektedir. Hizla artan teknolojik gelişme-
ler, bireyler ve toplumlar arasinda ulaşim ve iletişimi kolaylaştirdiği için 
zaman ve mekan açisindan bağimliliği önemsiz hale getirmektedir.

Küreselleşme bir taraftan Batili öncü toplumlarin kültür kodlarini yay-
ginlaştirarak, homojenleştirici bir güç meydana getirmektedir. Bir taraftan 
da Bati dişindaki yerel kodlari ön plana çikararak, bu toplumlarin ken-
dilerini yeniden tanimlamalarini sağlamaktadir. Bu şekilde küreselleşme 
süreci küresel ve yerelin iç içe geçişini ifade eden bir süreç meydana getir-
mektedir. Bu durum hem egemen kültürler için hem de yerel kültürler için 
avantajli hale gelmesini sağlamaktadir.

Küreselleşme süreci, ekonomi, siyaset, kültür ve teknoloji alanlarinda 
olduğu gibi dini alanda da bazi değişim ve dönüşümler yaşatmiştir. Süreç 
içerisinde diğer inanişlari dişlayan ve kendini tek gören din anlayişinin ye-
rine, daha esnek ve çoğulcu bir din anlayişinin oluşmaya başladiğini söy-
lemek mümkündür. Yeni dini gruplar ortaya çikmiş, dini aktivite ve fikirler 
adeta bir tüketim metai haline gelmiştir.

Küreselleşme sürecini etkileri Türkiye üzerinden düşünüldüğünde, bu 
etkilerin 1980’li yillardan sonra uygulanmaya başlayan liberal siyaset ve 
ekonomide görüldüğünü söylemek mümkündür. Teknolojik yapilarin güç-
lenmesi de bu durumun güçlenmesinde önemli bir rol oynamiştir. Ayni şe-
kilde Tüm dünyada görüldüğü şekliyle Türkiye’de de gözlemlenen ekono-
mik, siyasi ve teknolojik gelişmeler ayni zamanda dini yapida da birtakim 
değişim ve dönüşümler yaşatmiştir. Bu süreçte uygulanan liberal siyaset ve 
serbest piyasa ekonomisi, dini kimliğiyle ön plana çikan kişilerin ve dini 
gruplarin dini alanlar dişinda da görünmelerini sağlamiştir. Dini gruplar 
dini ve mistik hizmetler dişinda seküler alanda da hizmet vermeye baş-
lamişlardir. Türkiye’de dini grup yapilanmalarindaki bu değişimler bazi 
tarikat ve dini gruplari pek çok kamusal alanda görünür hale getirmiştir.

Küreselleşme sürecinin din eğitimi alaninda da birtakim değişiklikler 
meydana getirdiğini söylemek gerekir. Bu süreçte, eğitim ve okullar erdem 
ve değerleri, insanlaşma ideallerini aktarma, dünya ve toplumlari tanima 
ve anlama işlevini yerine getirmek yerine, piyasanin üretim gücü ve tüke-
ticisi olan insani yetiştirmekle ilgili bir misyon üstlenmişlerdir.
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1. Giriş
Platon’un sanat anlayişi Yunan sanat anlayişinin en karakteristik 

özelliklerini taşimakla birlikte, sanatin neliğini açiklamaya çalişan ilk 
kuramdir denilebilir. Platon›un  düşünceleri ilk etapta politik boyutta gö-
rünse de etik ve psikolojik durumlara da işaret eden niteliktedir (Arslan, 
2014b: 355-356). Platon’un sanat anlayişini varlik ve bilgi anlayişi ile 
işlemek en doğru yaklaşim olacaktir (Demiralp, 2015: 79). Platon varlik 
alani için iki ayri dünyadan söz eder. Bunlar idealar dünyasi ile fenomen-
ler dünyasidir. Platon’a göre asil gerçeklik dediğimiz şeyler çevremizde 
gördüğümüz fenomenler değil, herkesin göremediği idealardir. İdealar te-
orisiyle uyumlu şekilde işler sanat anlayişini Platon. İdealar her zaman 
aynidirlar ve sadece düşünce yardimiyla kavranabilir, sezilebilirler. Görü-
nüşler ise duyumla algilanabilen, kavranabilen şeylerdir.

Platon felsefesinin belirleyici noktasi idealar öğretisidir. Ona göre iki 
türlü dünya vardir: Birincisi idealar, ikincisi ise fenomenler dünyasidir 
(Platon, 2006: 510a). İdea’lar düşünsel varliklardir, nesnel değer taşimaz-
lar. İdea’larin bilgisi tek ve gerçektir. Fakat onlar duyu organlariyla kavra-
namazlar. İdealarin bilgisine akil yoluyla ulaşabiliriz. Platon bu bilgilere 
episteme adini verir. Fenomenler dünyasi ise şu an içinde yaşadiğimiz 
dünyadir ve düşünsel olan idealarin gölgeleridir. Nesneldirler fakat ger-
çeklikten yoksundurlar bu nedenle bir yanilsama evrenidirler. Çünkü söz 
konusu gölgelerin hiç biri tam olarak idea’lari yansitmazlar. Fenomenle-
rin bilgisini ise duyu yoluyla elde edebiliriz. Platon’un doxa (sani bilgisi) 
adini verdiği bu bilgiler gerçeklikten uzaktir. Sani ne bilgidir ne de bilgi-
sizlik (Platon, 2006: 478c). Platon çevresinde gördüğü şeylere var olan 
“gerçek şeyler” gözüyle bakmaz. Ona göre saninin ardindaki gerçeklik 
asla tam olarak bilinemez (Platon, 2006: 479e). Bir şeyin yansisi kopyasi 
o şeyden ne kadar farkliysa sani ile bilgi de o kadar farkli şeylerdir (Pla-
ton, 2006: 510b). Şeyler idealardan pay almamişsa eğer oluşur, değişir ve 
yok olur. Platon’a göre insan ruhu idea’lar evreninde yaşar. Ancak bedeni 
fenomenler evrenindedir. Bu fenomenler dünyasi, insani aldatici bilgilerle 
oyalar. Fakat nadir de olsa içlerinden bazilari akillari araciliği ile idealarin 
bilgisini animsarlar ve gerçek bilginin peşine düşerler. Nadir olan bu kişi-
ler ancak ve ancak filozoflardir.

Platon’a göre İdealarin bilgisi, akil yoluyla görünüşler dünyasindan 
idealar dünyasina yükselerek edinilir. Bu yükselme ise bir tür animsama-
dir. Çünkü o bilgi daha önce ruhlar dünyasinda insana öğretilmişti. Bunun 
için insanin özüne dönmesi yeterlidir. Kisacasi, bilmek denilen şey Platon 
için hatirlamaktan ibarettir (2017a: 73a-d). İşte Platon insanin zihninde 
zaten var olan bu bilgilere episteme başka bir deyişle gerçek bilgi demek-
tedir. Görünüş dünyasi ise duyularla algilanabilen yapidadir. Başka bir 
deyişle sanilar episteme dediğimiz şeylerin kopyalaridir yani görülen dün-
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ya düşünülen dünyanin kopyasi ya da yansimasidir (Arslan, 2014a: 316). 
Duyular Platon’un hem bilgi görüşü hem de sanat görüşü için önemlidir. 
Bütün duyular arasinda görme duyusu Platon’un hakikat-yanilgi (sanı) 
ilişkisi içerisinde birincil öneme sahiptir. 

... felsefeyi yani tanrilarin cömert bir şekilde insanlara 
sunduğu ve benzeri bir şeyin bize başka bir şekilde sunulma 
ihtimali asla olmayan o değerli şeyi görme sayesinde elde 
ederiz. Evet, görmenin bize sağladiğini söylediğim büyük 
iyilik budur. ... Filozof olmayanlar gözlerini kaybettikleri 
zaman boşu boşuna şikayet ederler. (Platon, 2015: 58)

Görme duyusu hakikat yolunda ilk adimdir; ilk verileri göz sayesin-
de ediniriz, kavrariz. Görmek, açiğa çikarmak bağlaminda ele aldiğimiz 
hakikat (aletheia) ilk olarak imgelerle ilgilidir. İmgeler araştirilan nesne-
nin ilk örnekleridir. Platon’un görme duyumuna yüklediği rolü ve verdiği 
önemi anlattiği mağara alegorisinde de görebiliriz. Bu alegoride mağa-
raya giren işiğin kaynağina ve mağara duvarlarindaki yansimalara hangi 
gözle bakildiği önemlidir. Aradaki ilişkinin doğru kurulmasi gerekir ki 
hakikate ulaşilabilsin. Böylelikle hakikati elde etme çabalarinda ilk ör-
neklerin kendisine gitmenin ve örnekleri göz önünde bulundurmanin öne-
mi açiğa çikar.

Platon’u sanata temkinli yaklaştiran, “gerçeğe ancak filozoflar ula-
şabilir” anlayişidir. idealardan uzaklaşmayan sanatçiyi takdir edecektir 
Platon, fakat bunu da ancak filozoflarin başarabileceğine inanir. Yani 
Platon’un eleştirileri sanatin kendisine değil, sanatçilarin asil olan ideaya 
ulaşamayacaği düşüncesi çerçevesindedir. Nesnelerin idealar ile ilişkisi 
konusunda Platon’un fikirlerini göz önünde bulundurursak sanatin da bil-
gi konusunda ideadan çok uzak bir yerde durduğunu ve bir bilgi sağlaya-
madiğini söyleyebiliriz (Yetişken, 2016: 230). Peki bilgi değeri taşimiyor-
sa sanat eserleri nasil bir forma sahiptir ki insanliğin her döneminde ilgi 
çekici ve yönlendirici olmuştur? Bu soruya cevap niteliğinde Platon’un 
İon diyalogunda şairler hakkinda söylediği şu sözlere yer vermek isabetli 
olacaktir:

… Musa’lardan şairlere aktarilan güç, onlardan 
da daha başka şairlere geçer ve bir zincir uzanir. 
Kahramanlik şiirlerini yazmiş büyük şairlerin, duygu 
şiirlerini yaratmiş büyük şairlerin, o güzel şiirleri, 
sanatin değil, insanin yüreğine, benliğine üflenmiş 
tanrisal bir nefesin ürünleridirler. Kozibantlar nasil 
ancak kendilerinden geçtikten sonra dans edebilirlerse, 
duygu şairleri de bildiğimiz o güzel eserleri yaratirken 
kendilerinde değillerdir, musiki ve ahengin akintisina 
kapilmiş, onlarin mali olmuşlardir, akillari başlarinda 
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iken değil ama, kendilerini kaptirinca irmaklardan süt 
akitan, bal akitan bakkhalara benzerler. Lirik şairlerin 
ruhunu elinde tutan ayni çilginliktir ki bunu zaten 
kendileri söylerler. Şairler şiirlerini, Musa’larla dolu 
bahçelerde, vadilerde dolaşarak, arilar gibi daldan 
dala uçarak bal topladiklarini anlatmazlar mi bize? 
Doğrudur bu söyledikleri. Şair hafif, kanatli, kutsal 
bir şeydir, ilhami duymadan, kendinden ve aklindan 
öteye geçmeden yaratamaz şiirini. Bu tanrisal vergiye 
kavuşmamiş insanin şiir yazmaya, biliciliğe gücü 
yetmez. (Platon, 2016b: 533d-e-534a-b)

Şiirler insanlari etkileyebilir hatta peşlerinden sürükleyebilirler. 
Fakat Platon›a göre şiir okuyanlar okuduklari şiiri iyi bilmezler, çünkü 
şiir bilgiden de sanattan da yoksundur. Bu nedenle şairler çeşitli sanat 
ürünlerini karşilaştiramadiklari gibi değerlendiremezler de. Güzel 
konuşmalari bilinçli bir çabanin ürünü değil tanridan gelen yeteneğin 
ve onlara esriklik sağlayan sanat perilerinin ortak ürünüdür. Şairler akli 
başinda olmayan, yalnizca tanrilarin sözlerini çeviren ve insanlara ileten 
kişilerdir (Şener, 2019: 19). Fakat Platon güzel ideasina varmaya çalişan 
şaire itiraz etmeyecektir. Platon, «... güzelliğin kendi varliğina inanan, 
hem onu, hem de katildiği şeyleri gören, güzeli güzel şeylerle, güzel 
şeyleri güzelle kariştirmayan adam» (2006: 476d) in gerçeklikler içinde 
yaşadiğindan söz eder. Devletindeki insanlarin güzeli elde etmeleri ve sa-
nata ulaşmalari gerektiği konusunda şunlari söyler:

... onlari beden, öz ve biçim güzelliğine doğru 
götürecek sanat ustalarini aramamiz gerekmez 
mi? Gençlerimiz, sağlam bir iklimin insanlari gibi, 
çevrelerindeki her şeyden faydalansinlar, güzel 
ülkelerde bir meltemin kanadinda gelen sağlik gibi, 
sanat eserleri de onlarin gözlerine, kulaklarina mutlu 
etkiler sağlayan birer kaynak olsun. Gençlerimiz, ta 
çocukluktan güzelliği sevmeye, güzele benzemeye, 
onunla bir olmaya, kaynaşmaya özensinler! (Platon, 
2006: 401c-d)

Öte yandan Havelock, Homeros şiirleri ile yayilan ve etik nitelik içe-
ren bilgilerin faydaci ve eğitici yönünü bir rehber titizliği ile ele alan Pla-
ton’un, adeta, Homeros’un ipliğini pazara çikardiğini söyler (Havelock, 
2015: 46). Bununla birlikte Platon Devlet’in üçüncü ve onuncu kitapla-
rinda sanati dişlayan, değersiz ve gereksiz bulan düşüncelerine rastlamak-
tayiz. Bu doğrultuda;

İşte bunu söylemek istiyordum şiir konusuna 
dönerken. Bu başiboş sanati devletimizden atmakta 
hakliydik; aklin gereğine uymak ödevimizdi. Bunu 
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duygusuzluğumuza, kabaliğimiza vermemesi için 
şiir perisine şunu da söyleyelim ki, şiirle felsefenin 
bozuşmasi yeni bir şey değildir. (…) daha nice şairler 
bu eski düşmanliği ortaya korlar açikça. (2006: 607b, 
s.351).

ifadeleri de Platon’un sanata temkinli yaklaştiğini gösterir. O, yine 
Devlet adli eserinde şairlerin perisi devletteki bireylere etki etti mi ya-
salarin yerini duygularin alacağini ve toplumun iyinin peşinde koşmayi 
birakip aci ve tatli nitelikler yüklenebilen duygularin peşinde koşacağini 
söyler (Platon,  2006: 607a). Platon’un Tanrilari ve iyi insanlari öven şi-
irlere itirazi yoktur. Bu konuda ayni eserde şairlerin, yazarlar ve insanlar 
üstüne de doğru dürüst konuşmadiklarini söyler. Şairler masallarinda eğri 
insanlari mutlu, doğru insanlari mutsuz olarak gösterir. Eğriliğini gizle-
mesini bilenler türlü nimetlere kavuşur; doğru insansa, başkalarina yarar-
li, kendine zararli olur. Platon şairlerin bunun tam tersini gösteren masal-
lar anlatmalari gerektiğini söyler (Platon, 2006: 392b). 

Platon’un sanati olumsuzladiği noktalardan biri politik yaşama yansi-
laridir. Sanatin siyasal düzene etkisine eleştirel yaklaşir. Ona göre ölçüsüz 
ve kural tanimaz bir sanat insanlarin iç dünyasini ve düzenini bozduğu 
gibi, devletin işleyişini, düzenini ve yönetimini de bozar. Platon’a göre 
başina buyruk bir sanat devlete zarar verir.

... zaman geçtikçe, yaradiliştan yetenekli ama 
müziğin doğru kuralini bilmeyen, sanattan uzak ve 
kural tanimayan ozanlar çikti, çilgin gibi, gereğinden 
fazla zevk düşkünü olduklarindan, ağidi ilahiye, 
Paian’i Dithyrambos’a kariştirdilar, flüte giden 
şarkiyi kitharaya uyguladilar, hepsini bir araya getirip 
müzikteki akilsizliklari yüzünden yanilip müzikte 
doğruluğun söz konusu olmadiğini, en doğru kuralin, 
ister iyi ister kötü olsun, hoşlanan birinin aldiği 
zevke göre karar vermek olduğunu ileri sürdüler. 
Böyle eserler verip böyle sözler söyleyerek, müzik 
alanindaki kural tanimazliği ve yapabilirlermiş gibi 
karar verme cüretini halka aşiladilar. ... Ama şimdi 
bizde müziğin ardindan herkesin her şeyi bildiği 
sanisi ve kural tanimazliği aldi yürüdü, sonra da 
başibozukluk geldi. Çünkü her şeyi biliyoruz diye 
küstahlaştilar, bu da arsizliği doğurdu. Daha iyi olanin 
kanisina küstahlik yüzünden saygi göstermemek, 
aşiri başiboşluktan ortaya çikan zararli arsizlik, işte 
budur. (Platon, 2007: 700d2-701b3).

Şair bize başkalarinin söylediği sözleri, bu sözlerin nerede ve nasil 
söylendiğini anlattiği zaman, yaptiği sadece iş bir anlatimdir, fakat şair 
bu sözleri söylerken, kendisi değil de bir başkasiymiş gibi davranirsa, bir 
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başkasinin yerine geçmiş ve sözünü bir başkasinin kişiliğine uydurmuş 
demektir (Platon, 2006: 393 b-c). Her iki durumda da hakikatten pek de 
söz edilemez. Hazzin sinirsiz bir bilinçdişina sahip olmasi ve sanatin bi-
linçdişi ile ilişkisi de onu kuşkulu duruma getirir. Sanattan alinan hazdaki 
sinirsizlik durumu sanati doğru sözlülük ve gerçeklikten mahrum eder. 
Dolayisiyla sanatta hakikati kestirmek zordur (Murdoch, 2021: 60-61). 
Platon’a göre şair hakikat ve doğruluk yolunda tehdittir çünkü kötü insani 
perçinlemenin yaninda iyi insani da bozabilir (Murdoch, 2021: 62). 

2. Güzel(lik)’in Sanatta Yeri
Platon’un sanat anlayişi irdelenirken sanata kaynaklik eden şeylerden 

biri olan “güzel” anlayişindan söz etmek gerekir. “güzel”in ne olduğu-
nun araştirilmasi gerektiğinin bilincinde bir düşünürdür Platon. Platon’un 
güzel dediği şey güzel ideasidir, hemen her diyalogunda güzele rastla-
nir çünkü Eski Yunan düşüncesi de öteden beri güzel, doğru, ölçülü gibi 
kavramlari birbirinden çok da ayirmadan kullanmiştir (Demiralp, 2015: 
80-81). Platon “güzel”i sorgularken estetik yargida bulunmanin nesnel bir 
ölçütü olup olmadiğina değinir. Gençlik, olgunluk, yaşlilik diyaloglarin 
hemen hepsinde “Güzellik nedir” sorusuna cevap arar. Platon “güzel” ve 
“güzellik” kavramlarini geniş ölçüde Büyük Hippias ve Şölen diyalog-
larinda ele almiştir. Platon’un “güzel nedir?” sorusunu araştirma konusu 
olarak ele alan ilk yapiti Büyük Hippias’tir.

Platon’a göre “güzel olan her zaman güzeldir,” (Platon, 2016a: 292. 
prgrf). Bunun yaninda Platon güzelin tanimina bir kaç kavram deneme-
siyle başlar. Güzelin “uygunluk” olup olmadiğini ‘Bir şey bir şeye uygun 
düşerse, uygun olan şey ona katildiğinda güzelleşir’ (Platon, 2016a: 290. 
prgrf) iddiasini sorgulayarak yola devam eder. Uygunluğun kendisine ka-
tildiği şey güzel mi görünür, yoksa o şey gerçekten güzel midir? (Platon, 
2016a: 293.prgrf). Platon, uygun olarak kabul edilen şey, katildiği nesne-
yi daha güzel gösteriyorsa bunu bir yaniltma olarak kabul eder (Platon, 
2016a: 294.prgrf). Ona göre uygunluk sayesinde güzel görünüş sağlanabi-
lir. Bu şekilde ‘kendinde güzel’e ulaşilamayacağini düşünür. Dolayisiyla, 
Platon asil güzeli vermeyen uygunluk tanimini saf dişi birakir.

Platon ilk tanimini reddettikten sonra başka bir güzel tanimi ile meş-
gul olur. Bu tanim güzelin fayda ile ilişkisi üzerine bir sorgulama içerir 
(Platon, 2016a: 295.prgrf). Uzun uzun örnekler verip tartiştiktan sonra 
faydali diye tanimlanan güzel anlayişinin kazanimla doğrudan ilişki için-
de ele alinmasi gerektiğini söyler. Dolayisiyla “iyi” kavramina ulaşmiş 
olur. Çünkü Platon’ göre kazançta iyi ile arasinda doğru bir oranti  vardir. 
Öyleyse neden - etki durumunu göz önüne alirsak “güzel”e iyinin nedeni 
dememiz gerekecek. Fakat neden ile nedenin neden olduğu şey, başka bir 
deyişle etki, ayni şey olamazlar, farklidirlar birbirlerinden. İşte güzel ile 
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iyiyi, neden - etki kategorisine sokmak Platon’u rahatsiz ettiği için Platon 
güzel faydali olandir demekten vazgeçmektedir. Çünkü, o güzel ile iyinin 
ayni şey olduğunu düşünmektedir (Platon, 2016a: 297.prgrf).

Bir diğer güzel tanimi denemesi, “güzel hazdir” şeklindedir. “Güzel 
insanlar, güzel süsler, resimler ve heykeller yani gördüklerimiz bize haz 
verir, ayni şekilde müzikteki sesler, konuşmalar, hikayeler de benzeri bir 
etki yaratir.”  (Platon, 2016a: 298.prgrf). Platon’un en çok önem verdiği 
duyum görme duyusu, daha sonra ise işitme duyusudur. Bu ikisini diğer 
duyumlardan üstün tutar. Öte yandan güzel geleneklerin ve yasalarin du-
yumlarimiza güzel göründüğü için mi bizi memnun ettiklerini sorgular. 
Yemek yeme, cinsel ilişki gibi hazlar görme ve duyma duyusuna hitap 
etmez, fakat güzel bir yemeğin haz vermediğini söylersek komik duruma 
düşeriz. Öte yandan görüntü olarak bir güzellik sunmayan bir cinsel iliş-
ki de haz sağlayabiliyor ve bizler bunun insanlarin yaninda yapilmamasi 
gereken bir şey olduğunu söylüyoruz (Platon, 2016a: 299.prgrf). Ancak 
güzellik araştirmasinda insanlarin çoğuna güzel görüneni değil, gerçekten 
güzel olani temel alan Platon, güzelin haz olduğu tanimini da böylelikle 
değerli bulmamaktadir.

Platon’un “güzellik” araştirmasi Şölen diyalogunda sevgi ve aşk kav-
ramlari ile ilişkisi bağlaminda ilerler. Platon’a göre sevgi doğurmanin, 
güzel içinde yaratmanin sevgisidir (Platon, 2017c: 206e). Ölümsüzlük 
sevgisi ve yaratma arzusu gibi üstün nitelik taşiyan durumlardan söz eder 
ki bunlar sanat felsefesi için çok önemli kavramlardir. Platon’un bu dü-
şüncelerini en iyi anlatan cümleleri şu şekildedir:

Bedenlerinde bereket taşiyanlar daha çok kadinlardan 
yana gider; onlarin sevme yolu, çocuk üreterek 
ölümsüzlüğü sağlamaktir. Adlarini yaşatarak, gelecek 
bütün zamanlar boyunca mutluluğa ereceklerini 
sanirlar. Ama canlarinda bereket olanlara gelince; 
çünkü böyleleri de var; onlar bedenden çok daha 
bol verirler can ürünlerini. Nedir canin ürünleri? 
Düşünce ve daha ve varsa. İşte bütün yaratici şairler 
ve sanatlarina yenilik getiren işçiler bu cani bereketli 
insanlardir. Düşüncenin en güzel, en üstün şekli 
küçük büyük insan topluluklarinin düzenini kuran 
düşüncelerdir: Ona da ölçü ve doğruluk derler. Bu 
insanlardan biri ta genç yaşindan beri içinde bu 
değerlerin tohumunu bir tanri gibi taşiyorsa, olgunluk 
çağinda cani doğurmak, yaratmak arzusu ile yanar. 
İşte asil o zaman bence sağa sola başvurup, hangi 
güzellik içinde doğuracağini araştirir. Çirkinlik içinde 
doğuramaz hiçbir zaman.  Bu arzu ile yüklü oldukça, 
çirkin bedenlerden çok, güzel bedenlere yönelir, onlar 
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arasinda güzel, cömert, soylu bir cana rastladi mi, bu 
iki güzelliğe birden vurulur, böyle bir varlik karşisinda 
dili çözülüp, ona erdemi, iyi insanin nasil olacağini, 
neler yapacağini anlatir, kisacasi onu geliştirmeye 
çalişir. Güzelle düşüp kalkma, ona çoktan beri caninda 
taşidiği tohumu geliştirmek, filizlendirmek imkani 
verir; yaninda, uzağinda hep onu düşünür, aralarinda 
doğan birlik baba ile çocuklari arasindaki bağdan, 
sevgiden çok daha üstün, çok daha kuvvetlidir; çünkü 
o ikisi daha güzel, daha ölmez varliklar yaratmak 
üzere birleşmişlerdir. Kim olsa böylesi varliklar 
yaratmayi çocuk yetiştirmekten üstün görür, bir baksa 
yeter Homeros’a, Hesiodos’a, bütün büyük şairlere. ... 
Nerede olursa olsun, ister Hellenler, ister yabancilar 
arasinda kim güzel eserler ve değerler yarattiysa, 
dillere destan olmuştur. Bu türlü çocuklar babalari için 
tapinaklar kurdurmuştur. Bedenden doğan çocuklarin 
hangisi bunu yaptirabilmiş? (Platon, 2017c: 209a-b-
c-d-e).

Platon bütün emeklerin ve sevgilerin her zaman ölümsüzlük uğruna 
olduğunu söyler (2017c: 208b). Ve geleceğe ün ya da iz birakmak da 
bunun bir parçasidir (Platon, 2017c: 208d-e). Öte yandan Platon’a göre 
doğada gördüğümüz güzel şeyler güzelin kendisi değil, bireysel görü-
nüşleridir. Asil güzellik kendini yüzle ya da bedenle gösteren bir yapida 
değildir. Bir söz ya da bir bilgi de taşimaz, belli bir yeri ve şarti yoktur, 
artmaz, eksilmez, değişmez ancak ve ancak kendinde vardir. İnsan dünya 
gerçeklerini aşti mi bu güzelliği görmeye başlar (Platon, 2017c: 211b). 
Bu kendinde güzel vurgusuyla Platon, bilgi görüşü ile uyumlu olan gü-
zelliğin ilk ideasina ulaşmaya çalişir. Buna da Diotima’nin merdiveni de-
nilen, basamak basamak çikilarak elde edilen bir şekilde ulaşilabileceğini 
söyler. Yani güzel işlerden güzel bilgilere ve oradan da tek bilgi olan salt 
güzelliğe varmaktan söz eder (Platon, 2017c: 211c). Böylece önemli olan 
artik görünen değil herkesin göremediği güzellik olacaktir. Çünkü;

Değerli bir can, bedendeki piriltisi sönük de olsa, 
sevgisini coşturmaya yetmeli; ona kendini verip, 
gençlerin yükselmesi için söylenecek en güzel 
düşünceleri aramali, bulmalidir. Böylece güzelliği 
ister istemez yaşayiş, davraniş yollarinda görecek, 
hepsindeki güzelliğin aslinda hep ayni güzellik 
olduğunu fark edecek ve böylece beden güzelliğine 
fazlaca kapilmamayi öğrenecek. Davraniş, yaşayiş 
yollarindan bilimlere geçip onlardaki güzelliği de 
görecek. Gözleri böylece daha geniş bir güzele erdiği 
zaman, artik bir tek varliğa bağlanmayacak, bir 
delikanlinin, kim olursa olsun herhangi bir adamin, 
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şu veya bu davranişin kulu kölesi olup incir çekirdeği 
doldurmaz laflar etmeyecek. (Platon, 2017c: 210c-d).

Sonuç olarak vurgulamakta fayda vardir ki Platon için güzellik sa-
natçilara birakilamayacak kadar önemli bir konudur ve sanatsal güzellik-
ten ancak matematiksel şekilde söz edilebilir (Murdoch, 2021: s.63). Ve 
Platon’a kulak verirsek, eğer güzelin kendisi dişinda bir güzel varsa, söz 
konusu güzel kesinlikle mutlak güzellikten pay almiştir (2017a: 100c).

3. Sanatta Uyum Ve Ölçü Vurgusu
Platon’a göre, “Hiçbir şey insanin içine ritim ve düzen kadar işle-

mez.” (Platon, 2006: 401d7). Platon uygunluğu, armoniyi ve ritmi önem-
seyen bir düşünce yapisina sahiptir. Çünkü ona göre aşkta, dostlukta hatta 
arzuda da insan kendine uygun olani arar ve kendi tabiatina uygun olani 
sever (Platon, 2017c: 222a). Harmoni kavrami Platon’un güzel ve doğru 
kavramlarini netleştirebilmemiz açisindan gereklidir. Burada önemli olan 
Platon’un uygunluğun şeyleri daha güzel gösterebilme durumuna dikkat 
çekmesidir. Fakat bu uygunluk şeyleri güzelleştirmez, sadece belirli du-
rumlarda güzel gösterecektir. Bununla birlikte Platon orantiyi küçük bü-
yük her şeyde arar. Düzgün ve güzel dediğimiz her şeyde oranti vardir ona 
göre. Nitekim insandaki ölçü ve zarafet eksikliğini dahi uyumun olmama-
sina yükler Platon. Kendi sözleriyle:  

... bir canlinin güzel olabilmesi ancak orantili 
olabilmesi halinde gerçekleşir. Fakat bizler küçük 
şeylerde orantilari görüp değerlendirebilsek bile, ayni 
şeyi büyük şeyler için uygulamasini beceremiyoruz. 
En önemli orantilar sağlik ve hastalik, iyilik ve 
kötülük ya da ruh ve beden arasindaki orantilardir. 
Ancak bizim dikkat ettiğimiz şey bu değildir. Her 
açidan güçlü ve büyük bir ruhun çok güçsüz bir 
bedende olmasinin ya da tam tersinin yaşanmasinin 
bir orantisizlik olduğunu düşünmeyiz ancak oranti 
diğer her konudan çok daha önemlidir. (Platon, 2015: 
87.prgrf)

İşte bu doğrultuda «İyi olan her şey güzeldir ve güzel olan da orantisiz 
değildir.» (Platon, 2015: 87.prgrf). Orantili olan ve orantiyi görebilen in-
sanlarin en güzel ve en hoş şeyi elde ettiklerini söyler. Gereğinden uzun 
bacakli bir beden örneğini verir Platon. Ona göre böyle bir beden hem 
çirkin görünür, hem de uzun bacaklar bedenin işlevinde aksamalara ya da 
bozulmalara sebep olur. Daha çabuk yorulur mesela. Ayni şekilde ruh ve 
beden arasinda da bir oranti olmasi gerektiğini vurgular. Bir canlida, ruh 
bedenden daha güçlü kaliyorsa bedeni rahatsiz edecektir Platon’un dü-
şüncesine göre. Çünkü böyle bir ruh bedeni sürekli bir karmaşaya iter ve 
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beraberinde hastaliklar getirir (Platon, 2015:109- 87.prgrf). Ayni şekilde 
“bir adamin bir ayaği diğerinden kisa ise, bu adam biçimsel açidan kusur-
ludur, çünkü aklimizdaki eksiksiz insan kavramini tamamlamamiz için 
gerekli bir şeyi eksiktir. ... birinin sirti kambursa, o kişide biçimsel kusur 
vardir, çünkü sirtinin biçimi alişilmişin dişindadir ...” deriz (Burke, 2008: 
106). Tüm bunlar güzel anlayişi için bir alişilmişlik durumunu akla getirir. 

Yasalarda verdiği bir yarişma örneği ile salt ve kendinde güzel ol-
mayan güzelin kişiye ve duruma göre nasil da değişebileceğini gösterir: 
Mesela şehirdeki insanlara binicilik, jimnastik ve müzik gibi alanlardan 
hangisinin ön plana çikacağini belirtmeden bir yarişma yapilacağini du-
yurarak bu insanlari bir alana topladiğimizi düşünelim. Bu yarişmanin 
sonunda birinciye ödül verileceğini ve sadece eğlenmeyi hedefleyen bir 
yarişma olacağini duyuralim. Seyirciyi en çok kim eğlendirir ve etkiler-
se o kişinin birinci olacağini ve o yarişmanin da en eğlenceli yarişma 
seçileceğini söylediğimizde Platon’a göre baya bir karişiklik çikacaktir. 
Çünkü o sanatta da güzel yönelimimizi, yaşimiza ve arzularimiza uyumun 
belirleyebileceğini düşünür. O halde Platon’a göre bu binicilik, Jimnas-
tik ve müzik yarişmasinin bir tane birincisi olmaz. Ne kadar yaş grubu 
varsa o kadar birinci çikacaktir. Şöyle ki; karari küçük çocuklara biraka-
cak olursak kukla gösterisini, biraz büyük çocuklara birakacak olursak 
komedyayi, eğitim görmüş kadin ve gençler tragedyayi, ileri yaşta olan-
lar ise Homeros ya da Hesiodos’un epik şiirini seçecektir (Platon, 2007: 
658b-e).

İşte sanata kaynaklik eden güzel anlayişinin kişilere ve durumlara 
göre değişebileceği düşüncesi de Platon›un sanata kiymet vermemesine 
yol açmiştir. Fakat şairler iyi ve güzel olani değil daha çok iyi ve güzel 
görüneni bilir. Çünkü başkalarini bir şeye inandirmanin gerçekle değil 
söyleme şekliyle alakasi olduğunu düşünür (Platon, 2017b: 260.prgrf). 
Çünkü Şölen›de de sözünü ettiği bu güzellik basamak basamak yükselerek 
asil güzele asil iyiye ve asil doğru bilgiye varacaktir. Fakat bu güzelliğe 
ve bilgiye ancak filozoflar ulaşabilir. O nedenle Platon sadece filozofun 
yapacaği sanata itiraz etmeyecektir.

4. Mimetik Etkinin Sanatta Yeri
Platon’un sanati taklide dayanan bir alan olarak görmesi; sanatin 

yalanla, kurmaca ve bilgisizlikle bağdaştirilmasinin ilk adimi, başka bir 
deyişle, zemini olmuştur. Kurmaca ya da taklitle idealarin bilgisine ulaş-
mak olanaksizdir. Aslinda Platon ilk olarak Şölen diyalogunda sanati bir 
yaratma (poiesis) olarak başka bir deyişle, güzel olanda doğurma olarak 
ele almiştir.  Bu diyalogda sanata ve sanatçiya karşi hem olumlu hem 
olumsuz yaklaşimlari vardir. Fakat Devlet diyalogunda yaratimsal boyutu 
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işlemekten vazgeçmiştir. Bunda da sanatin gerçeklikle örtüşmediği dü-
şüncesinin etkili olduğu söylenebilir (Tunali, 2018: 71).

Platon sanatin benzetme ve taklide olan yakinliğini asla onaylamaz. 
Çünkü benzetmeyi gerçekten çok uzak bulduğu gibi taklidin de gerçeği 
vermeyeceğini düşünür. Sanat felsefesinin merkezini oluşturan mimesis 
kavrami taklit ve öykünme (Peters, 2004: 221) gibi anlamlara gelir. Platon 
mimetik etkinin dinleyicide hoşlanma duygusu yaratacağindan söz eder. 
Fakat bu etkiye sahip olan bir şiirin ayni zamanda içimizdeki kötü yani 
uyandirip akli yiprattiğini söyler (Platon, 2006: 605b). Devlet diyalogun-
da şöyle der:

… benzetme sanati gerçekten bir hayli uzak kalir. Her 
şeyi benzetebiliyorsa bu, her şeyin küçük bir yönünü 
yapmasindan ötürüdür; bu yön de gölgenin gölgesidir. 
Bilirsin, ressam, bir kunduracinin, bir marangozun, yahut 
başka bir ustanin resmini yapar da, bunlarin sanatindan 
anlamaz. İyi bir ressamsa, öyle bir marangoz resmi yapar 
ki uzaktan çocuklara ve bilgisizlere gösterse kandirabilir 
onlari; çünkü gerçek bir marangozun görünüşünü vermiştir 
ona. (Platon, 2006: 598b4)

Platon’un mağara alegorisi sanatla birlikte düşündüğü benzetme ko-
nusunda da belirleyicidir. Mağaradaki zincire vurulmuş insanlar sadece 
arkalarinda yanan ateşin aydinlattiği kadar görebilirler, hatta ateşe sirtlari 
dönük olduğu için o ateşe tutulan nesnelerin sadece gölgelerini görebilir-
ler duvarda (Platon, 2006: 515a). Fakat bu insanlar ne zaman ki zincirle-
rinden kurtulup işiğin kaynağina dönebilirse o zaman asil gerçeklikleri 
elde etme yolunda ilk adimi atmiş olur. İlk başta gözleri fazlasiyla bula-
nir, sonrasinda ise duvarda gördüklerinin nesnelerin yansimasi olduğunu 
anlar (Platon, 2006: 515d). Mağaradan dişari çiktiğinda ise karanliktan 
aydinliğa çikmiş olmanin verdiği bulaniklik geçtikten sonra, gün işiği yar-
dimi ile gerçek varliklarin gölgelerini görür. Göz bedenin en keskin öğe-
si olsa da madde dünyasinin en keskin varliğini görebilir ancak (Platon, 
2006: 532 b-c). Yani görebildikleri şeyler asil şeyler değil idealardan pay 
alan şeylerdir ya da yansima ve benzetmedir.

Bu nedenlerle hakikate ulaşma çabasinda Platon, sanatçinin yönte-
mini beğenmez. Hitabet sanatini kullanarak insanlar üzerinde baski oluş-
turabildikleri için en çok şairleri eleştirir. Aslinda şairin de filozofun da 
yaptiği şey imgeler üzerinden görmektir. Her ikisi de görsel olandan yola 
çikar fakat ayriştiklari noktalar vardir. Mağara örneğine göre, şair mağa-
ranin içindekilerin ve yansimalarin ötesine geçemez. Hatta bunlari mime-
tik etkide kalan bir anlatimla pekiştirir. Öyle ki gölgeler dünyasini ger-
çekmişçesine ele alir. Böylece şair, imgeler üzerinden yola çikip gölgeler 
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dünyasiyla yoluna devam eder ve sonunda bir karanliğa varir. Bu öyle bir 
variş noktasidir ki neredeyse körlükle eş değerdir. Ayni şair gibi imgeler-
den yola çikan filozof ise gölgeler dünyasini aşar, görselliğin sunduğu ilk 
formlardan yola çikarak asil formlara ve sonunda sonsuz aydinlik sunan 
iyi ideasina varir. Filozofun bunu nasil başardiğini Platon Devlet diyalo-
gunda işlediği iyi ideasi üzerinden şöyle temellendirir: “İnsan ancak onu 
gördükten sonra iç ve diş hayatinda bilgece davranabilir.” (Platon, 2006: 
517c). İşte Platon’un benzetmeci şairi alaşaği ettiği noktalarin ilki budur. 
Normalde sanatin konusu olan “güzel” şairin işiymiş gibi düşünülür. Oysa 
Platon’un bu sözlerine bakacak olursak, güzellik “iyi”nin formu ile ala-
kali olduğu için şaire bağli değildir. Şair veya filozof onu ancak keşfeder. 

Platon yukarida da belirtildiği gibi güzelliğin keşfini mağarada kalan 
şaire değil onun dişina çikarak hakikati (idealari) kavrayan filozofa yükler. 
Yani Platon güzelin kavranmasi veya sanat eserlerine yansiyan estetik 
unsurlarin fark edilmesini filozofun gerçekleştirebileceğini savunur. O 
felsefedir ki ruhu sakinleştirir, arzulari dinginler ve al-klin peşine düşürür 
insani. Sanilarin peşinden gitmeyip hakikati tattirmaya çalişarak insani 
içinde bulunduğu mutsuzluklardan yine ancak felsefe dolayisiyla hakikat 
arayişi kurtaracaktir (Platon, 2017a: 84 a-b).

Platon’a göre benzetmeci şair ya da ressamin sanati aslinin üç de-
rece uzağini yansitir (Platon, 2006: 597e2). Gerçeği değil, sadece görü-
nüşü bilen insanlardir şairler Platon’a göre (2006: 601c). Platon şairin, 
benzettiği şeylere gerçekten hakim olmadiğini düşünür. Çünkü eğer şair 
gerçekten bilseydi, benzetmek yerine yaratmaya çalişirdi onlari. Bir şeye 
benzetmek, övgüsünü kazanmaya sebep olabilir fakat, o şeyin kendisini 
yapmak bir anit gibi değerli şeyler birakmaktir Platon’a göre. Bu nedenle 
övgüsünden çok kendisi değerlidir bir şeyin (Platon, 2006: 599b1). Bu 
bağlamda Platon sanati kullanma sanati, yapma sanati ve benzetme sanati 
olmak üzere üç sinifa ayiriyor. Her şeye bağli olan bu üç sanati Devlet de 
şöyle anlatir:

-Bir ev eşyasinin, bir hayvanin, bir davranişin 
özellikleri, güzelliği, kusursuzluğu neyi gözetir? İster 
insan, ister tabiat onu ne işte kullanmak için yapmişsa 
onu gözetmez mi?
-Başka şey gözetmez.
-Demek bir şeyi kullananin onu herkesten daha iyi 
bildiği, yapana gidip kullandiği aletin, işe yarayip 
yaramadiğini söylemeye hakki olduğu su götürmez. 
Örneğin, kaval çalan çaldiği kavali yapana bilgi verir, 
kavalin nasil olmasi gerektiğini söyler, o da sözünü 
dinler.
-Elbette.
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-Demek ki kavalin iyi ve kötü taraflarini, çalmasini 
bilen söyleyecek, yapan da inanacak ona.
-Evet.
-Bir çalgiyi yapan, onun iyiliği, kötülüğü üstünde 
aldanmaz; çünkü çalana danişmiş ve dediklerini 
tutmuştur; ama asil bilgi çalgiyi kullanandadir.
-Doğru.
-Peki ya benzetmeci? Resmini yaptiği şeyleri kullanir 
da mi bilir, iyisini, kötüsünü ayirt eder? Yoksa gider, 
bilenlere danişir, dediklerine uyar da öyle mi yapar 
resimlerini?
-Ne onu yapar benzetmeci, ne de bunu.
-Demek ki benzetmeci benzettiği şeylerin aslini ne 
kendi bilir, ne de başkalarindan öğrenir. (Platon, 
2006: 601d-e-602a)

Burada benzetme ile ilgili yeni bir iddia karşimiza çikar: Sanatçi 
benzetebilir fakat benzettiği şeyin ne olduğunu bilemez. Ayni doğrultu-
da Platon şiiri gençlik durumuna, tazeliğe benzetirken de onun önemini 
kaybettiğine dikkatleri çeker. Çünkü ona göre gençlik çekildi mi kimsenin 
yaşli kişi ile ilgilenmeyeceğini düşünür, dolayisiyla şiirin de büyüsünü 
yitireceğine inanir (Platon, 2006: 601b6). Platon Phaidros’ta bir insanin 
bir konuda iyi ve isabetli konuşabilmesi için o konuya tam hakim olmasi 
ve konu hakkinda tüm gerçekleri bilmesi gerektiğini söyler. Fakat daha 
önce de söylendiği gibi Platon’a göre sanatçilar iyi ve güzel olani değil 
daha çok iyi ve güzel görüneni bilir. Çünkü başkalarini bir şeye inandir-
ma konusu gerçekle değil daha çok söyleme şekliyle alakalidir. (Platon, 
2017b: 260. prgrf). 

Platon mimetik etkinin dinleyicide yaratacaği hoşlanma duygusunu 
şu sözlerle anlatir:

Gerçeğe yakinlik bakimindan onun yaptiği da pek 
değerli bir şey değil. O da içimizin iyi yanini birakip 
daha az değerli yanini ele aliyor. İşte ilk hakli 
sebep bu, onu bizim devlete sokmamak için. En iyi 
kanunlara uyacak bizim devletimiz, oysa içimizdeki 
kötü yani uyandiriyor, besliyor, güçlendiriyor; 
böylelikle de akli yipratiyor. En akillilari yok edip 
kötüleri başa getiren devlet ne hale gelirse o hale 
sokuyor insani. Benzetmeci şair, her insanin içinde 
kötü bir düzenin bozulmasina yol açiyor, akla aykiri 
yanimizi gidikliyor, o yanimizsa üstünlüğümüzle 
aşağiliğimizi ayirt edemez birbirinden; ayni şeyleri 
bir büyük görür, bir küçük. Bir sürü görüntüler, 
kuruntular yaratir, her zaman alabildiğine uzak kalir 
doğrudan. (Platon, 2006: 605b). 
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Platon’a göre tragedya yazmasini bilen adam komedya da yazabi-
lir (2017c: 223d). Platon’un tragedya için söyledikleri komedya için de 
geçerlidir. Komedya da aklinla tuttuğun gülünç yanlarini ortaya koyar, 
onu destekler ve farkina bile varmadan bir soytari haline gelmiş olursun 
(2006: 606c). “... öteki şiirlerin perisi senin devletine girdi mi, aci tatli 
duygular kanunlarin yerini alir, toplum her şeyde en iyiyi arayacak yerde 
aciya, tatliya bakar” (Platon, 2006: 607a). Platon’a göre mimetik şair-
ler saygi duyulacak çok büyük bir kahramani kötü durumlara düşürebilir, 
ayni şekilde bir tanriyi bile olmadik hale sokabilirler. Öte yandan, Platon 
bir insanin tek bir işi hakkiyla yapabileceğini, sadece bir işte uzmanlaşa-
bileceğini düşünür. Bu bağlamda bir insanin hem oyuncu hem şair ola-
mayacağini söyler, çünkü bir insan ikisini birden başaramaz. Belki de bu 
nedenle tragedya ve komedya şairinin yapmaya çaliştiğini değerli bulmaz. 
Platon insanin çeşitli taklitleri yapamayacağini, yapsa bile yaptiği taklidin 
gerçeğe uygun olmayacağini söyler (Platon, 2016:b 394e-395a-395b). 

Benzetmeci şair ayni zamanda akildan yana olmayan taşkin yönleri 
ortaya koyar (Platon, 2006: 605a). O halde Platon taşkin yönleri beslediği 
düşüncesi ile sanati dişlar diyebiliriz (Murdoch, 2021: 69). Tragedya ve 
komedya sanat türlerinin taklide dayali şiir türü olmalarini ve salt güzele 
ulaşma amaci taşimamalarini Platon son derece eleştirmektedir. Ona göre 
mimetik şairler saygi duyulacak çok büyük bir kahramani kötü durumlara 
düşürebilir, ayni şekilde bir tanriyi olmadik hale sokabilir. Ve bunu yapar-
ken de, daha önce sözünü ettiğimiz, Tanrilarin şairlere bahşettiği güçlü 
anlatim yeteneklerinden faydalanip insanlar ve toplum üzerinde bozucu 
etkiler yaratabilirler. Tanri algisini sarsmayi kötü bir şey olarak gören 
Platon’a göre şairler tanrilari çamurlarda yuvarlanir ya da bağira çağira 
kimseye yalvarir durumda göstermemeli ve tanrilara yakinma cümleleri 
kurdurmamalidirlar (Platon, 2006: 388b).

Platon, tragedya şairinin, normal şartlarda, benzemekten utanacaği-
miz bir adami alkişlattiğini düşünür. Tragedya şairleri iğrendiğimiz bir 
şeyi çaktirmadan bize sevdirebilir ve coşma hakkimiz varmiş gibi düşün-
dürebilirler. Kendi sözleriyle: “... gençlerimiz bu çeşit sözleri ciddiye alir-
larsa, bunlara gülmezlerse, artik bu hallerin değil Tanrilara, kendilerine 
bile yakişacağini anlamalari, bu hallere düşünce kendilerini ayiplamalari 
zorlaşir. Tersine en ufak dertler karşisinda kendilerini tutamaz olur, hiç 
utanmadan ağlaşir, sizlaşirlar boyuna.” (Platon, 2006: 388d) Özetle ya-
radilişimizdan kötü isteklere çevrili yanimizi doyurmak ister şairler (Pla-
ton, 2006: 605e-606a). Bütün bu durumlar değişimi sevmeyen ve düzen 
bozmaya sebep olabilecek şeylere tahammül edemeyen, sakinliği seven 
Platon’a çok itici görünür. Sanatin insanlari duygulara esir etmesinin yani 
sira bilgi değerini de sorgulayan Platon’a göre sanatçinin algiladiği sani 
dünyasi hakikatin bir kopyasi olduğu için sanatin sağladiği bilgi de ku-
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surludur. Sanatçi görünüşlerin aldaticiliği çerçevesinde sanatini boş ve 
anlamsiz şeylerle süslemiştir. Dolayisiyla Platon için sanatin epistemoloji 
ayaği doxadan epistemeye ulaşmak zorundadir (Aşkin- Ciliz, 2016: s. 13). 

5.Sonuç
Platon güzel ile iyinin ayni şey olduğunu düşünür ve bu iki kavrami 

estetik ilkeler ile yorumlar. Güzelin uygunluk, fayda ve haz gibi geneli 
yansitmayan ilkelerle bağdaştirilmayip uyum, ölçü, iyi ve doğru gibi nite-
likler taşiyarak salt iyiye ve salt güzele varmasi gerektiğini söyler. Bu salt 
güzel olan kendinde güzele ise sadece filozoflar ulaşabilir. Dolayisiyla, 
Platon sanati bilginin kaynaği olarak kabul etmemektedir. Okuduğumuz 
bir roman, dinlediğimiz bir müzik, izlediğimiz bir tiyatro bizi son derece 
etkileyebilir ve bunlardan bazi çikarimlar sağlayabiliriz. Fakat bir sanat 
eseri belli bir düşüncenin, yarginin, hatta varilmaya çalişilan bir önerme-
nin oluşumuna izin verse bile Platon bu sanat eserine değer vermez. Çün-
kü ne olursa olsun ona göre sanat eseri duyulur dünyanin bir var olanidir. 
Öyleyse duyu ve algilarimizi kullanmadan sanat eserinden bilgi üretmek 
imkansizdir. Sanatçinin ürettiği eser zaten kopya olarak nitelendirdiği ide-
alardan türemiştir. O nedenle kopyanin kopyasi dediği sanat eseri de Pla-
ton’a göre hakikate ulaşma noktasinda insani ancak oyalar.

Platon’a göre felsefe sanatlarin en önemlisidir. O nedenle bu sanat 
taklit barindirmamalidir. Taklidin insandaki coşkun duygulari daha da art-
tiracağina ve insanin bedeni ve ruhunun üzerindeki kontrolünü yitirece-
ğine inanir. Böyle olunca devlet de zarar görür ve eğlenme araci olarak 
görülen taklit sonunda bir başkaldiriya sebep olacağindan Platon çareyi 
sanati devlete sokmamakta bulur. Sanatin her durumda insana verebilece-
ği teselliyi de tehlikeli bulur, çünkü Platon’a göre bu tesellinin sonu yok-
tur. Platon’da sanat filozof olmayan insanin ayaklarini yerden kesebilen 
veya insani dipsiz kuyulara atabilen bir misyon taşir.
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1. GİRİŞ

Bir tüketicinin marka bağliliği ve belirli bir markayla olan ilişkisi, o 
markanin başarisinda önemli bir unsur olduğundan, satin alma sürecinde 
önemli bir rol oynamaktadir. Markalar tüketicinin bir markaya karşi geliş-
tirdiği tutumu iletmektedir (Ansary ve Hashim, 2018). Bir markaya bağli 
olan bireylerin, o markayi yeniden satin alma eğilimi gösterme olasiliği 
yüksektir. Müşterilerin bir ürünü ya da hizmeti tekrar satin alma isteğini 
artirmak için marka yöneticilerinin, yeniden satin almanin önemini artira-
cak başari faktörlerini uygulamalari önem arz etmektedir (Frank vd., 2013: 
171). Bir müşterinin yeniden satin alma niyeti ile müşteri memnuniyeti 
arasinda güçlü bir bağ bulunmaktadir (Olaru vd., 2008: 556).

Yeniden satin alma niyeti, tüketicilerin gereksinimlerini karşilayan bir 
marka hakkinda sahip olduklari düşünceleri ve değerlendirmeleri kapsa-
maktadir. Ayrica hizmet alinan markanin çatisi altinda, tekrar satin alma 
işlemine yönelik isteği nitelemektedir. Yeniden satin alma niyeti, müşteri-
lerin durumlari göz önüne alinarak belirli bir yönetim anlayişini benimse-
mek ve iyi ilişkiler kurmak için en uygun bağimli değişkenlerden biridir 
(Hume, 2008: 354). Markalarin kendi müşterilerinin memnuniyetine göre 
ortaya çikan yeniden satin alma niyeti, satin alma davranişinin devamliliği 
konusunda ana etkenlerden biri niteliğindedir (Narci, 2021). Genel olarak 
kişilerin yeniden satin alma niyeti, elde edecekleri fayda ve maruz kala-
caklari maliyet unsurlari gibi önceki alişverişlerinden edindikleri tecrübe-
lere bağli olmaktadir. Dolayisiyla müşteriler, yeniden satin alma niyetlerini 
önceki faaliyetlerinden kaynaklanan değerler temelinde ele almaktadirlar. 
Bundan dolayi, bireylerin önceden yaşadiklari olumlu tecrübeleri, onlarin 
gelecekteki beklentilerinin olumlu biçime bürünmesine sebep olmaktadir 
(Olaru vd., 2008: 556).

Tüm pazarlama dünyasinda olduğu gibi teknoloji dünyasinda da ye-
niden satin almanin önemi bilinmektedir. Akilli cep telefonu sektörü ül-
kemizde tüm dünyada olduğu gibi çok hizla bir şekilde büyümektedir. 
Potansiyeli yüksek seviyede olan akilli cep telefonu pazarinda yer almak 
isteyen cep telefonu markalari, değişik pazarlama stratejileri ile rekabet 
avantaji sağlamaya çalişmaktadirlar (Yang, He ve Lee, 2007). Sektörün en 
önde gelen markalari olan Apple, Samsung gibi dev markalar faaliyetle-
rine bütün güçleri ile devam ederken, bilhassa Çin menşeli yeni markalar 
(Huawei, Xiaomi, Oppo vb.) da sektörde paylarini hizla arttirmaktadirlar 
(Özkan, 2021). Bu pazarda yer alan firmalar sürdürülebilir rekabet avantaji 
elde edebilmek için farkli stratejiler geliştirmek zorundadirlar (Sürücü ve 
Maslakçi, 2020).

Tüketicilerin sahip olduğu ihtiyaçlarin değişkenlik göstermesi ve si-
nirsiz olmasi nedeniyle sürekli yeni akilli cep telefonlari piyasaya sürül-
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mektedir. Piyasaya sürülen bu telefonlar teknolojinin sağladiği imkanlar 
sayesinde kisa sürede tüketicilere duyurulmaktadir. Tüketiciler ise ürün 
hakkinda hizli ve kolay bir biçimde birçok bilgiye sahip olabilmektedirler. 
Tüketicilerin bir akilli telefon hakkinda bu kadar fazla bilgiye sahip olmasi 
tüketiciyi bazi durumlarda yanliş yönlendirebilmektedir. Tüketicinin satin 
alma niyeti olan bir akilli telefon ile arasindaki bağ, kendisi için faydali 
olan telefonu almaya karar vermesinde önemli bir unsurdur ve telefona ait 
güvenini artirmaktadir (Zineldin, 2006).

Teknolojinin gelişmesi tüm dünyada akilli cep telefonu kullaniminin 
artişini beraberinde getirmiştir. Günümüzde akilli telefonlar sadece bir 
telefon olmanin ötesinde günlük hayatin birçok yerinde aktif olarak kul-
lanilan ögeler haline gelmişlerdir. Bilgisayarlarda yapabilecekleri birçok 
işlem akilli cep telefonlariyla kolay ve hizli bir şekilde gerçekleştirilebil-
mektedir. Örneğin bireyler cep telefonlari ile e-postalarini gönderebilmek-
te ve alabilmekte, sosyal medya platformlarini kullanabilmekte, alişveriş 
yapabilmekte, para transferleri gerçekleştirebilmekte, fotoğraf ve video 
çekebilmektedirler (Pitt vd., 2011). Bunlara ek olarak günümüzde cep tele-
fonlari bir statü göstergesi haline gelmiş durumdadir. Bu durum bireylerin 
akilli cep telefonlari ile hedonik ihtiyaçlarini da karşilayabildiklerini gös-
termektedir (Can ve Erdil, 2018).

Son zamanlarda akilli telefon pazarinda büyük bir rekabet olduğu gö-
rülmektedir. Pazarda yer alan markalar mevcut cihazlara bir takim yeni 
özellikler ekleyerek tüketicilere yeni cihazlar sunmaktadirlar. Sunulan bu 
cihazlarin özellik bakimindan birbirine yakin olduklari göz önünde tu-
tulduğunda tüketicilerin tekrar akilli telefon alma karari verirken benzer 
özellikteki akilli telefonlar arasindan seçim yapmalari zorlaşmaktadir. Bu 
bağlamda tüketicilerin yeniden satin alma niyeti üzerinde etkili olan fak-
törlerin neler olduğunun araştirilmasi önem arz eden bir konudur. Bu çaliş-
manin amaci bireylerin marka bağliliğini etkileyen faktörlerin neler oldu-
ğu ve marka bağliliğinin bireylerin yeniden satin alma niyetleri üzerindeki 
etkisinin araştirilmasidir. Bunun için literatür taramasi yapilarak araştir-
maya dahil edilmesi planlanan faktörler tespit edilmeye çalişilmiştir. Bu-
nun neticesinde marka bağliliğini etkileyen faktörlerin algilanan kullanim 
kolayliği, algilanan eşsizlik, sistem kalitesi, tasarim, teknoloji farkindaliği 
olduğu ve marka bağliliğin da yeniden satin alma niyeti üzerinde etkisinin 
olduğu düşünülerek bir araştirma modeli önerilmiştir. Markalarin tüketici-
lerin istekleri ve beklentileri doğrultusunda yapacaklari iyileştirmeler tü-
keticilerin yeniden satin alma niyetlerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu 
çerçevede elde edilen bulgularin başta markalar ve firmalar olmak üzere 
bu alanda çalişma yapan araştirmacilara önemli katkilari olacaği düşünül-
mektedir. 
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2. TEORİK ARKA PLAN

2.1. Marka Bağlılığı

Güven ilişkisi markalarin tüketiciler tarafindan satin alma niyetlerini 
kolaylaştiran ön şartlardan biridir (Vlachos vd., 2009). Güvenin sağlandiği 
ilişkilerde tüketiciler güven duyduklari markayi alma eğiliminde olacak 
ve sonraki alişverişlerinde bu markaya ait ürünleri almaya devam edecek-
lerdir. Tüketicilerde marka bağliliği, markaya yönelik güveninin yarattiği 
alişveriş ilişkisi ve bu ilişkinin sürmesi ile meydana gelmektedir (Mor-
gan ve Hunt, 1994). Marka bağliliği birçok alternatif arasindan belirli bir 
markaya uzun süre boyunca odaklanilarak gösterilen davranişsal eğilimdir 
(Wood, 2004). Bir tüketici ayni ürün grubunda yer alan alternatif markalar 
arasindan belli bir markaya daha fazla ödeme yapmayi kabul ediyor ve 
bunu yakin çevresine de tavsiye ediyorsa, bu tüketicinin marka bağliliği 
olduğu söylenebilir (Giddens, 2002).

Marka bağliliği tüketicinin satin alma niyeti konusundaki bilinçli ka-
rarini yansitmaktadir. Bir markaya karşi psikolojik veya duygusal bağlilik, 
tüketicinin o markayi satin almak için olumlu bir tutum sergilemesi ve bu 
tutumun neticesinde ayni markayi yeniden satin almasi ile sonuçlanmakta-
dir (Tabish vd., 2017). Marka bağliliği sürdürülebilir rekabet avantaji elde 
edebilmek için stratejik bir potansiyel silah olarak görülmektedir (Runyan 
ve Droge, 2008). Belli bir markaya yönelik marka bağliliği yüksek olan 
tüketiciler, o markaya yönelik olumlu satin alma niyeti geliştirmektedirler. 
Bir markaya yönelik gelişen marka bağliliği fiyat artişlarindan etkilenme-
mektedir (Lin, 2010). Marka bağliliği üreticilere araci firmalar karşisinda 
pazarlik etme gücü verirken, araci firmalara da yeni müşteriler kazanmak 
için destek sağlamaktadir (Wood, 2014). Bu çerçevede marka bağliliği, 
markalar için çok değerli ve rekabet avantaji sağlamalarinda çok önemlidir 
(Tabish vd., 2017). 

Marka bağliliği ile marka sadakati genel olarak ayni anlamda kullani-
liyor olsa da ikisi arasinda çok ufak ama önemli bir fark bulunmaktadir. Bir 
markaya psikolojik veya duygusal bağlilik olarak ifade edilen marka bağ-
liliği, ayni ürün grubu arasindan bir markayi kabul edilebilir tek alternatif 
olarak görmektedir. Marka sadakati ise bir markanin ilerleyen zamanlarda 
yeniden satin alinmasi olarak tanimlanmaktadir. Bir markaya sadik olan 
müşteriler o markanin yokluğunda farkli bir markaya yönelebilirken, mar-
kaya bağli olan bireyler bu davranişi gösterememektedirler (Warrington 
ve Shim, 2000). Bu bağlamda marka bağliliğinin yüksek olmasi marka 
sadakati olarak ifade edilebilirken, tersi bir ifade ise doğru olmamaktadir 
(Çelikkol, 2021).

Akilli cep telefonu pazari yoğun rekabetin yaşandiği bir pazardir. Bu 
nedenle bu sektörde faaliyet gösteren markalar rekabet avantaji sağlamak 
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için farkli stratejiler geliştirmektedirler (Yang, He ve Lee, 2007). Tüketici-
ler üzerinde marka bağliliği yaratmak rekabet avantaji sağlamak için uzun 
vadede önemli bir strateji olarak görülmektedir (Tabish vd., 2017).

2.2. Yeniden Satın Alma Niyeti 

Yeniden satin alma niyeti birçok araştirmaci tarafindan tüketicilerin 
markaya yönelik sadakatlarinin bir parçasi olarak ifade edilmektedir (Grif-
fin, 1997; Oliver, 1999). Başka bir tanima göre ise yeniden satin alma ni-
yeti tüketicinin şimdiki durumunu ve olasi koşullari dikkate alarak, daha 
evvel yapmiş olduğu satin almalarina yönelik değerlendirmelerinin neti-
cesinde ayni işletmeden bir ürünü veya hizmeti tekrar satin almaya devam 
etme kararidir (Hellier vd., 2013). Basit manada yeniden satin alma niyeti 
ise tüketicilerin gelecekte tekrar ayni markayi kullanmalaridir (Boonler-
vanich, 2001). Yapilan bu tanimlamalara göre yeniden satin alma niyeti, 
satin alma sonrasinda verilmiş bir karari ifade etmektedir (Özkan, 2021). 
Satin alma niyetiyle yeniden satin alma niyeti arasindaki fark ise deneyim 
unsurundan kaynaklanmaktadir (Bojei ve Hoo, 2012). Tüketicilerin satin 
aldiklari ürünün beklentilerini karşilamasi durumunda memnuniyet sevi-
yelerinin arttiği gözlemlenmektedir. İşletmelerin en büyük hedeflerinden 
biri sadik müşterilere sahip olmak ve bu türdeki müşterilerinin sayilarini 
artirmaktir. Bunun nedeni bu türdeki müşterilerin sonraki alişverişlerinde 
kendilerini tercih edecek olmalaridir (Armağan ve Gider, 2017). 

Satin alma davranişi iki aşamali olarak ele alinmaktadir. İlk aşamada 
tüketiciler satin almaya motive olmaktadir. İkinci aşamada ise satin alma-
yi gerçekleştirmiş müşteriler tekrar satin almaya motive olmaktadir. Yeni 
müşteriler kazanmaya çalişmak, mevcut müşterileri korumaktan daha zor 
ve maliyetli bir süreçtir. Yeniden satin alma davranişi saticinin kazancini 
doğrudan etkilemektedir. Alici ile satici arasinda gelişen ilişki, saticinin 
hem geçmiş performansi hem de gelecekteki performansi için önem arz 
etmektedir. İlişki kalitesi, müşterilerin korunmasinda ve müşterilerin sada-
kat düzeylerinin yükselmesinde kritik bir öneme sahiptir (Zhang vd., 2011)

Bir markayla olan önceki deneyimler sonraki alişverişlerde marka se-
çimi için önemli bir etkiye sahiptir (Şahin vd., 2012). Satin alma sonrasin-
da müşteri alişverişten memnun kalmişsa tekrar ayni ürünü alma veya ayni 
markayi tercih etme ihtimali artmaktadir. Tersi durumda ise müşterinin 
tekrar ayni ürünü veya markayi tercih etme ihtimali azalmaktadir. Agus-
tin ve Singh (2005) tarafindan yapilan çalişmada tüketicilerin tekrar satin 
alma niyetleri üzerinde marka memnuniyetinin çok önemli bir etkiye sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Şahin vd. (2012) tarafindan yapilan çalişmada tü-
keticilerin yeniden satin alma niyetleri üzerinde tüketicilerin marka dene-
yiminden memnuniyetlerinin ve markaya yönelik güvenlerinin önemli bir 
etkisinin olduğu görülmüştür. Armağan ve Gider (2017) tarafindan çaliş-
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mada bir cep telefonu markasini benimseyen, markayla etkileşim içinde 
bulunan, markayi sahiplenen tüketicilerin markaya hayranliklari ve ilgileri 
arttikça ayni markayi yeniden satin alma niyetlerinin de arttiği sonucuna 
varilmiştir. Marangoz (2006) tarafindan yapilan çalişmada tüketicilerin 
cep telefonu markasina yönelik güvence ve kalite algisi arttikça değiştirme 
davranişinin azalacaği tespit edilmiştir. 

3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve HİPOTEZLER

3.1. Algılanan Kullanım Kolaylığı 

Algilanan kullanim kolayliği, bir kişinin belirli bir sistemi kullanirken 
zihinsel veya fiziksel çabaya ihtiyaci olmayacağina inanma derecesi olarak 
ifade edilmektedir (Davis, 1985: 26; Çelik ve Sökmen, 2018a). Bazi çaliş-
malarda algilanan kullanim kolayliğinin bireyin davranişa dönük tutumu 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucu ortaya çikmiştir. Bu sonuç-
lar bireylerin operasyonel işlemlerin ve süreçlerin kolay olduğuna inanma-
si durumunda teknolojiyi kabul etmeye daha meyilli olduklarini göster-
mektedir (Nasri ve Charfeddine, 2012). Bu bağlamda algilanan kullanim 
kolayliğinin teknoloji benimsenmesinin önemli bir bileşeni olduğu söy-
lenebilir. Algilanan kullanim kolayliğinin bir sistemi kullanmaya devam 
etme niyetini olumlu yönde etkilediğine dair çalişmalar mevcuttur (Öztürk 
vd., 2016; Çelik ve Orhan, 2021). Bu çalişma kapsaminda algilanan kulla-
nim kolayliği kullanicilarin akilli cep telefonu kullaniminin çok fazla çaba 
gerektirmediğine inanma derecesini ifade etmektedir. Bir kullanici akilli 
telefonun kullanimini kolay olarak algiliyorsa, o markaya yönelik bağliliği 
artacaği ön görülmektedir. Bu çerçevede aşağidaki hipotez önerilmektedir: 

H1: Algilanan kullanim kolayliği marka bağliliğini anlamli ve olumlu 
yönde etkilemektedir.

3.2. Algılanan Eşsizlik 

Bir markaya bağli olmak için gereken unsurlar kalite ve fiyat anla-
minda değer, markanin sahip olduğu sayginlik ve kişilik anlaminda imaj, 
markaya kolay ulaşabilme, memnuniyet, hizmet ve garanti gibi unsurlar-
dir (Marconi, 2000, 62). Bir markanin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi 
için rakiplerinden daha fazla değer üretmesi gerekmektedir. Üretilen değer 
müşteriler için anlamli olmalidir. Yaratilan bu değerin işlevsel ve benzersiz 
olmasi önem arz eden bir konudur (Papatya, 2003). Markalarin sunduklari 
ürünleri veya hizmetleri farklilaştirarak, sektörde benzersiz olmayi başa-
rabildikleri görülmektedir. Müşterilerin marka sadakati sonucunda fiyatlar 
karşisinda oluşan düşük hassasiyetleri nedeniyle farklilaşma, rekabet ham-
lesine karşi yalitim sağlamaktadir. Kendilerini müşteri sadakati elde etmek 
için farklilaştiran markalar, ikame ürünler karsisinda rakiplerine nispeten 
daha iyi konumlandirmaktadirlar. Farklilaşmanin başarili olabilmesi için 
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yüksek kalite, yoğun araştirma ve müşteri desteğine ihtiyaç duyulmaktadir 
(Tüfekçi ve Tüfekçi, 2006). 

Üretici firmalar markalarini statü, başari ve zenginlik göstergesi ola-
rak tanimlayarak tüketicilerin ilgisini çekmeye çalişmaktadirlar (Ahmed 
ve Moosavi, 2013). Bu bağlamda, markalarin tüketicilerin ihtiyaçlarina ek 
olarak prestij ve statü ile ilgili beklentilerini de sağlamalari gerektiği gö-
rülmektedir (Tabish vd., 2017). Özellikle akilli telefonlarin kamuya açik 
alanlarda kullaniliyor olmasi bu durumun akilli telefon pazarindaki öne-
mini daha da artirmaktadir. Puriwat ve Hoonsopon (2016)’ya göre bireyler 
aldiklari cep telefonu sayesinde yaşitlari üzerinde sayginlik kazandikla-
rini düşünmektedirler. Buna ek olarak tüketici bir ürünün eşsiz olduğunu 
inandiği takdirde, onu başka bir ürünle değiştirmemektedir. (Grayson ve 
Shulman, 2000). Bir ürünün veya markanin eşsiz olduğunu düşünen bir 
bireyin o ürüne veya markaya olan bağliliğinin artacaği düşünülmektedir. 
Pedeliento vd. (2016) tarafindan yapilan çalişmada bir ürünün eşsizliği ile 
marka sadakati arasinda olumlu bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu çer-
çevede aşağidaki hipotez önerilmektedir:

H2: Algilanan eşsizlik marka bağliliğini anlamli ve olumlu yönde et-
kilemektedir.

3.3. Sistem Kalitesi 

Sistem kalitesi kullanici ara yüzü tutarliliği, kullanim kolayliği, sistem 
hatalari (sistem güvenilirliği) ile ilgili konulari ele almaktadir (Çelik ve 
Sökmen, 2018b). Sistem kalitesi bilginin alinmasi ve dağitilmasinda in-
ternet sitesi performansinin müşteriler tarafindan algilanma düzeyi olarak 
da ifade edilmektedir (Yang vd. 2005: 578). Sistem kalitesi kullanicila-
rin beklenti düzeylerine göre farklilik gösterebilmektedir (Ahn vd., 2007: 
266).  Bu çalişmada sistem kalitesi tüketicinin bir akilli telefon veya akilli 
telefon markasi hakkindaki olumlu düşüncelerini artirici telefon özellikleri 
olarak tanimlanmiştir. Tüketiciler sistemle alakali bir problem yaşadikla-
rinda akilli telefon kullanmaya isteksiz olabilmektedirler. Akilli telefonda 
donma, şarj süresinin az olmasi, yavaşlik, kamere kalitesi, ses kalitesi, gö-
rüntü kalitesi gibi sorunlar ne kadar azsa müşterinin o markaya bağliliğinin 
o kadar fazla olacaği düşünülmektedir. Yapilan çalişmalar sistem kalitesi-
nin tatmin, sadakat ve kullanmaya devam etme niyeti unsurlari üzerinde 
olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir (Lin vd., 2011; Nirwanto ve 
Andarwati, 2019). Bu çerçevede aşağidaki hipotez önerilmektedir.

H3: Sistem kalitesi marka bağliliğini anlamli ve olumlu yönde etkile-
mektedir.
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3.4. Tasarım 

Tasarim bir ürünü satin alirken tüketicilerin dikkat ettiği bir seçim kri-
teri haline gelmiştir (Maciejewski, 2011: 283). Öyle ki çoğu zaman tüke-
ticiler estetik açidan beğendiği bir ürünle karşi duygusal bir bağ kurarlar 
(Bloch vd., 2003; Lindstrom 2005). Günümüzde piyasaya sürülen ürünle-
rin tasarim açisindan tüketicilerin ilgilerini çekmeleri beklenmektedir (Lin 
ve Lai, 2010). Tasarim açisindan tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran bir 
ürün, marka için rekabet avantaji sağlamaktadir. Ayrica bir tüketicinin bir 
ürünü satin alma aşamasinda kararsiz kaldiği durumda, o ürünün görünü-
münden etkilenme ihtimali daha yüksektir (Kahn, 2016). Günümüzde sa-
tişa sunulan akilli telefonlarin tasarim bakimindan tüketicilerin beğenisini 
kazandiği takdirde, tüketicilerin marka bağliliğinin artacaği düşünülmek-
tedir. Yapilan çalişmalar bir ürünün tasarim açisindan tüketicinin hoşuna 
gitmesi durumunda, tüketicinin o ürüne karşi tutumunu ve satin alma ni-
yetini olumlu etkilediğini göstermektedir (Bloch vd., 2003). Bu çerçevede 
aşağidaki hipotez önerilmektedir:

H4: Tasarim marka bağliliğini anlamli ve olumlu yönde etkilemekte-
dir.

3.5. Teknoloji Farkındalığı 

Teknoloji farkindaliği bu çalişmada teknoloji bilinci olarak kullanil-
maktadir. Teknoloji bilinci yüksek tüketiciler, bu özelliklerini satin alma 
kararlarinda ve davranişlarinda göstermektedirler (Lee vd., 2009). Tek-
noloji farkindaliği yüksek olan bireyler, başta akilli telefonlar olmak üze-
re teknolojik cihazlarin özellikleri, fiyatlari ve kullanimi hakkinda bilgi 
sahibidirler. Bir tüketicinin teknolojik farkindaliğinin yüksek olmasinin, 
teknolojik bir ürün veya teknolojik cihazlar üreten bir markaya yönelik 
bağliliklarini da etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede aşağidaki 
hipotez önerilmektedir: 

H5: Teknoloji farkindaliği marka bağliliğini anlamli ve olumlu yönde 
etkilemektedir.

3.6. Marka Bağlılığı ve Yeniden Satın Alma Niyeti

Literatürde yeniden satin alma niyeti ile alakali birçok çalişma ve 
buna bağli olarak da farkli tanimlamalar yapildiği görülmektedir. Örneğin 
Hellier, Geursen vd. (2003) yeniden satin alma niyetini bireyin belirli bir 
hizmeti, onun mevcut durumunu veya olasi koşullarini da dikkate alarak, 
ayni işletmeden yeniden satin alma hakkindaki yargisi olarak tanimlamiş-
tir. Genel olarak müşteri memnuniyetinin tüketicilerin gelecekte satin alma 
niyetleri üzerinde etkisi vardir. Müşteriler satin alma niyetlerini geçmişte-
ki tecrübelerinden elde ettikleri değerler temelinde değerlendirmektedirler. 
Bu nedenle müşterilere ait olumlu tecrübeler gelecekteki beklentilerinin 
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olumlu yönde şekillenmesini sağlamaktadir (Olaru vd., 2008). Bir mar-
kaya bağli olan tüketiciler sonraki satin almalarinda yine ayni markayi 
kullanacaklardir (Oliver, 1980). Dick ve Basu (1994), marka bağliliğini 
tekrar satin alma üzerinde önemli bir etken olarak görmektedirler. Uzun-
kaya (2016) tarafindan yapilan çalişmada marka bağliliğinin tekrar satin 
alma niyeti üzerinde olumlu etkisinin olduğu saptanmiştir. Bu çerçevede 
aşağidaki hipotez önerilmektedir:

H6: Marka bağliliği yeniden satin alma niyetini anlamli ve olumlu 
yönde etkilemektedir.

Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli
4. YÖNTEM

4.1. Örneklem ve Prosedür

Bu çalişmada veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Bunun için ilk 
olarak literatür araştirilmasi yapilmiştir. Yapilan literatür araştirmasi sonu-
cunda araştirmanin kavramsal modeli oluşturulmuş ve araştirma modeli-
ne ait ölçekler tespit edilmiştir. Bu ölçeklere dayanilarak Google Formlar 
üzerinde bir anket formu oluşturulmuştur. Bunun neticesinde elde edilen 
anket linki 1 Kasim 2021 ve 12 Aralik 2021 tarihleri arasinda çeşitli sosyal 
medya hesaplari, forumlar ve bloglar üzerinden katilimcilara ulaştirilmiş-
tir. Araştirmanin evrenini Türkiye’de yaşayan akilli telefon kullanicilari 
oluşturmaktadir. Örneklem seçiminde ise kartopu örnekleme yöntemi ter-
cih edilmiştir. Ulaşilan katilimcilara anketleri çevrelerindeki bireylerle de 
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paylaşmalari talep edilmiş, bu yolla kar topu etkisi oluşturulmuştur. Örnek-
lem, araştirma kapsaminda ulaşilabilen katilimcilardan meydana gelmek-
tedir. Bu işlemlerin neticesinde 533 katilimciya ulaşilmiştir.

Bu çalişmada demografik verilerin analizi, yapisal eşitlik modeli ana-
lizi ve doğrulayici faktör analizi için R programi kullanilmiştir. Bunun 
nedeni R programinin açik kaynak kodlu ve kullanici dostu bir program 
olmasindan kaynaklanmaktadir (Çelik vd., 2018). Çalişmada kullanilan 
ölçeklerin korelasyon matrisinin oluşturulmasi ve ölçeklerinin güvenilir-
liklerinin hesaplanmasinda ise SPSS 22 programi kullanilmiştir.

4.2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler ve Anketin Hazırlanması

Araştirma modelini test etmek için kullanilan veriler Türkiye’de cep 
telefonu kullanan bireylerden elde edilmiştir. Anketin açiklama kisminda 
çalişmanin amaci ve kimler tarafindan yapildiği belirtilmiştir. Anketin ilk 
bölümünde katilimcilarin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik so-
rular sorulmuştur. Buna ek olarak kaç yildir akilli telefon kullandiklari ve 
şu anda kullandiklari akilli telefonun markasi öğrenmeye yönelik sorulara 
yer verilmiştir. İkinci bölümde ise algilanan kullanim kolayliği, algilanan 
eşsizlik, sistem kalitesi, tasarim, teknoloji farkindaliği, marka bağliliği ve 
yeniden satin alma niyeti ölçeklerinden meydan gelmiş kapsamli bir anket 
oluşturulmuştur. Algilanan kullanim kolayliği ölçeği Davis (1989)’dan ve 
Wang vd. (2015)’ten, algilanan eşsizlik ölçeği Pedeliento vd. (2016)’dan, 
sistem kalitesi ölçeği Kim vd. (2015)’den, tasarim ölçeği Kim vd. (2016) 
ve Cyr vd. (2006)’dan, teknoloji farkindaliği ölçeği Lertwannawit ve Man-
dhachitara (2012)’den ve Shim ve Gehrt, (1996)’dan, marka bağliliği öl-
çeği Bayraktar vd. (2012)’den ve Yeh vd. (2016)’dan, yeniden satin alma 
niyeti ölçeği ise Filieri ve Lin (2016)’dan uyarlanmiştir. Ankette yer alan 
tüm ölçeklerdeki maddelerin tepki kategorileri, “1=Kesinlikle Katilmiyo-
rum, ..., 5=Kesinlikle Katiliyorum” şeklinde 5’li Likert derecelemesine 
göre hazirlanmiştir.

5. BULGULAR

5.1. Frekans Analizi

Bu bölümde katilimcilarin demografik bilgilerinin frekans ve yüzde 
dağilimlarina yer verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların demografik bilgilerinin frekans ve yüzde dağılımları

Frekans Yüzde
Cinsiyet Erkek 285 53.5

Kadin 248 46.5
Medeni Hal Evli 74 13.9

Bekar 459 86.1
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Yaş 18-25 arasi 392 73.5
26-33 arasi 91 17.1
34-41 arasi 33 6.2
42 ve üzeri 17 3.2

Eğitim Durumu Lise mezunu 218 40.9
Ön Lisans mezunu 110 20.6
Lisans mezunu 197 37
Lisansüstü mezunu 8 1.5

Aylık Gelir 1000 ₺ den az 240 45
1001₺-3000₺ arasi 145 27.2
3001₺-5000₺ arasi 96 18
5001₺ ve üzeri 52 9.8

Günlük ortalama 
akilli telefon 
kullanma süresi

1 saatten az 11 2.1
1-3 saat arasi 76 14.3
3-5 saat arasi 171 32.1
5-7 saat arasi 143 26.8
8 saat ve üzeri 132 24.7

Şu anda kullanilan 
akilli telefonun 
markasi

Apple 187 35.1
Samsung 104 19.5
Xiaomi 100 18.8
Huawei 61 11.4
Diğer 81 15.2

Toplam 533 100

Tablo 1’de katilimcilarin demografik verilerine ve tüketim davraniş-
larina ait frekans-yüzde dağilimlari görülmektedir. Buna göre katilimcilar 
cinsiyet açisindan incelendiğinde %53.5’nin (n=285) erkek, %46.5’inin 
(n=248) kadin olduğu saptanmiştir. Medeni durumlara bakildiğinda 
%13.9’unuu (n=74) evli, %86.1’inin (n=459) bekar olduğu görülmüş-
tür. Katilimcilarin %73.5’inin (n=392) 18-25 yaş araliğinda, %17.1’inin 
(n=91) 26-33 yaş araliğinda, %6.2’sinin (n=33) 34-41 yaş araliğinda ve 
%3.2’sinin (n=17) ise 42 yaş ve üzerinde olduğu saptanmiştir. Katilimci-
lar eğitim durumlari bakimindan incelendiğinde %40.9’unun (n=218) lise 
mezunu, %20.6’sinin (n=110) ön lisans mezunu, %37’sinin (n=197) lisans 
mezunu, %1.5’inin (n=8) lisansüstü mezunu olduğu görülmüştür. Kati-
limcilarin %45’i (n=240) 1000 ₺ den az, %27.2’si (n=145) 1001₺-3000₺ 
arasi, %18’i (n=96) 3001₺-5000₺ arasi, %9.8’i (n=58) 5001₺ ve üzeri ge-
lire sahiptir. Katilimcilarin %2.1’i (n=11) 1 saatten az, %14.3’ü (n=76) 
1-3 saat arasi, %32.1’i (n=171) 3-5 saat arasi, %26.8’i (n=143) 5-7 saat 
arasi, %24.7’si ise 8 saatten fazla bir süreyi akilli telefonlari ile geçirdikle-
rini belirtmişlerdir. Katilimcilarin %35.1’inin (n=187) Apple, %19.5’inin 
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(n=104) Samsung, %18.8’inin (n=100) Xiaomi, %11.4’ünün (n=61) Hu-
awei, %15.2’sinin ise diğer markalara ait akili cep telefonu kullandiklari 
belirlenmiştir.

5.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi

Çalişmada incelen uyum iyiliği indisleri şunlardir: CFI (Comperative 
Fit Index- Karşilaştirmali Uyum İndeksi), RMSEA (Root Mean Square Er-
ror of Approximation), TLI (Tucker-Lewis Index) NNFI (Non-Formed Fit 
Index), NFI (Normed Fit Index), RNI (Relative Noncentrality Index), IFI 
(Incremental Fit Index) ve RFI (Relative Fit Index).

Tablo 2. Uyum iyiliği değerleri

Uyum iyiliği 
indisleri

Değer İyi uyum 
değerleri

Kabul 
edilebilir 
uyum iyiliği 
değerleri

Sonuç

Ki Kare/
Serbestlik 
Derecesi

844.508/303=2.78 <3 <5 İyi uyum

CFI 0.946 >0.95 >0.90 Kabul edilebilir uyum
RMSEA 0.058 <0.050 <0.080 Kabul edilebilir uyum
TLI 0.938 >0.95 >0.90 Kabul edilebilir uyum
NNFI 0.938 >0.95 >0.90 Kabul edilebilir uyum
NFI 0.919 >0.95 >0.90 Kabul edilebilir uyum
RNI 0.946 >0.95 >0.90 Kabul edilebilir uyum
IFI 0.946 >0.95 >0.90 Kabul edilebilir uyum
RFI 0.906 >0.95 >0.90 Kabul edilebilir uyum

Kaynak: Çelik ve Karakaş (2021); Çetin (2021)

Tablo 2’de çalişmaya ait uyum iyiliği değerlerine yer verilmiştir. 
Sonuçlar incelendiğinde bütün uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir 
uyum veya iyi uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum, toplanan veri-
ler ile önerilen modelin uyumlu olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 3. Cronbach Alpha, AVE, CR değerleri ve korelasyon matrisi

α AVE CR 1 2 3 4 5 6 7

AK 0.864 0.619 0.866

AE 0.888 0.664 0.887 .138**

SK 0.847 0.649 0.847 .540** .381**
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TA 0.905 0,761 0,905 .588** .367** .640**

TF 0.867 0.570 0.869 .112** .504** .407** .299**

MB 0.870 0.631 0.872 .395** .625** .575** .566** .443**

SAN 0.922 0.747 0.922 .390** .604** .494** .554** .396** .799**

α: Cronbach Alpha; AVE: Average Variance Extracted; CR: Construct Reliability; AK: Algilanan 
Kullanim Kolayliği, AE: Algilanan Eşsizlik, SK: Sistem Kalitesi, TA: Tasarim, TF: Teknoloji 
Farkindaliği, MB: Marka Bağliliği, SAN:Yeniden Satin Alma Niyeti **p<0.01

Tablo 3’te tüm ölçeklerin Cronbach Alfa Güvenilirlik Kaysayilarina, 
AVE (Average Variance Extracted) değerlerine, CR (Composite Reliabi-
lity) değerlerine ve korelasyon matrisine yer verilmektedir. Buna göre tüm 
ölçeklerin Cronbach Alpha katsayisinin 0.847 ile 0.922 arasinda değerler 
aldiği tespit edilmiştir. Cronbach Alfa güvenilirlik katsayisinin 0.7’den 
yüksek olmasi gerekmektedir (Nunally, 1978; Iacabucci ve Duhackek, 
2003). Elde edilen bulgular ölçeklerin güvenilirliklerin oldukça yüksek ol-
duğunu göstermektedir.

Yakinsama geçerliliği için AVE’nin 0.5’ten büyük olmasi ve CR’nin 
AVE’den büyük olmasi gerekmektedir (Hair vd., 2010; Fornell ve Larc-
ker,1981). Tablo 3’te yapilara ait AVE değerlerinin 0.5’ten büyük olduğu 
ve 0.570 ile 0.761 arasinda değerler görülmektedir. Bu durum araştirmaya 
dahil edilen tüm yapilarin yakinsama geçerliliğini sağladiğini göstermek-
tedir. Buna ek olarak tüm yapilarin CR değerlerinin AVE değerlerinden 
büyük olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda ölçeklerin geçerliliklerinin 
oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkündür. 

Yapilar arasindaki ilişkileri incelemek amaciyla korelasyon matri-
si oluşturulmuştur. Analiz sonucunda tüm değişkenler arasinda anlamli 
(p<0.01) ve olumlu bir ilişki olduğu saptanmiştir. Yapilar arasindaki en 
güçlü ilişkinin marka bağliliği ile yeniden satin alma niyeti arasinda oldu-
ğu (r=0.799, p<0.01), en zayif ilişkinin ise algilanan kolaylik ile teknoloji 
farkindaliği arasinda (r=0.112, p<0.01) olduğu görülmüştür.

Tablo 4. Yapısal Eşitlik Modeli Analizi
Hipotezler Std. 

Hata
z 
değeri

p 
değeri

Std. β Desteklendi / 
Reddedildi

H1: Algilanan kullanim kolayliği marka 
bağliliğini anlamli ve olumlu yönde 
etkilemektedir.

0.091 2.203 0.028 0.107 Desteklendi

H2: Algilanan eşsizlik marka bağliliğini 
anlamli ve olumlu yönde etkilemektedir.

0.095 9.860 0.000 0.506 Desteklendi
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H3: Sistem kalitesi marka bağliliğini 
anlamli ve olumlu yönde etkilemektedir.

0.115 3.414 0.001 0.212 Desteklendi

H4: Tasarim marka bağliliğini anlamli ve 
olumlu yönde etkilemektedir.

0.104 3.756 0.000 0.209 Desteklendi

H5: Teknoloji farkindaliği marka bağliliğini 
anlamli ve olumlu yönde etkilemektedir.

0.078 0.875 0.382 0.037 Reddedildi

H6: Marka bağliliği yeniden satin 
alma niyetini anlamli ve olumlu yönde 
etkilemektedir

0.088 12.025 0.000 0.892 Desteklendi

Tablo 4’te yapisal eşitlik modeli analizi sonucunda desteklenen ve 
reddedilen hipotezler görülmektedir. Buna göre H1, H2, H3, H4 ve H6 
desteklenmiş, H5 ise reddedilmiştir. 

Şekil 2. Standardize β katsayıları ve yapılar arasındaki R2 değerleri (*p <0.05; 
**p <0.001)

Şekil 2’de değişkenler arasindaki standart β katsayilari ve R2 değer-
leri görülmektedir. Buna göre marka bağliliği %71.1 oraninda (R2=0.711) 
algilanan kolaylik, algilanan eşsizlik, sistem kalitesi ve tasarim tarafindan 
açiklandiği, %28.9 oraninda farkli değişkenler tarafindan açiklandiği tespit 
edilmiştir. Yeniden satin alma niyeti ise %79.6 oraninda marka bağliliği 
tarafindan, %20.4 oraninda farkli değişkenler tarafindan açiklandiği sap-
tanmiştir. Algilanan eşsizlik faktörünün marka bağliliği üzerinde en fazla 
etkiye sahip olan faktör olduğu, bunu sirasiyla sistem kalitesi, tasarim ve 
algilanan kolaylik faktörlerinin takip olduğu görülmüştür.

6. SONUÇ ve TARTIŞMA

Her geçen gün akilli telefon pazarina giren farkli markalara ait yeni 
modeller, markalarin rakiplerinin arasindan siyrilarak ürünlerini satabil-
melerini zorlaştirmaktadir. Bu duruma müşteriler açisindan bakildiğinda 
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ise müşterilerin birçok alternatif arasindan satin alacaklari akilli telefonu 
seçmeleri kolay olmamaktadir. Bu bağlamda markalarin karliliklarini arti-
rabilmeleri için mevcut müşterileriyle aralarindaki müşteri-marka bağlili-
ğini artirmalari gerekmektedir. Bu çalişmada marka bağliliğini etkileyen 
faktörler ve marka bağliliğinin yeniden satin alma niyeti üzerindeki etkisi 
araştirilmiştir. Bunun neticesinde marka bağliliği üzerinde algilanan kul-
lanim kolayliği, algilanan eşsizlik, sistem kalitesi ve tasarim faktörlerinin 
anlamli ve olumlu bir etkiye sahip olduğu, teknoloji farkindaliğinin ise 
anlamli bir etkiye sahip olmadiği tespit edilmiştir. Ayrica marka bağliliği-
nin müşterilerin yeniden satin alma niyetleri üzerinde yüksek derecede bir 
öneme sahip olduğu saptanmiştir.  

Algilanan eşsizlik faktörünün marka bağliliği üzerinde en fazla etki-
ye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bir kullanici bir markanin eşsiz olduğu 
algisina sahipse bu markayi kullanmaktan vazgeçmesi çok zor olmakta-
dir (Grayson ve Shulman, 2000). Elde edilen bu sonuç alan yazinindaki 
bazi çalişmalardan elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir. Mu-
gge, Schifferstein ve Schoormans (2006), ürün bağliliği ile ürünün yeri 
doldurulamazliği arasinda pozitif bir ilişkinin varliğini ampirik olarak 
doğrulamiştir. Pedeliento vd. (2016), algilanan eşsizlik ile marka bağliliği 
arasinda olumlu bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Çalişmadan elde edilen 
bu bulgu tüketicilerin mevcut durumda kullandiklari akilli telefonun di-
ğer akilli telefonlarla kiyaslandiğinda benzersiz olduğu algisinin yüksek 
olmasi durumunda, markaya yönelik bağliliğinin çok güçlü bir şekilde ar-
tacağini göstermektedir. Müşterilerin bir akilli telefondan duyduğu eşsizlik 
faktörü ile bu markadan duyduklari memnuniyet birleştiğinde ise yine ayni 
markayi tercih etme olasiliklarinin çok fazla artacaği düşünülmektedir. Bu 
çerçevede markalarin kullanicilar tarafindan kendilerini eşsiz görmelerini 
sağlayici stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu sayede kullanicilarin 
markaya yönelik eşsizlik algisinin artmasi sağlanabilir. Bu durum marka 
bağliliğinin artmasina neden olarak diğer markalari tercih etmelerinin önü-
nü geçilmesini sağlayabilir.

Araştirma bulgularina göre tasarim ve sistem kalitesi faktörleri marka 
bağliliğini olumlu olarak etkilemektedir. Bu bulgular akilli telefon üretici-
lerinin bir akilli telefon tasarlarken sistem kalitesi ve tasarimini göz önünde 
tutmalari gerektiğini göstermektedir. Akilli telefon üreticilerinin ürettikleri 
telefonlarin rakip firmalarla ve kendi ürettikleri ürünlerle git gide benzerlik 
göstermesi halinde, tüketicilerin ilgileri ve beklentileri doğrultusunda peri-
yodik olarak yeni tasarimlar yapmalari gerekmektedir. Ayrica akilli telefon 
üreticilerinin, ürettikleri telefonlarda hiz, ekran, kamera, performans gibi 
sistem kalitesini artirici fonksiyonlara odaklanmalari önem arz etmektedir. 
Bu şartlar göz önünde tutularak pazara sürülen akilli telefonlarin müşteri 
bağliliğini artiracaği düşünülmektedir.
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Algilanan kullanim kolayliği faktörünün marka bağliliği üzerinde en 
az etkiye sahip olan faktör olduğu saptanmiştir. Bu durumun çalişmaya ka-
tilan bireylerin akilli telefonun kullaniminin kolay olmasini marka bağlilik 
üzerinde diğer faktörlere nispeten daha az önemsediklerini göstermektedir. 
Buna göre akilli telefon üreticilerinin karmaşik yapilardan uzak ve kul-
lanimi kolay akilli telefonlar üretmelerinin, markalarina yönelik bağliliği 
artiracaği öngörülmektedir. 

Teknoloji farkindaliğinin marka bağliliği üzerinde bir etkisinin ol-
madiği saptanmiştir. Elde edilen bu bulgu literatürde bazi çalişmalarla 
benzerlik göstermektedir (Can ve Erdil, 2018). Günümüzde teknolojinin 
hizli bir şekilde ilerliyor ve değişiyor olmasi her geçen gün yeni akilli tele-
fonlarin piyasaya çikmasi sonucunu beraberinde getirmektedir. Teknoloji 
farkindaliği yüksek olan bireyler bu yenilikleri yakindan takip etmekte-
dirler. Mevcut çalişmadan elde edilen bu bulgu, teknoloji farkindaliği ve 
bilgisi fazla olan bireylerin bir markaya bağli olmaktan ziyade, daha iyi 
özelliklere sahip farkli bir markaya ait akilli telefon gördüklerinde, mevcut 
akilli telefonlarina ait markadan kolaylikla vazgeçebileceklerini söylemeyi 
mümkün kilmaktadir. Elde edilen bu bulgunun literatüre önemli bir katki 
sağlayacaği düşünülmektedir.

Çalişmadan elde edilen bulgulara göre marka bağliliği yeniden satin 
alma niyetini olumlu yönde etkilemektedir. Bu bulgu beklenen bir durum-
dur ve literatürdeki çalişmalarla paralellik göstermektedir (Çelikkol, 2021; 
Yildirir ve Sürücü, 2021). Günümüzde tüketiciler bir cep telefonunu satin 
almadan önce alternatif cep telefonlarini detayli bir şekilde incelemekte-
dirler. Bu durum bazen maliyetli, riskli ve uzun bir süreç olabilmektedir. 
Tüketici hiç bilmediği veya kullanmadiği bir markaya karşi önyargili ola-
bilmektedir. Bu durumda güvendiği bir markaya yönelebilmektedir. Böy-
lece tüketici kendi açisindan belirsizlikleri ve riskleri azaltmaktadir. Satin 
alinan bir akilli telefonun tüketicilerin ihtiyaçlarini ve beklentilerini karşi-
lamasi durumunda tüketici zamanla o markaya güvenecektir. Tüketiciyle 
marka arasinda oluşan bu güven duygusu gün geçtikçe yerini marka bağ-
liliğina birakacaktir. Bu bağlamda marka bağliliği, karmaşik durumlarda 
karar almayi kolaylaştiran ve müşterinin aldiği kararlarda riski azaltan bir 
unsur olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle satişlarini artirmak isteyen 
markalarin müşterilerinin marka bağliliklarini artirici stratejiler geliştirme-
si gerekmektedir. Bu bağlamda mevcut çalişmadan elde edilen bulgularin 
müşterilerin marka bağliliklarini artirmak için gerekli olan faktörleri sun-
masi açisindan sektördeki markalara fikir sağlayacaği düşünülmektedir.

Sonuç olarak teknolojinin hizla gelişmesi ile akilli telefonlarin kulla-
nimi hizli bir biçimde yayginlaşmaktadir. Her geçen gün yeni akilli telefon 
markalarinin ortaya çikmasi ve var olan markalarin piyasaya yeni modeller 
sürmesi akilli telefon pazarinda daima güncel araştirmalarin gerçekleştiril-
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mesini teşvik etmektedir. Günümüzde tüketicilerin teknolojik gelişmeleri 
yakindan takip etmeleri ve özellikle akilli telefonlari aktif bir şekilde kul-
laniyor olmalari akilli telefon markalarinin ve konuyla ilgilenen araştirma-
cilarin gözlerinden kaçmamaktadir. Bu bağlamda yapilan çalişmanin akilli 
telefon markalarina ve konuyla ilgilenen araştirmacilara bir kaynak olmasi 
beklenmektedir. 

Gelecek çalişmalarda araştirma modeline farkli değişkenler eklene-
rek marka bağliliğini ve yeniden satin alma niyetini etkileyen faktörler 
daha detayli bir şekilde araştirilabilir. Ayrica bu çalişmadan elde edilen 
bulgulardan biri olan teknoloji farkindaliğinin marka bağliliği üzerinde bir 
etkiye sahip olmamasi bulgusu, ileride yapilmasi düşünülen çalişmalarda 
detayli biçimde araştirilabilir. Son olarak benzer bir çalişma farkli kültür-
lerde yapilarak elde edilen sonuçlar mevcut çalişmanin sonuçlariyla karşi-
laştirilarak kültürler arasi bir karşilaştirma yapilabilir.
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GİRİŞ

Sosyal girişimcilik faaliyetleri önem ve sayi olarak artmaya devam 
ederken, kaynaklara erişim sosyal odakli örgütlerin kurulmasini ve büyü-
mesini kisitlamaktadir. Ticari girişimcilere kiyasla sosyal girişimcilerin 
geleneksel finans kurumlari araciliğiyla kaynak elde etmede dezavantajli 
durumda olduğu görülmektedir. Ticari girişimciler ticari borç verenlerin 
veya özel sermaye yatirimcilarinin dikkatini çekebilirken, sosyal girişim-
ciler daha az çekici görünmektedir. Kaynaklara erişimin bu şekilde kisit-
lanmasi, sosyal girişimlerin gelir yaratan ticari faaliyetlere yatirim yapmak 
için sermayeye ihtiyaç duyduğu durumlarda özellikle külfetli hale gelmek-
tedir (Calic ve Mosakowski, 2016: 738; Mitra vd., 2022:260).

Artan bu belirsizlikler ve yeni iş normlari arasinda sosyal girişimciler 
kitlesel fonlamaya yönelmektedir. Bu nedenle, kitlesel fonlama, finansal 
kurumlara ve risk sermayedarlarina dayanan geleneksel kaynak yaratma 
mekanizmasindan yararlanmanin bir alternatifi haline gelmiştir (Bellef-
lamme vd., 2013: 585; Lehner, 2013:290; Mitra vd., 2022: 262; Mollick, 
2014:2; Moritz ve Block, 2016: 33; Schwienbacher ve Larralde, 2010:3). 
Kitlesel fonlama, bir projeyi veya bir girişimi finanse etmek için küçük 
meblağlar toplamada “kalabalik” olarak adlandirilan geniş ve dağinik bir 
kitleye dokunmak anlamina gelmektedir. Kitlesel fonlama internet üzerin-
den sosyal medya iletişimi ile güçlendirilmektedir (Lehner, 2013:289). 

Son yillarda kitlesel fonlamanin dikkat çeken bir araştirma konusu 
haline geldiği görülmektedir  (Mitra vd., 2022:259). Bilim insanlari (Bel-
leflamme vd., 2010, Belleflamme vd., 2013b; Lehner, 2013, 2014; Parhan-
kangas ve Renko, 2017), kitlesel fonlamanin sosyal girişimciler için uygun 
olduğunu öne sürmüş olsalar da konu ile ilgili araştirmalarin sayisi yeter-
sizdir (Lehner, 2013:289; Rey-Marti vd., 2019:2; Mitra vd., 2022:260). 

Hizli büyümesine rağmen, kitlesel fonlama nispeten yeni bir olgudur 
ve bugüne kadar bu alanda çok az (Davies ve Giovannetti, 2018; Giudici 
vd., 2013) akademik araştirma yapilmiştir. Ayrica, kitlesel fonlamanin sos-
yal olarak sürdürülebilir bir topluma doğru ilerlemek için bir teşviki temsil 
edebileceği öne sürülmüş olsa da sosyal girişimcilik perspektifinden kit-
lesel fonlama düşünüldüğünde literatürde (Belleflamme vd., 2013, 2014; 
Lehner, 2013; Mollick, 2014; Presenza vd., 2019) az sayida çalişmanin 
yer aldiği görülmektedir.  Buradan hareketle kitabin bu bölümünde kitle-
sel fonlamanin sosyal girişimcilik alaninda kullanimina ilişkin açiklamalar 
getirilmesi amaçlanmaktadir.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Sosyal girişimciliğin geçmişi, 1976 yilinda Bangladeş’te yoksulluğu 
ortadan kaldirmak ve kadinlari güçlendirmek için Muhammed Yunus tara-
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findan kurulan Grameen Bank’in faaliyetlerine dayanmaktadir. Gelenek-
sel bankalar tarafindan kredi verilmeyen kişilere birkaç dolar eşdeğerinde 
borç vermek gibi basit bir eylem, borç alanlarin içindeki girişimcilik ate-
şini yakmak için yeterli oldu ve onlarin kendilerini yoksulluktan kurtar-
malarini sağladi. Dolayisiyla Grameen Bank, bir firsati değerlendirerek, 
yenilikçi çözümler belirleyerek ve risk alarak sosyal değer yaratti. Ayrica 
1980 yilinda Bill Drayton tarafindan kurulan Ashoka’nin girişimcilere sos-
yal vizyon kazandirma konusundaki küresel çabalari sosyal girişimciliğin 
gelişiminde önemli bir örnektir (Dees, 2007: 24; Lumpkin vd., 2013: 762-
763; Mair ve Marti, 2006: 36; Martin ve Osberg, 2007: 35). 

Sosyal girişimcilik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlari karşilamaya yöne-
lik olarak ortaya çikan ve giderek yayginlaşan bir yaklaşimdir. Dolayisiy-
la, hem ekonomik hem de sosyal amaçlar eşit derecede önemli olacaktir 
(Towsend ve Hart, 2008: 685-686). Dees ve Anderson (2006)’a göre sosyal 
girişim, “normal” bir iş modeli izleyen ve ardindan karlarini sosyal fay-
da için yatiran örgütler anlamina gelmektedir. Bu örgütler insan ve çevre 
refahinin iyileştirilmesi gibi sosyal amaçlarin hizmetinde ticari araçlarin 
yaraticiliğini ve verimliliğini sağlama potansiyeline sahiptir (Smith vd., 
2012: 463). Buradan yola çikilarak sosyal girişimcilik, “sosyal amaçlar 
için pazar temelli beceriler ile girişimsel davranişlarda bulunarak yenilik-
çi yaklaşimlar geliştirilmesi ve girişimcilikten elde edilen karin avantajsiz 
gruplarin yararina kullanilmasi” (Hibbert vd., 2002: 288; Austin vd., 2006: 
2) şeklinde tanimlanabilir.

Martin ve Osberg’e göre (2007: 34) girişimcilik ve sosyal girişimcilik 
arasindaki ayrim değer önerisinin kendisindedir. Girişimci için değer önerisi, 
yeni ürün veya hizmeti rahatlikla karşilayabilecek pazarlara hizmet etmek 
için öngörülür ve kar elde etmek için tasarlanmiştir. Başlangiçtan itibaren 
beklenti, girişimcinin bir miktar kişisel mali kazanç elde etmesidir. Diğer 
taraftan sosyal girişimci, ya toplumun önemli bir kesimi ya da genel olarak 
toplum için büyük ölçekli, dönüşümsel fayda biçiminde değeri amaçlamak-
tadir. Bu, sosyal girişimcilerin kati bir kural olarak kar getiren değer önerme-
lerinden kaçindiklari anlamina gelmez. Sosyal girişimciler tarafindan yarati-
lan girişimler gelir getirebilir (Martin ve Osberg, 2007: 34-35). Dolayisiyla 
sürdürülebilirlik amaci ticari girişimciler için önemli olduğu kadar, sosyal 
girişimciler için de önemlidir (Calic ve Mosakowski, 2016: 741). Bununla 
birlikte, birçok sosyal girişim, finansal bağimsizlik amaçlarina rağmen, en 
azindan kismen bağişlara ve kamu hibelerine güvenmektedir. Fakat, sosyal 
yardim harcamalarinda son zamanlarda yapilan kesintiler ve bağiş almak 
için sürdürülen rekabet sosyal girişimlerin kamu kaynaklarina erişimini gi-
derek daha zor hale getirmektedir (Lehner, 2013:291).

Sosyal girişimcilik alaninda finansmana erişim, sosyal girişimlerin 
kendine özgü özellikleriyle kisitlanmaktadir. Bu zorluklardan bazilari, ge-
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nellikle geleneksel kar amaci gütmeyen kuruluşlardan geldikleri ve işle 
ilgili olmayan bir eğitim geçmişine sahip olduklari için girişimcilerden 
kaynaklanabilir. Bu nedenle, kullanilan terminoloji ve anlatimlarinda ima 
edilen değerler, geleneksel yatirimcilar ve finansal aracilar ile iletişim kur-
mayi zorlaştirmaktadir (Lehner, 2013:291). Kaynak eksikliği olan girişim-
ciler, üretim ve satişlari önceden finanse ederek ilk aşamadaki sermaye 
boşluklarini atlamak için yenilikçi bir sermaye yönetimi mekanizmasi ola-
rak kitlesel fonlamasindan yararlanmaktadir. Sosyal girişimcilikte, kitlesel 
fonlamanin rolü özellikle önemlidir, çünkü sosyal girişim için tek finans-
man kaynaği kitlesel fonlama olabilir (Rey-Marti vd., 2019:1-2). Böyle-
ce, çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan sosyal girişimciler, 
dünyanin dört bir yanindaki destekçilerden küçük katkilar toplayabilir ve 
önemli bir fona biriktirme imkani elde edebilir (Chandna, 2021: 24).

KİTLESEL FONLAMA

2007’den beri kitlesel fonlama teoride ve pratikte giderek daha fazla 
dikkat çekmeye başlamiştir. Web 2.0 teknolojilerinin gelişimi, ürünlerin 
kullanilma ve tüketilme şeklini değiştirerek dijital kullanicinin giderek 
daha önemli bir rol oynadiği yenilikçi iş modellerinin evrimini mümkün 
kilmiştir (Gierczak vd., 2016: 7; Schwienbacher ve Larralde, 2010:5). 
Bunlardan biri olan kitlesel fonlama kavraminin kökeni, “kitle kaynak 
kullanimi” na dayanmaktadir (Mollick, 2014:2; Pope, 2011:103-104; 
Schwienbacher ve Larralde, 2010:5). Küçük girişimlerden Fortune 500 
şirketlerine kadar artan sayida yönetici kitle kaynak kullaniminin gerçek-
te ne olduğunu, sunabileceği faydalari ve bir kalabaliğin ilgisini çekmek 
için izlemeleri gereken süreçleri anlamaya çalişmaktadir (Prpic, 2015: 78). 
“Kitlesel kaynak kullanimi” kavrami, ilk kez Jeff Howe ve Mark Robinson 
tarafindan bir Amerikan yüksek teknoloji dergisi olan Wired Magazine’in 
Haziran 2006 sayisinda ortaya atilmiştir (Bannerman, 2013:2; Belleflam-
me, vd., 2010: 3; Brabham, 2008:75; Schwienbacher ve Larralde, 2010:5).  
Howe’a (2006: 5) göre kitlesel kaynak kullanimi, örgütün bir projenin açik 
çağri şeklinde kamuya açiklanmasi ile gerekli belirli işlevleri diş kaynak-
lardan temin etmesidir.

Bilim adamlari ve uygulayicilar, kitlesel fonlamanin risk sermayedar-
lari, iş melekleri veya öz sermaye sağlayicilari gibi profesyonel yatirimcilar 
tarafindan sağlanan finansmani tamamlayarak özellikle girişimci projeler 
ve yeni başlayanlar için geleneksel finansman uygulamalarini değiştirme 
potansiyeline sahip olduğu konusunda hemfikirdir (Giudici vd., 2013:3).

Genel bir kitleye (veya kalabaliğa) dokunarak fon toplamak, kitlesel 
fonlamanin en önemli unsurudur. Bu açidan bakildiğinda, kitlesel fonlama, 
kitle kaynak kullaniminin bir alt kümesidir (Belleflamme, vd., 2010: 3-4). 
Diğer taraftan kitlesel fonlama, kitle kaynak kullanimindan farklidir, çün-
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kü kalabaliğin projeye emek yerine sermaye katkisi yapmasi beklenmek-
tedir. Finansman sağlayan katilimcilar, karşiliğinda, bir müzik CD’si veya 
bir tüketici ürünü gibi projenin meyvelerini alirlar (Schwartz, 2013:1459). 

Agrawal vd. (2010), kitlesel fonlamanin başarisinin ardinda yer alan 
üç unsur belirlemiştir. Bunlar: a) girişimci projeler için fon toplamayi en-
gelleyen mevcut küresel krizin yarattiği sermaye sikintisi, b) proje başlati-
cilari ve sağlayici etkileşimlerini mümkün kilan platformlari geliştirmeyi 
kolaylaştiran Web 2.0 teknolojilerinin evrimi ve c) kitle kaynak kullanimi 
fenomeninin başarisidir (Giudici vd., 2013:6).

İnsanlarin ortak bir amaci finanse etmek için kaynaklarini bir araya ge-
tirme fikri, topluluklarda yaşayan, görev ve sorumluluklari paylaşan insan-
lar kadar eskidir. Kolektif fonlarin ve kaynaklarin kullanimi, yerel topluluk 
çabalarinin itici gücüdür. Sivil toplumun, sanat veya kültür projelerinin ve 
tüm taban hareketlerinin arkasindaki kilit faktördür (Beck vd., 2016:1-2). 
Kitlesel fonlamanin tarihsel örnekleri arasinda aile ortaklik sistemi, hayir-
sever fon yaratma ve mikro finans sayilabilir (Frydrych vd., 2014: 248).

Literatürde yer alan kitlesel fonlama tanimlarina aşağida Tablo 1’de 
yer verilmiştir.

Tablo 1: Kitlesel Fonlama Tanımları

Yazarlar Tanım
Belleflamme 
vd. (2010:5; 
2013: 585)

Belirli amaçlara yönelik girişimleri desteklemek için ya bağiş şeklinde 
ya da bir tür ödül ve/veya oy hakki karşiliğinda finansal kaynaklarin 
sağlanmasi için çoğunlukla internet araciliğiyla yapilan açik bir 
çağridir.

Voorbraak 
(2011:1)

Bir tarafin bir projeyi finanse etmek için parasal veya parasal olmayan 
yatirim getirisi karşiliğinda birçok kişiden para ve diğer kaynaklari 
talep etmesi ve almasi sürecidir.

Tomczak 
ve Brem 
(2013:339)

Genellikle web tabanli bir araci platform araciliğiyla genel halktan veya 
“kalabaliktan” para toplamaktir.

Giudici vd. 
(2013:1)

Kitle fonlamasi platformlari olarak bilinen özel web sitelerinde 
yayinlanan projeleri finanse etmek için kalabaliğin harekete geçirilmesi 
anlamina gelmektedir.

Tomita 
(2018:1)

Bir projeyi, işletmeyi veya kişisel krediyi ve diğer ihtiyaçlari finanse 
etmek için halktan elde edilen küçük miktarlardaki paranin çevrimiçi 
web tabanli bir platform araciliğiyla kullanilmasini açiklayan bir 
şemsiye terimdir.

Presenza vd. 
2019:191).

İnterneti kullanan çok sayida insandan küçük miktarlarda para 
toplamanin ve yeni girişimlere fon sağlamanin hizla büyüyen bir 
yoludur. Bir grup birey tarafindan bir proje veya girişimin finanse 
edilmesinden oluşmaktadir.
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Mitra vd. 
(2022:262-
263)

Kitlesel fonlama platformu araciliğiyla girişimcilere ve fikirlerine 
finansal destek ve motivasyon sağlayan yeni oluşturulmuş bir topluluk 
veya kurum olarak tanimlanan büyük bir kalabaliğa dayanmaktadir. 
Çoğu zaman, kalabaliktaki her birey kampanyaya küçük bir miktar 
katkida bulunur ve bunun toplami kampanyacinin bir sosyal girişimcilik 
programini veya girişimini finanse etmesine yardimci olur.

Özetle, kitlesel fonlama, geleneksel borçlanmaya alternatif bir fon 
sağlama yolunu temsil etmektedir. Herkese açiktir. Bir grup insan, finansal 
olarak projelere, ürünlere veya fikirlere küçük miktarlarda katkida bulu-
nur. Bu projeler, ürünler veya fikirler, projelerini gerçekleştirmek için para 
arayan bağiş toplayicilara (örneğin girişimciler veya özel kişiler) aittir. 
Bağiş toplayicilar, doğrudan veya aracilar olarak adlandirilan belirli bir 
dijital platform araciliğiyla yatirimcilari arar (Bouncken vd., 2015: 407). 
İnsanlar, kitlesel fonlama web sitelerinde bir projeye para ve destek ve-
rerek, hangi fikrin peşinden gitmeye değer hangisinin olmadiğina karar 
vererek toplumu şekillendirirler (Beck vd., 2016:2). Kitlesel fonlamanin 
merkezinde yer alan (Frydrych vd., 2014: 248) çevrimiçi kitlesel fonlamasi 
platformlari, “fon sağlayanlar ve bağiş toplayanlar arasinda para alişveri-
şini kolaylaştiran bir finansman platformu” olarak tanimlanmiştir (Bellef-
lamme, vd., 2010: 4; Belleflamme vd.2015: 11-12; Massolution, 2012, 25). 
Kitlesel fonlama platformlari, internet üzerinden büyük bir potansiyel des-
tekçi tabanindan küçük yatirimlar talep ederek ve dinamik bir fonlama aği 
oluşturarak projelerin finansmanini güçlendirir (Presenza vd., 2019:191). 
Geleneksel finansal aracilarin aksine, kitlesel fonlama platformlari kendi 
hesaplarinda borç almaz ve borç vermez. Projeler ve işlevler hakkinda bil-
gi sağlayarak proje başlatanlarin ve destekçilerin eşleşmesine odaklanirlar 
(Gierczak vd., 2016: 12).

Kalabaliği para toplamak için kullanan ilk oluşumlardan biri Kiva.
org’dur. Kiva, topluluk üyelerinin gelişmekte olan ülkelerdeki girişimci-
lere küçük miktarlarda para ödünç verebilecekleri bir çevrimiçi topluluk 
oluşturmak için mikrofinans ve kitle kaynak kullanimi kavramlarini bir-
leştirmiştir. Nisan 2005’te kredilerinden herhangi bir geri ödeme garan-
tisi ve finansal getiri almadan 208 ülkede 400.000’den fazla girişimciye 
160.000.000 dolarin üzerinde borç vermiştir (Pope, 2011:105).

Kitlesel fonlama siniflandirmalari Hemer (2011), Schwienbacher vd. 
(2012), Bradford (2012), Haas vd. (2014), Kirby vd. (2014) tarafindan 
önerilmiştir. En yaygin olarak kullanilan siniflandirmalardan biri, daniş-
man Massolution’in (2015) önerisidir. Bu siniflandirmaya göre dört tür 
kitlesel fonlama vardir. Bunlar: hisse-ortaklik temelli, borçlanma-kredi 
temelli, ödül temelli ve bağiş temelli kitlesel fonlamadir (Rey-Marti vd., 
2019: 3-4; Tomita, 2018:1).
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Hisse-Ortaklık (Equity) Temelli Kitlesel Fonlama: Hisse-ortaklik 
temelli kitlesel fonlama, yatirimcilarin örgütün gelecekteki nakit akişi üze-
rinde hak iddia ederek küçük bir miktar para karşiliğinda örgütlerde hisse 
satin alabilecekleri, internet üzerinden ucuz hisse ihracini içermektedir. 
Melek yatirimcilardan, hükümet programlarindan, arkadaşlardan veya ai-
lelerden fon alamayan örgütlerin bile finansmana erişmesini sağlayan, bü-
yük miktarda para toplama potansiyeline sahip bir finansman biçimi oldu-
ğu ifade edilebilir (Belleflamme vd.2015: 13; Kuti ve Madarász, 2014:356; 
Rey-Marti vd., 2019: 3-4; Tomita, 2018:1).

Borçlanma-Kredi (Lending) Temelli Kitlesel Fonlama: Borçlan-
ma-kredi temelli kitlesel fonlamada yatirimcilar, talep sahiplerine finan-
sal aracilik ve teminat olmaksizin kitlesel fonlama platformu üzerinden 
yüksek riskler içeren fonlar sunarlar. Bu durumda fon sağlayicilarin küçük 
meblağlarda katkilarda bulunmalari, kayiplari en aza indirmeye yönelik 
bir girişim olarak değerlendirilebilir (Kuti ve Madarász, 2014:356). Borç-
lanma-kredi temelli kitlesel fonlamada, proje karşiliğini verirse, fon veren-
lere başarili projeler için belirli bir faiz orani sunulmaktadir (Belleflamme 
vd.2015: 13; Rey-Marti vd., 2019: 3-4).

Ödül (Rewards) Temelli Kitlesel Fonlama: Bireylerin önceden be-
lirlenmiş bir ödül karşiliğinda bir kampanya için fon sağladiği bir kitlesel 
fonlama biçimidir (Short ve Anglin, 2019: 1; Tomita, 2018:1). Fon veren-
ler, katkilari için somut, ancak finansal olmayan ödüller elde ederler. Bu 
ödüller, genel kabul, ürün ön satişlari veya ürünün sinirli sürümleri gibi 
farkli biçimlerde olabilir (Belleflamme vd.2015: 14; Rey-Marti vd., 2019: 
3-4).

Bağış Temelli Kitlesel Fonlama: Bağiş temelli kitlesel fonlamanin 
rolü, sosyal amaçli ve sanatsal projeleri desteklemektir. Katkida bulunan-
lar herhangi bir finansal veya finansal olmayan getiri beklemezler. Hayir-
sever, araştirma, yaratici ve kişisel projeleri desteklemek amaçlanmaktadir. 
Ödül daha çok duygusal niteliktedir ve yararlanicilarin destekçilerine karşi 
hiçbir yükümlülüğü yoktur (Belleflamme vd.2015: 12; Kuti ve Madarász, 
2014:356; Rey-Marti vd., 2019: 3-4; Tomita, 2018:1). 

SOSYAL GİRİŞİMCİLİKTE KİTLESEL FONLAMA

Tüm girişimcilik türlerinde finansman kittir ve finansmana erişim de 
kisitlidir. Bu finansman kitliği, kurulumunun erken aşamalarinda olan ör-
gütleri yerleşik olanlara göre dezavantajli hale getirmektedir. Söz konusu 
bir sosyal girişim olduğunda, finansmana erişim ticari girişimlere kiyasla 
daha da zordur. Çünkü sosyal motivasyon genellikle finansal kaygilardan 
önce gelir ve “geleneksel finans biçimlerinin (bankalar, iş melekleri, risk 
sermayesi vb.) çikarlariyla uyumlu değildir”. Sosyal nitelikli projeler, ge-
leneksel borç verenler veya yatirimcilar için çekici değildir, çünkü sosyal 
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amaçlar bazen kari maksimize etme amaciyla çatişir. Bu zorluk, bağişlari 
ve devlet yardimini çekmek için rekabet halinde olan sosyal yönelimli di-
ğer örgütler nedeniyle daha da artmaktadir (Rey-Marti vd., 2019: 3; Par-
hankangas ve Renko, 2017: 215, 227). 

Sosyal girişimcilik için toplumsal desteğe paralel olan alternatif fi-
nansman yöntemlerinin ortaya çikacağini tahmin etmek mantiklidir. Bu-
nun nispeten yeni ve giderek daha önemli bir sermaye kaynaği olan kitlesel 
fonlama biçiminde gerçekleştiği görülmektedir. Sosyal girişimcilerin ihti-
yaçlarinin geleneksel sermaye piyasalari tarafindan karşilanmamasi veya 
yeterince karşilanamamasi ile birlikte kitlesel fonlama, ticari girişimcilere 
kiyasla sosyal girişimcileri finanse etmeyi tercih edebilecek kaynaklar elde 
etmek için farkli bir yol sunmaktadir (Calic ve Mosakowski, 2016: 739; 
Rey-Marti vd., 2019: 3).

Ticari girişimciler için en yaygin kullanilan kitlesel fonlama biçimi 
kredi temelli kitle fonlamasi iken, sosyal girişimcilikte ödül temelli ve 
özellikle bağiş temelli kitle fonlamasi en yaygin kullanilan biçimlerdir. 
Mikrofinans kredileri veren yatirimcilar, kredilerinin getirisinden çok kre-
dilerinin sağlayabileceği sosyal fayda ile ilgilenmektedir (Rey-Marti vd., 
2019:4).

Kitlesel fonlama platformlari, son yillarda sosyal girişimler tarafin-
dan büyük oranda benimsenmiş durumdadir (Chandna, 2021: 24). Bu plat-
formlar yeni girişimler için finansal firsatlar yaratirken, fon verenler ve 
girişimciler arasindaki ilişkiyi ve çok sayida nispeten küçük katkilardan 
yararlanarak finansal kararlari demokratikleştirerek başka türlü başarili 
olamayacak bir fikri veya girişimi mümkün kilmaktadir (Calic ve Mosa-
kowski, 2016: 739; Chandna, 2021: 22).

Kitlesel fonlama, sosyal girişimcilerin karşi karşiya kaldiği zorluklara 
sihirli bir çözüm değildir, ancak meşruiyet ve dolayisiyla finansmana eri-
şim, kurumsal destek eksikliği ve girişimin daha küçük ölçeği ve kaynak 
eksikliği nedeniyle ortaya çikan bazi sorluklari azaltabilir. Sosyal girişim-
ler büyümeye ve etki yaratmaya devam ettikçe, meşruiyet sorunlari eninde 
sonunda bir kenara atilacaktir. Kitlesel fonlama yoluyla, sosyal girişimler, 
misyonlarina ve meşruiyetlerine inanan milyonlarca bağişçidan finansman 
elde edebilirler (Chandna, 2021: 22-23; Lehner, 2013:294).

Literatürde kitlesel fonlama ile girişimcilik ve sosyal girişimcilik ala-
ninda ele alan çalişmalara aşağida yer verilmektedir.

Lehner (2013), sosyal girişimlerde kitlesel fonlama konusuna ilişkin 
mevcut literatürü gözden geçirerek konuyla ilgili sekiz adet araştirma te-
masi türetmiştir. Bunlar: türler ve fayda fonksiyonlari, kurumsal yönetim, 
yatirimci ilişkileri, raporlama ve risk, firsat tanima, ağ oluşturma, meşrui-
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yet, finansal ölçütler ve yasal ve düzenleyici engeller olarak siralanmiştir.

Frydrych vd., (2014: 247), ödüle dayali kitlesel fonlama projelerinin 
sanal bağlamda nasil meşruiyet sağladiğini tespit etmek için Kickstarter 
kitlesel fonlama platformundan toplanan veri setini kullanmişlardir. Veri-
ler, proje özelliklerini meşruiyet ve başariya bağlayan çok sayida bulgu or-
taya koymaktadir. İlk olarak, meşruiyet, bu girişimler için finansal kaynak 
toplamanin önemli bir itici gücü olabilir. Mütevazi, ulaşilabilir fonlama 
hedefleri belirleyerek meşruiyetin sinyalinin verileceği saptanmiştir. Ge-
leneksel öz sermaye yatirim koşullari gibi ödül yapilari, meşru bir yatirim 
getirisi duygusu yaratiyor gibi görünmektedir. 

Mollick, (2014:1), 237 milyon dolarin üzerinde fon sağlayan 
48.500’den fazla projeden oluşan Kickstarter veri setinden yararlanan kit-
lesel fonlamali girişimler arasindaki başari ve başarisizliğin altinda yatan 
dinamikleri araştirmiştir. Araştirma sonucunda kitlesel fonlamanin başa-
risi, proje kalitesi ve kişisel ağlarla bağlantili gibi görünmektedir. Ayri-
ca, kurucularin faaliyet gösterdiği coğrafyanin doğasinin proje başarisi ile 
ilgili olduğu saptanmiştir. Son olarak, kurucularin büyük çoğunluğunun 
fon sağlayicilara karşi yükümlülüklerini yerine getiriyor gibi göründüğü-
nü, ancak %75›ten fazlasinin ürünleri beklenenden daha geç teslim ettiği 
tespit edilmiştir.

Calic ve Mosakowski (2016: 738), sürdürülebilirlik yöneliminin giri-
şimcilerin kitlesel fonlama yoluyla finansal kaynaklar elde etme yeteneği-
ni etkileyip etkilemediğini araştirmişlardir. Ayrica, proje meşruiyetinin ve 
yaraticiliğin, sürdürülebilirlik yönelimi ile finansman başarisi arasindaki 
ilişkiye aracilik ettiği iddia edilmiştir. Araştirmanin hipotezleri Kickstarter 
platformundaki bir kitlesel fonlama kampanyasi örneğinde test edilmiştir. 
Analiz sonuçlari iki temel bulgu ortaya koymaktadir: 1) sürdürülebilirlik 
yönelimi, kitlesel fonlama projelerinin finansman başarisini olumlu yönde 
etkilemektedir ve 2) bu ilişkide proje yaraticiliği ve meşruiyetinin kismi 
aracilik rolü bulunmaktadir. Özetle sürdürülebilirlik yönelimi, yeni bir gi-
rişimin meşruiyetini artiracak ve bu da kaynak edinme kabiliyetini artira-
caktir.

Butticè vd., (2017:183), seri kitlesel fonlayicilarin önceki kampan-
yalarini destekleyenlerle olan sosyal ilişkilerinden yararlandiğini iddia 
etmiştir. 31.389 Kickstarter kampanyasi örneğinden elde edilen sonuçlar, 
platform içinde geliştirilen ve içsel sosyal sermaye, seri kitlesel fonlama 
kampanyalarinin acemi olanlar tarafindan başlatilan kampanyalardan daha 
başarili olmasini sağladiğini göstermektedir. Ayrica, daha önce başarili 
olan kampanyalardan elde edilen sosyal sermayenin zaman içinde değer 
kaybettiğini ve son kampanyadan bu yana geçen sürenin yeterince yüksek 
olmasi durumunda sonraki kitlesel fonlama kampanyalarinin başari olasi-
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liği üzerinde hiçbir etkisinin olmadiği saptanmiştir.

Tomita (2018), enerji, çevre, nesnelerin interneti ve uzun ömür gibi 
sosyal problemleri ele almak için ortak platformu kullanarak tamamlayici 
kampanyalarin işbirliği içinde çaliştiği birleşik bir kitlesel fonlama yapi-
si önermektedir. Devlet destekli öz sermaye temelli bir kitlesel fonlama 
platformunun, sosyal problemleri çözmeyi amaçlayan bir girişimin devam 
etmesine katkida bulunabileceği sonucuna varilmiştir. 

Rey-Marti vd., (2019), sosyal girişimcilik projelerine ev sahipliği ya-
pan kitlesel fonlama platformlarinin meşruiyeti nasil inşa ettiğini ve koru-
duğunu açiklamayi amaçlamaktadir. Fon sağlayicilarin kitlesel fonlamayi 
güvenilir bir alternatif finansman biçimi olarak algilamasini sağlamak için 
yaptiklari eylemler incelenmektedir. Bunun için sosyal girişimcilik proje-
lerini teşvik eden üç İspanyol kitlesel fonlama platformu (La Bolsa Social, 
Colectual ve Lateuaterra.org) örneklem olarak seçilmiştir. Fon sağlayici-
larin bir projenin sosyal ve/veya çevresel amaçlarina atfettiği meşruiyetin, 
sosyal girişimcilik projelerini teşvik eden aracilar için de bir meşruiyet 
kaynaği olduğu sonucuna ulaşilmiştir. Aracilar için güven, itibar ve meşru-
iyet, sektörde hayatta kalma ve başari için kilit faktörlerdir. Aracilarin per-
formanslari ve ekonomik sürdürülebilirlikleri, platforma çekebilecekleri 
proje sayisina, bu projelerin sağladiği miktara ve bu kampanyalarin başa-
risina bağlidir. Her durumda kitlesel fonlama modeli farklidir. İlk araci, öz 
sermayeye dayali bir modele sahiptir. İkinci araci, krediye dayali bir mode-
le sahiptir. Üçüncü aracinin karma bir modeli vardir: bazi projeler ödül te-
melli bir model kullanirken, diğerleri bağiş temelli bir model kullanir. Fon 
sağlayicilarin Lateuaterra.org’da (bağiş ve ödüle dayali kitle fonlamasi) 
aldiği risklerin daha düşük olduğunu göstermektedir. Risk finansal değildir 
çünkü fon verenler taahhütleri için en fazla sembolik bir ödül beklerler. 
Bu nedenle, projenin yaratici tarafindan yürütülmemesi veya yaraticinin 
platformda toplanan fonlari başka bir amaç için kullanmasi durumunda 
tek risk olasi manevi zararlarla ilgilidir. La Bolsa Social ve Collectual fon 
sağlayicilari da bu riske maruz kalmaktadir. Ahlaki zarar riski, aslinda fon 
verenleri taahhütte bulunmaktan caydiran ana faktörlerden biridir. Aracilar 
ayrica normatif meşruiyetlerini inşa etmeye ve güçlendirmeye çalişirlar. 
Bunu yapmak için platformlarindaki projeleri kullanirlar çünkü bu projeler 
sosyal ve/veya çevresel hedeflere ulaşmaya odaklanir. Çalişma sonucun-
da kitlesel fonlama platformlarinin yalnizca kârlilik değil, ayni zamanda 
yatirimlarinin ekonomik değer kadar sosyal, çevresel ve ekonomik değer 
yaratan eylemleri destekleyerek sosyal bir misyonu yerine getirdikleri ileri 
sürülmektedir. 

Presenza vd., (2019), sosyal kitlesel fonlama platformlarinin fon top-
lamak isteyen kar amaci gütmeyen örgütler (bağiş toplayanlar veya proje 
başlatanlar) ile yenilikçi sosyal projelerin finansmanina katilmaya istek-
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li tüketiciler/yatirimcilar (destekçiler, kitle fonlayicilari veya sadece fon 
sağlayicilar) arasindaki etkileşimi kolaylaştirmada oynadiği rolü araştir-
miştir. Bunun için İtalyan sosyal kitlesel fonlama platformu Meridonare 
örneği incelenmiştir. Bulgular, Meridonare’nin farkli paydaşlar arasindaki 
etkileşimleri ve ilişkileri kolaylaştirdiğini ortaya koymuştur. Bu anlamda, 
Meridonare’ye benzer sosyal kitlesel fonlama platformlari, sosyal sektörde 
sosyal değer yaratmak ve sürdürmek için çalişan, sürekli yenilik yapan ve 
onlara firsatlar sunan savunuculara daha fazla hesap verebilirlik sergileyen 
değişim ajanlaridir.

Short ve Anglin, (2019), ödül temelli kitlesel fonlama konusunda daha 
önce sosyal bağlamlarda incelenen bir dizi retorik yaklaşimi Kickstar-
ter’dan alinan 1000 kampanya örneğinde tekrarlamiştir. Bununla birlikte, 
sosyal odakli kitlesel fonlama platformlari araciliğiyla girişimlerin finanse 
edilmesine bağli deneysel çabalar, liderlik söyleminin etkinliğinin geçmiş 
liderlik araştirmalarindan önemli ölçüde farkli olabileceğini ileri sürmek-
tedir. Örneğin, sosyal bağlamlara odaklanan bilim adamlari, başari, azim 
ve çeşitlilik ile ilişkili retoriğin, olumlu liderlik sonuçlariyla ilişkilendiril-
mesine rağmen, kitlesel fonlama kampanyalarinin fon toplama yeteneğine 
zarar verdiğini saptamişlardir. 

Mitra vd. (2022:259), sosyal girişimcilikte kitlesel fonlamaya katkida 
bulunan birey havuzunun motivasyonunu ve özelliklerini araştirmişlardir. 
Çalişma verileri, dört sosyal girişimci kitlesel fonlama kampanyasi vaka-
sindan toplanmiştir. Hindistan merkezli sosyal girişimler için Fransa’da 
fon toplayan kampanyacilar, kitlesel fonlama kampanyalarina katkida bu-
lunan 157 kişiyle ilgili bilgileri paylaşmiştir. Bulgular, kitle fonu saylayi-
cilarin temel olarak aile, arkadaşlar ve meslektaşlar gibi ağlardan yararlan-
diğini göstermektedir. Ek olarak, fon sağlayicilarin küçük bir yüzdesi de 
aktif olarak katilan ve kampanyacinin finansal hedefine ulaşmasina yar-
dimci olmak için katkida bulunan yabancilardan oluşmaktadir. Bu bireyler 
yalnizca sosyal amaca katkida bulunmak ve sosyal değer yaratmak için bir 
araci olarak hareket etmek için motive edilmiştir. 

SONUÇLAR

Bu bölümde, sosyal girişimcilik bağlaminda kitlesel fonlama ve finan-
sal temelleri hakkinda mevcut literatür gözden geçirilmiştir. Kitle fonlama, 
uygulanmaya başladiği 2001 yilindan beri hizli bir ilerleme kaydetmiştir. 
Şuanda dünya üzerinde yüzlerce platform araciliğiyla çeşitli sektörde pro-
jenin fonlandiği görülmektedir (Ercan, 2017: 3). Kitlesel fonlama Türki-
ye’de henüz gelişim aşamasindadir. Konu ile ilgili ilk adim olarak 2016 
yili Aralik ayinda kitlesel fonlama derneği kurulmuştur. Dernek, “ülke-
mizin girişimcilik ekosisteminde alternatif fon imkani sunacak ve kitlesel 
fonlama platformlarinin sağlikli çoğalmasi ve yaygin kullanimlari için ge-
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rekli düzenlemelerde kamu kuruluşlarina destek vermeyi, bu konuda gerek 
girişimcilere gerek platformlara tanitim, işleyiş ve eğitim alanlarinda katki 
sağlayabilmeyi” amaçlamaktadir. (https://egirisim.com/2017/07/03/turki-
yede-kitlesel-fonlama-dernegi-kuruldu/)

2017’de 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunda yapilan değişiklikler 
kitlesel fonlamasinin kanuni temelini oluşturmuştur. Ödül ve bağiş temelli 
kitlesel fonlamanin farkli kanunlar altinda düzenlenmiş olmasi sebebiyle 
hisse temelli kitlesel fonlama, Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan 3 Ekim 
2019 ve 27 Ekim 2021 günü Resmî Gazete’de yayinlanan Paya Dayali Kit-
le Fonlamasi Tebliği’nde düzenlenmiştir.  Türkiye’de faaliyet gösteren kit-
lesel fonlama platformlarindan Arikovani, CrowdFon, FonlaBeni ve Fon-
Bulucu ödül temelli yöntem esasiyla çalişir. Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfi tarafindan oluşturulan İdeanest ve Buluşum bağiş temelli platformlar 
arasindadir. Fongogo ile CrowdFon ise ödül ve bağiş temelli yöntem esa-
siyla çalişmaktadir. Türkiye’de hisse temelli çalişan platformlar arasinda 
Startupfon, Fongogo Pro, Startupmarket.co ve Etohum bulunmaktadir.

Sosyal girişimciler kuruluşunun ilk dönemlerinde faydalanicilara ve 
müşterilere ulaşmada zorlanabilmektedir. Ayrica finansal anlamda bir geç-
mişleri olmadiği için bankalardan kredi temin etmek de bir zorluk ola-
rak karşilarina çikmaktadir. Sosyal girişimcilerin finansal kaynağa ihtiyaç 
duymalarinin nedenleri arasinda bünyesinde çalişanlara tatmin edici bir 
ödeme yapabilmek, ürününü ya da hizmetini geliştirebilmek ve en önem-
lisi de sahip olduğu sosyal misyonun iyileşmesine katki sağlayabilmektir. 
Kitlesel fonlama sosyal girişimlerin alternatif finansal kaynaklara erişi-
mini kolaylaştirmaktadir. Dolayisiyla, sosyal girişimciler sosyal değişim 
misyonuna odaklanarak ve kitlesel fonlamada dijital platformlardan yarar-
lanarak, meşruiyet sorunlarinin ve geleneksel finansman yollarinin eksik-
liğinin üstesinden gelebilirler. Ancak kanitlar, kitlesel fonlama sirasinda 
meşruiyetin kolayca elde edilmediğini göstermektedir. Mollick’in (2014) 
çalişmasi, başarisiz projelerin finansman hedeflerinde büyük oranda başa-
risiz olduğunu, başarili projelerin ise hedeflerini küçük miktarlarda aştiğini 
bildirmektedir. Bazi araştirmalar (Roddick 2000; O’Connor 2004), meşru-
iyet tesis etmek ve sermaye elde etmek için etkili hikaye anlatiminin ge-
rekli olduğunu göstermektedir. Etkili anlatilar, diş paydaşlar için belirsizlik 
görünümünü azaltarak yatirimi teşvik etmektedir. Bu çerçevede, girişimci 
tarafindan sağlanan video sunumu ve metin anlatimi, zorlayici bir anlati-
yi aktarmanin birincil araçlari olarak görünmektedir (Frydrych vd., 2014: 
251-252). 

Sosyal girişimcilik alaninda kitlesel fonlama kullaniminin teorik açi-
dan gelişiminin sağlanmasi için çok sayida disiplinden, mevcut kanitlanmiş 
teorilerden yararlanan ve geliştiren sağlam kavramsal ve ampirik araştir-
maya ihtiyaç duyulmaktadir. Bu kapsamda vekalet kurami ya da kurumsal 
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kuram bakiş açlariyla gerçekleştirilecek çalişmalarin alana faydali olacaği 
düşünülmektedir. Bu tür sağlam araştirma çabalarinin nihayetinde, sosyal 
girişimlerin kitlesel fonlamanin başarisini artirmak için politika yapicilari, 
uygulayicilari ve fon sağlayicilari da bilgilendirmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ

Kamu sektöründe yeniden yapilanma ihtiyacina bağli olarak ortaya 
çikan yaklaşimlardan biri de “toplam kalite yönetimi” anlayişidir. Toplam 
kalite yönetimi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi odağina aldiği için, so-
nuçlar yerine süreçlerle daha fazla ilgilenmektedir. Toplam kalite yönetimi 
aslinda özel sektör için geliştirilen modellerdendir. Amaç bir taraftan ürün 
ve hizmet kalitesini artirirken diğer yandan maliyetlerin düşürülmesidir. 
1960’li yillarla birlikte Japonya ve ABD’de yoğun bir biçimde uygulan-
maya başlayan toplam kalite yönetimi modeli, 1980’li yillara gelindiğinde 
gelişmekte olan ülkelerde de kullanilmaya başlanmiş hatta kamu kurum ve 
kuruluşlarinda da uygulanabilirliği tartişmaya açilmiştir. Her düzeyde çali-
şanlarin katilimi ve katkisi üzerine inşa edilmiş olan toplam kalite yöneti-
mi felsefesinin uygulamada birtakim zorluklari ve sorunlari barindirdiği da 
bir gerçektir. Çünkü kalitenin tanimini yapmak zordur, kaliteyi belirleyen 
birçok unsur vardir ve özellikle söz konusu olan “sunulan hizmet kalitesi” 
ise beklentiler çok farkli olabilmektedir. Bu farkliliklara rağmen toplam 
kalite yönetiminin başarisini belirleyen, kalitenin öneminin farkinda olun-
duğu kurum kültürünün geliştirilebilmesidir.

Çalişmada öncelikle kalite ve toplam kalite yönetimi kavramlari, ni-
telikleri ve özellikleri anlatilmaya çalişilmiş, daha sonra kamu sektöründe 
toplam kalite yönetiminin önemi üzerinde durulmuştur. Kalite felsefesinin 
kamu kuruluşlarina entegre edilebilmesi için izlenmesi gereken yol ve yön-
temler ile sorumluluklar belirlenmeye çalişilmiştir. Bu doğrultuda son olarak 
toplam kalite yönetiminin kamu yönetiminde uygulanmasinda karşilaşilan 
sorunlar değerlendirilmiş, birtakim öneriler sunulmaya çalişilmiştir.

1. KALİTE VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 
KAVRAMLARI
Toplam kalite yönetiminin öneminin farkina varilmasi, öncelikle kav-

ramlarin nasil tanimlandiklarinin ortaya konulabilmesine bağlidir. Bu baş-
lik altinda öncelikle kalite kavrami ve temel nitelikleri açiklanmaya çali-
şilmiş, daha sonra toplam kalite yönetimi kavramina ve temel ilkelerine 
yer verilmiştir.

1.1.  Kalite Kavramı ve Temel Nitelikleri

“Kalite” nin ne olduğu konusunda bir fikir birliği bulunmamakla bir-
likte çok çeşitli tanimlamanin yapildiği ifade edilebilir. Kalite aslinda müş-
terilerin bir ürün veya hizmet ile ilgili beklentilerinin karşilanma düzeyi ile 
ifade edilebilecek bir kavramdir.

Kalite konusunun öncülerinden Juran kaliteyi, “müşteri ihtiyaçlarini 
karşilayan ve dolayisiyla ürünlerin özelliklerinin müşteri ihtiyaçlarina uy-
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gunluğu” olarak tanimlamiştir ve yine Juran’ e göre kalite, eksikliklerden 
kurtulmaktir (Juran ve Godfrey, 1998: 21). Benzer bir tanimlama yapan 
Feigenbaum’a göre kaliteyi aslinda müşteriler belirlemektedir. Müşterile-
rin beklentilerinin karşilanmasina yönelik olarak, ürün ve hizmetle ilgili, 
pazarlama ve mühendislik gibi fonksiyonlarin entegrasyonunun sağlanma-
si kalitenin göstergesidir (Arikboğa, 2016: 55). Crosby, kaliteyi “koşullara 
uygunluk” olarak ifade ederken; Ishikawa ise, ekonomikliği, kullanişlili-
ği, tüketici tatminini kalitenin ifadesi olarak değerlendirmiştir (Ökmen ve 
Parlak, 2008:417). 

Kalite denilince genellikle akla ilk gelen mal veya hizmet kalite-
si (ürün kalitesi) olmaktadir. Oysa ürün kalitesinden söz edebilmek için 
birçok unsurun varliği gerekmektedir. Ürün kalitesi aslinda bir sonuçtur, 
bu sonucu etkileyen kalite unsurlari da; yönetim kalitesi, liderlik kalitesi, 
insan kalitesi, sistem kalitesi, süreç kalitesi ve donanim kalitesi olarak be-
lirtilebilir (Aktan, 2012: 238).

Bunlarla birlikte kalite kavraminin diğer özellikleri şu şekilde özetle-
nebilir (Saran ve Göçerler, 1998: 226):

	Kalite, aslinda bir hayat felsefesi ve yönetim tarzidir.

	Kalite, vatandaşlarin beklentilerinin ve ihtiyaçlarinin karşilana-
rak, onlari mutlu etmenin yoludur.

	Kalite, verimliliğe giden yolda, maliyeti sürekli hesaplayarak is-
rafin önlenmesidir.

	Kalite, vatandaş ile ürün veya hizmet sunan kişileri/kuruluşlari 
birleştirmeye çalişan bir sistemdir.

	Kalite, rekabet gücünü yükseltirken daima iyileştirme odakli bir 
süreçtir.

Dolayisiyla kalite, birçok alanda ve konuda kullanilmak suretiyle ge-
niş bir çerçeveye sahiptir. İnsan kalitesi başta olmak üzere, mevcut sis-
temlerin kalitesi, iletişim kalitesi, stratejik konumdaki hedeflerin kalitesi, 
her türlü girdi ve çiktinin kalitesi gibi hemen her alanda kullanilmaktadir 
(Özeroğlu, 2015: 541).

1.2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kavramı ve Temel İlkeleri

Toplam kalite yönetimi, mal ve hizmet üretiminde kaliteyi hedefle-
yen, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi öngören ve odağinda insan olan 
bir yönetim felsefesidir (Aydin, 2018: 178; Karakilçik, 2013: 289).Toplam 
kalite yönetiminin temel amaci, müşterilerin kalite gereksinimlerini doğ-
ru belirlemek ve çiktilarin hatasiz olmasini sağlayarak müşteriyi memnun 
etmek ve kalitenin artirilmasi ile ilgili çabalari sürekli kilmaktir (Yildiz ve 
Ardiç, 1999: 75). Bunun için, karşilaşilan sorunlari çözmek için, sorumlu-
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luğun kabul edilmesi, ürün ve hizmet sunumunda gelişme sağlamak adina 
çalişanlarin tamaminin özendirilmesi, desteklenmesi ve görevlendirilme-
si gerekmektedir. İş görenlerin belirlenen hedefler doğrultusunda işbirliği 
içinde çalişmalarinin sağlanmasi sürecin başarisi açisindan önem arz et-
mektedir (Aksu, 1995: 203). Juran ve Deming gibi kalitenin öncülerinden 
olan isimler, örgütlerdeki üst düzey yönetimin desteğine ve katilimina sik 
sik vurgu yapmişlar, yazili prosedürler, süreçler yerine takim ilişkilerinin 
önemini dile getirmişlerdir (Bumin ve Erkutlu, 2002: 88). Bu bağlamda 
toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri; kalitenin her zaman ön planda 
tutulmasi ve örgüt stratejilerinin temel unsuru haline getirilmesi, üst yö-
netim başta olmak üzere herkesin kaliteye bağli olmasi ve bu yönde çaba 
göstermesi olarak siralanabilir (Zengin ve Erdal, 2000: 46).

Deming, toplam kalite yönetiminin temellerini belli başli unsurlarla 
ifade etmiştir. Bu unsurlarin her biri kalitenin temelleri için önemli birer 
araç kabul edilmektedir. Bunlar aşağidaki gibi siralanabilir (Neave, 1987: 
564-569; Hackman ve Wageman, 1995: 311-317; Akdağ, 2005: 162,163; 
Aydin, 2018: 180):

	Yeni olan bu anlayişi benimseyin. Batili yöneticiler yeni bir çağda 
olduğumuzun farkina varmali ve sorumluluklarini öğrenmeliler.

	Kaliteye ulaşmak istiyorsaniz kontrole güvenmeyi birakin. Ka-
liteyi ürünün bir parçasi olarak en baştan sağlayin ve muayeneye güven-
mekten vazgeçin.

	Rekabet gücünü iş hayatinda ayakta kalabilmek için artirin, ürün 
ve hizmetlerin gelişimine katki sağlayacak amaçlar oluşturun. 

	İhaleleri sadece fiyat etiketlerini dikkate alarak yapmayi birakin. 
Her bir kalem malzeme aliminda tek tedarikçi ile çalişin, güvene dayali 
uzun süreli ilişkiler kurun.

	Maliyetlerin düşmesi için üretim ve hizmet sistemlerini sürekli 
geliştirmeye çalişin.

	İş başi eğitimini kurumsallaştirin.

	Liderlik anlayişini benimseyin.

	Korkuyu ortadan kaldirin ki herkes örgütün amaçlari doğrultu-
sunda etkin bir biçimde çalişsin.

	Bölümler arasindaki engelleri ortadan kaldirin, bütün departman-
lardaki insanlar takim olarak çalişabilsin. Ancak bu sağlanirsa karşilaşilan 
sorunlar kisa sürede çözümlenebilir.

	Çalişanlari kusursuz iş çikarmalari konusunda yönlendirmeye 
çalişan sloganlari ve öğütleri ortadan kaldirin. Bu, sadece düşmanca iliş-
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kilere sebep olur çünkü düşük kalitenin nedenleri çoğu zaman sistemin 
kendisine aittir.

	İş standartlarini ortadan kaldirin, yerine liderlik anlayişi ile yöne-
timi koyun.

	Çalişanlarin yaptiklari işten gurur duymalarini engelleyen neden-
leri ortadan kaldirin.

	Çalişanlarin kendilerini geliştirmelerine yardimci olacak eğitim 
programlari oluşturun.

	Örgütteki tüm çalişanlarin bu dönüşümün bir parçasi olmasini 
sağlayin.

Tüm bileşenlerin birbirine bağimli olduğu toplam kalite yönetimi 
felsefesinin başarili ve kalici olmasi için göz önüne alinmasi gereken ve 
tüm çalişanlarin sorumluluğunu kapsayan temel ilkeler literatürde genel 
olarak aşağidaki gibidir (Özçakar, 2010: 108-115; Karakilçik, 2013: 290-
293; Bengisu, 2007: 743-747; Akdağ, 2005; 163-165; Yatkin, 2007: 140; 
Akyüz, 2015: 28-30):

Müşteri odaklılık, müşteri memnuniyeti: Bu anlayişa göre kalitenin 
belirleyicisi müşterilerdir. Müşterilerin, ürün veya hizmetlere ilişkin bek-
lentilerinin baştan tespit edilip buna göre üretim yapilmasi veya hizmet su-
nulmasi durumu müşteri odakliliğin göstergesidir. Yani kaliteyi üreticiler 
değil, tüketici pozisyonunda olanlar tanimlamakta ve değerlendirmekte-
dirler. Örgütlerden beklenen, müşterilerin taleplerine odaklanip en kaliteli 
mali veya hizmeti en uygun fiyata mal edip sunmalaridir. Rekabet ortami-
nin yoğun bir biçimde hüküm sürdüğü günümüzde “ne yaparsak yapalim 
satilir” anlayişi yerini, “satilabileni yapmaliyiz” anlayişina birakmaktadir. 

Sürekli iyileştirme (kaizen) ve hataların önlenmesi: Literatüre Japonlar 
tarafindan kazandirilan “kaizen” kavrami daha iyiye doğru gelişim, değişim ve 
iyileştirmenin sürekliliğini ifade etmektedir. Sunulan hizmetler veya üretilen 
ürünler ne kadar kaliteli olursa olsun örgütlerin bu durumu yeterli bulmayip, 
“sürekli gelişim” anlayişini ilke edinmeleri esastir. Bu bağlamda örgütlerdeki 
insan kaynağinin geliştirilmesi ve en iyi uygulamalarin (benchmarking) yer-
leştirilmesi, sürekli iyileştirme için kullanilacak başlica yöntemler olmalidir. 
Bu ilke, sonuçlardan ziyade süreçlere vurgu yapmaktadir. Meydana gelme ih-
timali olan sorunlara karşi hazirlanmiş çözüm planlari da mevcuttur. Sürekli 
iyileştirmenin başlica yararlari ise; birimlerin işlerini daha verimli yapmalarini 
sağlamasi, rekabet unsurlarinin işlevselliğinin gerçekleşmesi ve tüm çalişanla-
rin motivasyonlarinin artmasi olarak siralanabilir.

Takım ruhu ve çalışanların katılımı: TKY anlayişi yönetim süre-
cine tüm çalişanlarin aktif bir şekilde katilimini gerektirmekte ve onlarin 
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mevcut her bir sürece katki sağlamasina önem vermektedir. Katilimda so-
rumluluğun da paylaşimini esas alan anlayişta her ne kadar üst düzey yö-
neticilerin oluşturacaği ortam önemli olsa da “gönüllülük” de beklenmek-
tedir. Katilimin sağlanmasi için kullanilan en önemli araçlardan biri “kalite 
çemberleridir”. Kalite çemberleri çalişanlarin çeşitli önerilerde ve değer-
lendirmelerde bulunmak maksadiyla çalişma saatleri dişinda da düzenli 
olarak bir araya gelmelerini ifade eder. Bu yöntem, 1960’larda Japonya’da 
uygulanmaya başlamiş, 1980’li yillar itibariyle başta Amerika olmak üzere 
tüm dünyada yaygin bir biçimde kullanilmaya devam etmiştir. Çalişanlarin 
kendisine sürekli, “ben bu örgüte nasil katkida bulunabilirim?” sorusunu 
sormasi önemlidir. Sürekli iyileştirmeye yönelik olarak hazirlanmiş strate-
jiler ve analizler takim olarak çalişmayi gerektirmektedir. Takim ruhunun 
varliği toplam kalite yönetimi anlayişinin vazgeçilmez unsurlarindandir. 
Takim ruhu ve katilim ayni zamanda demokratikliğin göstergesidir. Üretim 
ve hizmet sunum sürecinde yer alan çalişanlar katkida bulundukça kendi-
lerini önemli hissedecek ve yaptiklari işi daha fazla benimseyip, sahiple-
neceklerdir.

Liderlik: Toplam kalite yönetimi anlayişinda lider, sistemin tamamin-
dan ve insandan sorumlu olan kişidir. Liderin sergilediği tutum ve davra-
nişlar kalite kültürünün yerleşmesinde önemli etkiye sahiptir. Örgütlerde 
uygulanan kalite modellerinin tamaminda “liderlik” önemli kriterlerin ba-
şinda gelmektedir. Çünkü üst düzey yönetici pozisyonunda yer alan kişiler, 
yenilikçi, risk alabilen, sürekli iyileştirmeye önem veren ve müşteriyi her 
daim memnun eden misyonlari ile kurumsal iklimin oluşmasi noktasin-
da sorumluluk sahibidir. Ayrica yöneticiler, çalişanlari destekleyen, onlara 
yetki ve sorumluluk vererek daha rahat çalişmalarini sağlayan role rahip-
tir. Kaliteden söz edebilmek için korku ve engellerin ortadan kaldirilmasi 
gerekmektedir. Bunu sağlamanin ön koşulu ise demokratik liderlik anlayi-
şinin varliğidir. Ancak bu şekilde güven ilişkisine dayali bir sistem oluş-
turulabilir.

Eğitim: Örgüt çalişanlarinin değişen koşullara uyum sağlayabilmesi, 
işlerini kalite standartlarina uygun bir düzeyde yapabilmesi niteliklerinin 
geliştirilmesi ile mümkün olmaktadir. Özellikle kalite konusunda bilinç-
lendirilmeleri ve duyarliliklarinin artirilmasi büyük oranda sürekli eğitim-
lerle mümkündür. Her ne kadar örgüt çalişanlarina verilen eğitim maliyeti 
artirsa da başari için mutlaka gereklidir ve eğitimlerin uzun dönemli ve 
kapsamli olmalari toplam kalite yönetiminin sağlanmasi için şarttir. Örgüt 
kültürünün oluşturulmasi ancak eğitimin kurumsallaştirilmasi ile mümkün 
kilinabilir. 

Stratejik planlama ve performansın ölçülmesi: Örgütlerin kalite 
süreçlerini başarili bir biçimde yönetebilmeleri için hedeflerini net bir şe-
kilde ortaya koyduklari stratejik planlarinin olmasi gerekmektedir. Stra-
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tejik planlama örgütlerin; “Biz kimiz? Hedefimiz ne? Hedefimize nasil 
ulaşacağiz?” gibi sorulari cevaplama sürecidir. Bu sorulara yanit ararken 
çevre koşullarinin iyi analiz edilmesi özellikle örgüt ile çevresinin ilişkile-
rinin doğru belirlenmesi bakimindan önemlidir. Bunu gerçekleştirirken de 
çalişanlarin tamaminin eksikliklerinin, etkinliklerinin, yeterli, yetersiz tüm 
yönlerinin ve özelliklerinin gözden geçirilmesi şarttir. Bu bağlamda değer-
lendirildiğinde aslinda stratejik planlama ile ortaya konulan performans 
yönetimi ve toplam kalite yönetimi birbirlerini tamamlayan yaklaşimlardir.

2. KAMU SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Kamu kuruluşlari, sunduklari hizmetlerin boyutu dikkate alindiğinda 
şüphesiz oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle sunulan hizmetlerde 
kalitenin gözetilmesi ve öncelikle yaşanan sorun alanlarinin belirlenme-
si önem arz etmektedir. Etkili çözümlerin oluşturulmasi mevcut durumun 
doğru tespitine bağlidir.

2.1. Toplam Kalite Yönetimini Kamu Kuruluşlarının Gündemine 
Taşıyan Nedenler

Önceleri imalat sektöründe uygulanan daha sonralari hizmet sektörün-
de de kullanilmaya başlayan toplam kalite yönetiminin kamu kuruluşlarin-
da uygulanmaya çalişilmasinin sebebi, kamu yönetiminde yeniden yapi-
lanmanin gerekliliği olmuştur (Aydin, 2018: 181). Kamu yönetimlerinin 
geleneksel, kati ve bürokratik yapisinin dünyada yaşanan değişim ve dönü-
şüm sürecine cevap verememesi kamu yönetiminde de yeni yönetim yakla-
şim ve tekniklerinden faydalanilmasi düşüncesini, dolayisiyla toplam kali-
te yönetimi de gündeme getirmiştir (Ökmen ve Parlak, 2008: 420). Kamu 
kuruluşlari her ne kadar kar amaci gütmüyor olsalar da sunmuş olduklari 
hizmetlerin kalitesini yükseltmek dolayisiyla vatandaşlarin memnuniyetini 
artirmaya çalişmak toplumun genel huzur ve mutluluğunun da artmasina 
katki sunacağindan toplam kalite yönetimi sisteminin uygulanmasi zorun-
luluk haline gelmiştir (Aykaç ve Özer, 2006: 185).

Kaynaklardaki azalma nedeni ile kamu kurumlarinin bütçelerini daha 
çok tasarruf etmeye itmesi toplam kalite yönetimini kamu kuruluşlarinin 
gündemine taşiyan bir diğer etkendir. “Daha az harcama yaparak daha 
fazla hizmet sunumu” amacina da bu yolla ulaşilabilmektedir. Artan ge-
reksinimlere bağli olarak maliyetler de artmiş bunun neticesinde bütçede 
kisintiya gitmek zorunlu bir hal almiştir. Kaynaklarin uzun süredir sinirli 
olduğu bir dönemde, hem hizmet kalitesindeki iyileşme hem de maliyetle-
rin düşmesi ve bu durumun sürdürülebilirliği ancak toplam kalite yönetimi 
uygulamalari ile mümkün olmaktadir (Balci, 2005: 200).

Bu nedenlerden dolayi kamu kuruluşlarinin toplam kalite yönetimi 
sistemini benimsemesi ve uygulamasi ile “kalite bilinci” oluşmakta ve 
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buna bağli olarak hizmet sunumunda etkinliğin ve verimliliğin artirilmasi 
için daha fazla çaba sarf edilmektedir. Bununla birlikte vatandaşin devlete 
olan güveni ve bağliliği artmakta, hizmet sunumunda yer alan çalişanlarin 
da iş doyumu yükselmektedir (Aykaç ve Özer, 2006: 185).

Kamu kurum ve kuruluşlarinda toplam kalite yönetimini zorunlu hale 
getiren nedenler özetle şu şekilde tasnif edilebilir (Çapacioğlu vd., 2018: 
110-111; Balci, 2005: 199):

Değişimin zorunlu olması: Günümüzde toplum devlet karşisinda 
daha güçlü konumdadir ve geçmişle kiyaslandiğinda beklentisi de daha 
fazladir. Eskiden hiyerarşi ön planda iken artik o kaliplaşmiş sistem öne-
mini yitirmiştir. 

Toplumun çekinceleri: Özel sektör denildiğinde vatandaşlarin talep-
leri oldukça yüksek kalitede hizmet alma yönünde iken zaman içinde ayni 
talep kamu hizmetleri için de söz konusu olmuştur. 

Özelleştirmeye yönelik baski: Özelleştirme ile kamunun yapisinin kü-
çülüp, kamu kurumlarinin daha fazla odaklanmalari gereken konulara yo-
ğunlaşip sistematik bir davraniş sergilemesini içeren toplumsal değişimler 
söz konusu olmuştur. Kamu kurumlarindan da uzmanlik alanlarina göre 
daha yüksek kalitede hizmet sunumu beklenmektedir.

Finansal nedenler: Yoğun bürokratik işlemlerin varliği kamu kurum-
larinda sistemin hantallaşmasina neden olmaktadir. Son derece yavaş ve 
bir o kadar da maliyetli olan işlemler toplam kalite yönetimi anlayişi ile 
daha kisa sürede ve daha az maliyetle tamamlanmaktadir.

2.2.  Kamu Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetiminin 
Uygulanması
Özel sektörde uygulanmakta olan ve kamuda kuşku ile yaklaşilan top-

lam kalite yönetiminin kamu kuruluşlarinda da uygulanabileceği düşün-
cesi ABD devletleri başta olmak üzere Avrupa’nin birçok ülkesinde kamu 
sektörü uygulamalarindan sonra kabul görmüştür (Karakilçik, 2013: 295; 
Ökmen ve Parlak, 2008: 420). Üstelik bu yaklaşim, bazi ülkelerde dev-
let politikalari arasinda yerini almiştir. Örneğin, Amerika’da Federal Hü-
kümet’in oluşturduğu “Federal Kalite Kurumu”, kalitenin, yönetimin her 
kademesinde geliştirilmesini teşvik etmeye çalişmiştir (Balci, 2005: 200). 

1991 yilinda İngiltere’de kurulan “Citizen’s Charter” adli program 
da, toplam kalite yönetimin kamu yönetimi uygulamasindaki başarisinin 
önemli örneklerindendir. Programin amaci, İngiltere’de sunulan kamu 
hizmetlerinin hem kalitesini hem de niceliğini artirmak olmuştur. Daha 
sonraki dönemlerde Kanada, Fransa, Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya, 
Avustralya gibi ülkeler kamu yönetimlerinde toplam kalite yönetimi uygu-
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lamalarini gündeme getirmiştir (Ökmen ve Parlak, 2008: 420).

Ülkelerin kamu yönetimleri incelendiğinde toplam kalite yönetimi uy-
gulamalarinin büyük oranda eğitim ve sağlik sektöründe yoğunlaştiği ifade 
edilebilir. Vatandaşlarin beklentilerinin nispeten yüksek olduğu eğitim ve 
sağlik hizmetlerinde kalitenin iyileştirilmesi için toplam kalite yönetimi 
yöntemleri yoğun bir biçimde uygulanmaktadir. Türkiye’de de özellikle 
sağlik hizmetlerinde kaliteye yoğun bir ilgi vardir.

Sağlik Bakanliği’nin 181 sayili kanun hükmünde kararnamesinin 43. 
maddesi uyarinca 30.10.2001 tarihinde hazirlanip 10311 sayili oluru ile 
yürürlüğe giren, “Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yöner-
gesi” ,toplam kalite yönetimi anlayişinin kamu kurumlarina da yerleşti-
rilmesi gereğini gösteren bir örnek olmuştur. “Yönerge’ nin amacı; Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarında sunulan bütün hizmetlerin 
ve faaliyetlerin, toplam kalite yönetimi anlayışı ile; kalite, güven, yüksek 
verim, motivasyon, süreklilik, rekabet, ekip anlayışı ve kalite kültürü içinde 
yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir”, denilmek suretiyle 
kalite anlayişinin yerleştirilmesi gereği resmen ortaya konmuştur (T.C. 
Sağlik Bakanliği, 2001).

Benzer düzenlemeler dikkate alindiğinda, toplam kalite yönetimi 
anlayişinin kamu kuruluşlarinda uygulama sürecinde başarili olabilmesi 
için, kalite bilincinin üst düzey yönetimden alt kademedeki çalişanlara 
doğru yayilmasi gerekmektedir. Toplam kalite yönetimine ilişkin atila-
cak her adimda üst yönetimin sergileyeceği “liderlik” tutumu çalişanlarin 
konuyu sahiplenmesi bakimindan önem arz etmektedir. Ancak bu saye-
de çalişanlarin tüm süreçlere aktif katilimi sağlanabilir (Aykaç ve Özer, 
2006: 186).

Toplam kalite yönetiminin özellikle “katilim” , “stratejik planlama” 
ve “performans ölçümü” ilkelerine vurgu yapan anlayişi dikkate alindi-
ğinda, Türkiye’de stratejik planlamayi kamu kurumlarinda yükümlülük 
haline getiren, 2003 yilinda kabul edilen 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu da toplam kalite yönetimi adina atilmiş önemli adim-
lardan kabul edilmektedir. 

Nitekim toplam kalite yönetiminde başarili olmak isteyen kuruluşlar, 
stratejik hedeflerini net bir biçimde ortaya koymak zorunda olduklari için 
stratejik planlarini kuruluşun bütün bölümlerini kapsayacak şekilde ha-
zirlamak durumundadirlar. Hem toplam kalite yönetimi felsefesinin hem 
de stratejik planlama anlayişinin kapsadiği ilkelerin benzerliği göz önün-
de bulundurulduğunda her iki yaklaşim da birbirini tamamlamaktadir. Bu 
bağlamda stratejik plan uygulamalarinin başari düzeyi aslinda toplam kali-
te yönetiminin başarisina da katki sağlayacaktir (İlğan, vd., 2008: 86). Bu 
ilişkiden hareketle toplam kalite yönetiminin kamu kuruluşlarinda uygu-
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lanabilmesi için izlenmesi gereken aşamalar aşağidaki gibi ifade edilebilir 
(Ardiç, 2004: 138-140):

Üst düzey yönetimin ikna edilmesi: Toplam kalite yönetimin ilk aşa-
masinda yapilmasi gereken üst düzey yöneticilerin işin içine girmeleri ko-
nusunda ikna edilmelerdir. Çünkü lider pozisyonunda görülen yöneticile-
rin ilettiklerinin etkisi, yaptiklarindan daha baskin olabilmektedir (Yatkin, 
2007: 144).

Kalite organizasyonunun oluşturulması: Yöneticilerin ikna edilme-
sinden sonra kalite politikasinin, kalite plan ve programlarinin oluşturul-
duğu yapi tesis edilmelidir. Toplam kalite yönetiminin kurumsal düzeyde 
uygulanmasinda başarisina merkezi boyutta oluşturulacak “enstitü” gibi 
kurumlarin varliği katki sağlayacaktir.

Yöneticilerin katılımının sağlanması: Toplam kalite yönetimi uygu-
lamalarinin başarisi üst düzey yöneticilerin desteği ve katilimina bağlidir.

Yöneticilere yönelik eğitimler: Toplam kalite yönetiminin araçlari 
konusunda yöneticilerin eğitilmesi aşamasi toplam kalite yönetimi anlayi-
şinin zemininin oluşturulmasinda son safhadir. Bu aşamanin tamamlanma-
si ile birlikte artik uygulama aşamasina geçilmektedir.

Bilgilendirme yapılması: Bu aşamada kamu kuruluşunda çalişan tüm 
personele yönelik mevcut durum ve gelecekte yapilacak işler hakkinda bil-
gilendirme yapilmasi söz konusudur.

Personele yönelik eğitimler: Özellikle “katilim” ilkesinden hareketle 
tasarlanmiş toplam kalite yönetimi anlayişinda personele yönelik düzenle-
necek eğitimler bu ilkenin işlevselliğinin sağlanmasi bakimindan önemli-
dir. Toplam kalite yönetimi hakkinda tüm personel eğitilmelidir ki sürece 
dahil olabilsinler. 

Kalite çember faaliyetlerinin başlatılması: Bu aşamada ilk olarak 
sorunlarin tespiti yapilmaktadir. Çember üyeleri çözülmesini talep ettikleri 
sorunlari kendileri belirlemektedir. Sorunlarin üyeler tarafindan bizzat be-
lirlenmesindeki mantik, personelin kendi seçtikleri konular hakkinda daha 
istekli olmalari ve hareket etmelerine dayanmaktadir (Bayazit, 1998: 100).

Yetersizlik sebeplerinin ortaya konması: Yetersizlik sebepleri çok 
farkli olabilmektedir. Özellikle verimsizlik, maliyetle ilgili yaşanan sorun-
lar, kalitesizlik vb. konularda problemlerin tespit edilip bunlarda mücadele 
edilmesi son derece önemlidir. 

2.3.  Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Kuruluşlarına Uygulan-
masında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Özel sektörde uygulanan ve son yillarda kamu kurum ve kuruluşla-
rinin da gündeminde olan yeni yönetim yaklaşimlarinin uygulanmasinda 
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yaşanan sorunlarin toplam kalite yönetimi uygulamalarinda da görüldüğü 
ifade edilebilir. Literatüre bakildiğinda, yaşanan sorunlar genel ve özel so-
runlar olarak tasnif edilmektedir. 

2.3.1. Genel Sorunlar

İster özel sektör olsun ister kamu sektörü herhangi bir örgütün karşi-
laşma ihtimali olan ortak sorunlar genel sorun olarak değerlendirilebilir. 
Bu nedenle toplam kalite yönetiminin de uygulanmasindaki genel sorun-
lar; kaliteye duyulan inançsizlik, değişime karşi direnme eğilimi, beklenti-
lerin siradan olmasi, durum analizinin yeterince yapilamamasi, yöneticile-
rin genel tutumu, başarilarin ödüllendirilmesindeki yetersizlikler, eğitimin 
yetersiz olmasi gibi siralanmaktadir. Bu sorunlarin mümkün olduğunca 
azaltilmasi konusunda yapilmasi gerekenler aşağidaki gibi belirtilebilir 
(Acar ve Sevinç, 2013: 5-8; Aydin, 2018: 181; Aktan, 2012: 257,258):

Kaliteye duyulan inançsızlık: Kalite anlayişina karşi oluşun aslinda 
tek bir sebebi yoktur. Mevcut hali ile yapilanlarin zaten kaliteli olduğuna 
ve kalite adina yapilacak yeni çalişmalarin ek maliyet yükleyeceğine bu-
nun da ekonomik anlamda “yeni külfetlere katlanmak zorunda kalmak” 
olduğuna dair genel bir kani vardir. Diğer taraftan özellikle üst yönetimin 
kalite konusunda kararli duruş sergilememeleri, konuyu tam anlamiyla be-
nimsememeleri ve sahiplenmemeleri toplam kalite yönetiminin başari ile 
uygulanmasinin önündeki engellerdendir.

Değişime karşı direnme eğilimi: Değişime karşi direnme eğiliminde 
olanlar genellikle kendi konumlarinin tehdit altinda olduğuna inananlardir. 
Değişime karşi direnç gösterenlerin ileri sürdükleri argümanlar; bu yakla-
şimin da öncekiler gibi geçici moda olduğu, kurum için uygulanabilirliği-
nin bulunmadiği, kalitenin herkes tarafindan zaten bilindiği ve bu konuda 
herhangi bir şikâyet olmadiği gibi ifadelerdir.

Beklentilerin sıradan olması: Başarinin sağlanmasi için köklü de-
ğişimlere gerek olmadiğini düşünenlerin az bir çaba ile yeni gelişmeler 
kaydedilebileceğine olan inançlari, beklentilerin siradan olmasinin göster-
gesidir.

Durum analizlerinin yeterince yapılamaması: Toplam kalite yö-
netimi anlayişinda uygulamaya başlamadan önce tamamlanmasi gereken 
analiz süreci söz konusudur. Bu süreçte kurumlarin mevcut durumlarinin 
tespitine ihtiyaç duyulmaktadir.  Toplam kalite yönetimi uzun soluklu bir 
dönemdir ve bu bağlamda böyle bir değişim sürecine başlangiç yaparken 
yerleşik durumlarin doğru tespiti ilerleyen zamanlarda yanlişlik yapilma-
sinin da önüne geçecektir. 

Yöneticilerin genel tutumu: Yöneticilerin bir kisminin toplam kalite 
yönetimi uygulamalarina gereken ilgiyi göstermeyişi, birim yöneticileri-
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nin aralarindaki rekabet nedeniyle aktif olarak uygulamalara katilmamalari 
gibi tutum ve davranişlar, alt düzeyde çalişan personel ve gruplari da ilgisiz 
davranmaya itmektedir. Ayrica kisa vadede toplam kalite uygulamalarinin 
herhangi bir getirisi olmadiğindan bazi yöneticilerin kaynaklari harcama 
konusunda isteksiz davranmalari durumu da söz konusu olabilmektedir. 

Başarıların ödüllendirilmesindeki yetersizlikler: Çalişanlarin başa-
rilarini takdir edip, onlari ödüllendirmek motivasyonlarini ve performans-
larini artiracağindan, ödül-teşvik sisteminin oluşturulmasi kalite uygula-
malarinin başarisini olumlu yönde etkileyecektir.

Eğitimin yetersiz olması: Toplam kalite yönetiminin uygulanmasinda 
yaşanan en önemli sorunlardan biri eğitimin yetersiz oluşudur. Kurumlarin 
büyük bir bölümü eğitim konusunu ek bir maliyet olarak değerlendirdiği 
için çalişanlarin eğitimine gereken önemi vermemektedir. Oysa toplam ka-
lite yönetiminin önemini yeterince anlamadan öğrenmeden yapilacak uy-
gulamalar başarisizlikla sonuçlanacaktir.

2.3.2. Özel Sorunlar

Toplam kalite yönetiminin kamu kurumlarinda uygulanabilirliği ko-
nusunda kamu yönetiminin kendi yapisindan kaynaklanan özel sorunlari 
da bulunmaktadir. Bunlar inisiyatif kullanamama, çikar gruplarinin varliği 
ve etkisi, hizmet-ürün ikilemi, nitelik-nicelik ikilemi olarak özetlenebilir. 
Bu sorunlar şu şekilde özetlenebilir (Ökmen ve Parlak, 2008: 422; Acar ve 
Sevinç, 2013: 10-12; Aydin, 2018: 182 ):

İnisiyatif kullanamama: Kamu yönetiminin yapisindan kaynaklanan 
sorunlarin başinda inisiyatif kullanma noktasinda yaşanan otoriter uygu-
lamalar gelmektedir. Politikacilar kamu yönetimindeki bürokratlara ve 
yaptiklari işlere müdahale ettikleri için toplam kalite yönetimi uygulama-
larinda sorunlar yaşanmaktadir. Üst yönetimin işlevinin önemli olduğu bu 
yaklaşimda kamu yöneticilerinin inisiyatif kullanip karar alamamalari ku-
rumlardaki hoşnutsuzluğu tetiklemektedir. Diğer taraftan ayrintili biçimde 
düzenlenmiş olan yasalar da üst düzey yöneticilerin hareket alanini kisit-
lamaktadir. Sürekli değişen koşullar karşisinda hizmet sunanlarin yetki-
lendirilmesi ve gerektiğinde kurumda birtakim politika değişikliklerine gi-
debilmeleri toplam kalite yönetimi uygulamalarinin başarisini artiracaktir.

Çikar gruplarinin varliği ve etkisi:  Toplam kalite yönetimi uygula-
malarinda etkin olan çikar gruplarinin başinda sendikalar yer almaktadir. 
Çikar gruplari kamu yararindan daha çok kendi isteklerinin karşilanmalari 
ile ilgilenirler. Toplam kalite yönetimi uygulamalari ile de ilgilenmelerinin 
nedeni çoğu zaman; ortaya çikabilecek olan işten çikarma durumlari, yö-
netim ile sendika ilişkilerini etkileyebilecek yeni yapilanmalarin varliği, 
ödüllendirme sistemlerinde adil olmayan uygulamalarin ve eşitlik denge-
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sini bozabilecek yeni durumlarin varliğidir.

Hizmet-ürün ikilemi: Toplam kalite yönetiminin aslinda imalat sek-
töründeki süreçler için oluşturulduğu düşünüldüğünde hizmet sunan kamu 
kurumlari açisindan bu yaklaşimin uygulanmasinda birtakim güçlüklerle 
karşilaşilmasi doğal karşilanmaktadir. Kamu yönetiminde hizmetin üretim 
ve tüketim süreçleri eş zamanli olduğu için toplam kalite yönetimi uygula-
malari ve kalite ölçütleri karmaşiklaşmaktadir.

Nitelik-nicelik ikilemi: rekabet ortaminin yoğun olduğu özel sektörde 
amaç kari maksimize etmek olduğu için kaliteyi artirmak suretiyle daha 
fazla müşteri çekme anlayişi kamu kurum ve kuruluşlari için söz konusu 
değildir. Kamu hizmetlerinde taleplerin karşilanma durumlari ihtiyaçlar 
göz önünde bulundurulduğunda, iki türde karşilanmiş gereksinim durumu 
ortaya çikmaktadir. İlki, hizmet talep edilmesine rağmen bütçeden kaynak-
lanan sikintilar nedeni ile bazi kesimlerin hizmetten yararlanmalari müm-
kün olamamaktadir. İkincisi, bireylerin hizmetleri almasina karşin istedik-
leri kalitede alamamalari durumudur. Ya müşterilerin artirilmasi yönünde 
bir yol izlenecek ve bazi vatandaşlarin gereksinimleri karşilanmamiş ola-
cak ya da sunulan hizmetler sayisal olarak artirilacak ve halihazirdaki müş-
terilerin ihtiyaçlari daha düşük kalitede karşilanacaktir. Bu durum kamu 
kuruluşlarinda toplam kalite yönetimi uygulamalarindaki nitelik-nicelik 
ikilemi olarak ifade edilebilir.

SONUÇ

Rekabet ortaminin her geçen gün arttiği dünyada yönetim alaninda 
yaşanan değişim ve dönüşüm yeni yönetim tarzlarinin ve modellerinin 
uygulanmasini zorunluluk haline getirmiştir. Özellikle daha az maliyetle 
daha etkin ve verimli ürün/hizmet sunumu anlayişinin hakim kilindiği bu 
yüzyilda, kullanilan yönetim yaklaşimlari da bu doğrultuda şekillenmiş, 
felsefi temelleri oluşmuştur. Yeni yönetim yaklaşimlarindan kabul edile-
bilecek olan toplam kalite yönetimi anlayişi da hem özel sektörde hem 
de kamu sektöründe yoğun bir biçimde uygulanmaya çalişilmiştir. Özel 
sektörde ortaya çiktiği dönemde sadece “üretim” ile ilgili planlanmiş bir 
düşünce iken daha sonralari “hizmet sunumu” açisindan da son derece 
önemli hale gelmiştir. Örgütlerde üst düzey yönetimden en alt kademede 
çalişanlara kadar tüm personeli ve yönetime ilişkin tüm süreçleri içine alan 
toplam kalite anlayişi ile aslinda yeni bir sistem tasarlanmiştir. Müşterile-
rin/vatandaşlarin talep ve beklentilerinin “kalite” anlayişina bağli kalina-
rak karşilandiği bir yöntem tercih edilmektedir. Bu bağlamda toplam kalite 
yönetimi, birey ile ürün veya hizmet sunan kuruluşlari bir araya getirmeye 
çalişan bir sistemdir. Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi öngören bu felse-
fenin odak noktasi insandir. 
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Toplam kalite yönetimi uygulamalarini kamu kuruluşlarinin gündemi-
ne getiren nedenler çok çeşitli olmakla birlikte, temelde kamu yönetiminde 
yeniden yapilanma gereği olarak ifade edilebilir. Kamu kaynaklarindaki 
azalma, daha fazla tasarruf ihtiyaci, vatandaşlarin sunulan hizmetlere kar-
şi memnuniyet beklentileri gibi sebepler diğer nedenlerdendir. Özellikle 
katilim ilkesinin ön plana çiktiği modelin kamu kurum ve kuruluşlarinda 
uygulanmasinda birtakim sorunlar yaşanmaktadir. Bu sorunlarin başinda 
değişime karşi direnç, kalite anlayişina olan inançsizlik, yöneticilerin ge-
nel tavri gibi tutumlar başta olmak üzere kamu yönetiminin yapisindan 
kaynaklanan özel sorunlar da mevcuttur. Bu sorunlarin giderilmesi için ka-
liteyi önceleyen kurum kültürünün oluşturulmasi aslinda tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarinin gündemi olmalidir.
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Toplumsal hayatta kadin ve erkek dediğimizde iki farkli cinsiyetten 
bahsettiğimiz anlaşilir. Aslinda genelde bu biyolojik cinsiyeti tanimlar. 
Dört tür cinsiyetten bahsedilir; biyolojik cinsiyet; çocuğun anne rahminde 
oluşmaya başladiği andan itibaren beliren, kadin ve erkek doğurganlik or-
ganlarini kapsayan sistemin bütünü, somatik cinsiyet; biyolojik cinsiyete 
bağli olarak bedenin şekillenmesi, örneğin erkeğin vücudunun killanmasi, 
kadinin göğüslerinin çikmasi, regl olmasi vs., psikolojik cinsiyet; bu ise 
biyolojik cinsiyetten bağimsiz olarak kişinin kendisini cinsiyet yönünden 
tanimlama biçimini yani cinsel kimliğini,  toplumsal cinsiyet ise roller bü-
tününü ifade eder. yani aslinda toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyete iliş-
kin bir algilama biçimidir. 

Kabaca toplumsal cinsiyet erkek ve kadin cinsiyetine yönelik toplum-
ca belirlenmiş ve kültür içinde gelenekler ve göreneklerle öğrenilmiş ve 
kabul edilmiş, beklentileri karşilayan davraniş ve roller bütünüdür diye-
biliriz. Kadin ve erkeğin salt biyolojik cinsiyetinin ondan beklenen tüm 
sosyal davranişlari belirlediği varsayimi üzerine yapilanan toplumsal cin-
siyetin öğrenilmesi toplum içinde çok çeşitli yollarla olur. 

Toplumsal cinsiyete ilişkin önemli çatişma alanlarindan birisi iktidar 
ilişkileridir. Gerek aile içerisinde gerekse iş yaşaminda güç ilişkileri erke-
ğin kadin üzerindeki tahakkümünü belirgin bir şekilde ortaya koyar. Aile 
içerisinde karar verici konumda olan erkek bu gücün elinden gittiğini dü-
şündüğü anda saldirganlaşmaya başlamaktadir. Ülkemizdeki kadin cina-
yetlerinin nedenlerinden birisi de bu gücü kaybeden erkeğin kendi gücünü 
yeniden inşa etme çabasidir.  Çoğu işyerinde ayni işi yapan kadinlarla ayni 
işi yapan erkeklerin arasinda gerek ücret gerekse çalişma koşullari arasinda 
belirgin farklar vardir.  Meslek seçiminde belirginleşen toplumsal cinsiyet 
algisi kadinlara daha naif ve kirilgan olduklarini anlatan meslekleri önerir. 
Anaokulu ve kreş öğretmenliği, hemşirelik ve ebelik veya hosteslik  kadin-
lar için önerilse de okul müdürlüğü ya da doktorluk ya da başhekimlik ya 
da pilotluk  genelde erkekler içindir.  Güç ve karar verme daima erkeğindir.  

Bu güç ilişkileri her zaman salt gücün kabaca kullanimina ilişkin ey-
lemleri içermez. Ayni zamanda gücün görselliği üzerine de şekillenir. Pilot 
hostes ayrimi böyledir. Size uçak yolculuğunuzda hizmeti yapacak olan 
güzel kiyafetler içindeki kadindir ve fakat sizi yere sağ salim indirecek 
olan erkektir. Yani yolcuğunuzu şenlendirecek olan kadin ama hayatinizi 
teslim ettiğiniz erkektir. 

Kadinin görünen ya da izlenen olmasi binlerce yildan bu  yana gelen 
bir bakiş açisidir. Ortaçağin ya da rönesansin en ünlü ressamlari erkektir. 
Ve çoğu zaman resimlerin nesneleri kadindir. Günümüzde reklam billbo-
ardlarini da çoğu yerde kadina ilişkin görseller süslemektedir. 

İlk olarak aile içinde, çocuğun davranişlarini belirleyen aile içi iliş-
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kiler, çocuk büyüdükçe akrabalik ve arkadaşlik ilişkileri içerisinde daha 
da yerleşmeye başlar. Bu süreçte çocuğun kiyafetinden, kiyafetinde kulla-
nilan renklerden, oyuncak seçiminden izlediği çizgi filmlere ve dinlediği 
masallara kadar çok çeşitli yollarla çocuğa nasil davranmasi ve nasil ol-
masi gerektiğine ilişkin bilgiler aktarilir. Bu  süreçte çocuk erkek ve kadin 
biyolojik cinsiyetinden bağimsiz olarak kadinlaşir ve erkekleşir.

Toplumsal cinsiyet çalışmalarının geçirdiği aşamalara dayanarak ka-
dın ve erkek arasındaki farklılıkların temelini ararken zihinlerde ortaya çı-
kan ilk ayrımın, doğal özelliklerle toplumun öğrettiği tutum ve davranışlar 
olduğu söylenebilir. Toplumsal cinsiyet çalışmalarının, bugün gelinen nok-
tada iki yoldan birini seçmek yerine, sorunun yanıtını üç bileşene dayana-
rak verdiği de kabul edilebilir. Biyolojik farklılıkların muhakkak ki bir payı 
vardır ancak biyolojik farklılıklarla açıklanamayacak toplumsal cinsiyet 
rolleri de mevcuttur ki bunlar toplum tarafından bireyin şartlandırılma-
sıyla yaşatılmaktadır. Üçüncü olarak da hukuktan eğitime kadar toplumsal 
dinamikler üzerinde etkiye sahip tüm alanlar toplumsal cinsiyetin tanım-
lanmasında ve tanımın tüm topluma benimsetilmesinde katkı sahibidir. Son 
yaklaşımda vurgulanması gereken nokta toplumsal cinsiyetin sadece birey 
üzerinde değil tüm toplum üzerinde  etkili olduğudur. Yani toplumsal cin-
siyet tanımı sadece bireyleri değil toplumsal yapıyı etkilemektedir(Kiliças-
lan-Işik, 2016, s7-8). 

Buradan anlaşilacaği üzere toplumsal cinsiyetin öğrenilmesi ve kabu-
lü çok karmaşik süreçleri içerir. Bu meseleyi salt aile ve kültürel beklen-
tilere indirgemek sürecin sosyal ve siyasal sistemin sürdürülmesini meş-
rulaştirmasi gerçeğinin göz ardi edilmesini sağlayacaktir. Aile içi iktidar 
ilişkilerinin kabulü yani erkeğin kadin ve çocuklar üzerindeki tahakkümü-
nü ve yine kadinin çocuklar üzerindeki tahakkümünü meşru kilmak siya-
sal ve ekonomik iktidar ilişkilerinin kabulünü de meşrulaştiracaktir. Aile 
içerisindeki babanin gücünün diğer tüm bireyler üzerindeki etkisi siyasal 
iktidarin tüm toplum üzerindeki etkisinin ilk anlaşildiği ve kabul edildiği 
alan olacaktir.  Hollywood filmlerinin veya Türk dizilerinin bir çoğunda 
duyduğumuz “aile her şeydir” repliği bundan geliyor olsa gerek. 

Bachofen’in 18611de yazdiği “Ana Hukuku” kitabinda ailenin oluşu-
muna ilişkin söylediği(aktaran Engels, 2000, s.16) ;

1- insanlik başlangiçta kuralsiz cinsel ilişki yaşamiştir. Ki bu hete-
rizmdir. 

2- Böyle bir ilişki her türlü babaliği reddeder.

3- Bunun sonucunda genç kuşağin yegane ebeveyni anneye çok bü-
yük bir saygi vardir.
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4- Kadinin yalniz bir erkeğe ait olduğu monogamiye geçiş çok eski 
bir dinsel buyruğun çiğnenmesi(erkeklerin kadin üzerindeki geleneksel 
hakkinin çiğnenmesi) anlamina geliyordu.

Yani heterizmden monogamiye geçiş, raslantisalliktan ilişkiden aile-
nin kurulumuna giden süreçti. Ki ailenin kurulmasi ya da babanin aileye 
katilmasi yani egemenliği eline geçirmesi, mimariyle ve üretim araçlarinin 
gelişimiyle de ilişkiliydi. Bu da bizi yerleşik hayata geçiş ve tarim top-
lumuna yani artik üretim dönemine götürür. Biriken mamülün yönetimi, 
geleceğe aktarilma fikri ilk yönetimsel eylemlerdir. İşte ailenin oluşumu, 
iktidar paylaşiminin erkeğe geçişiyle başlamiştir denilebilir.

Genel olarak erkekler, mevcut toplumsal yapıda avantajlı durumda-
dırlar, heteroseksüel erkekler öbürlerine göre çok daha fazla avantajlıdır(-
Connel,2019, s.13). Ve fakat siyasal iktidar ve erkek, toplumsal cinsiyet 
normlarinin doğal süreçlermiş gibi kabulünün kendi güçlerinin kabulünün 
farkindadirlar. Fakat toplumsal cinsiyet beraberinde çok büyük bir eşitsiz-
liği de beraberinde getirir. Bu eşitsizlik çok büyük oranda kadinlar ve kiz 
çocuklari aleyhindedir. Bu eşitsizliğin giderilmesi ancak toplumsal cinsi-
yete ilişkin algilarin değişmesiyle olabilecektir. Bu ise sadece kültürel ve 
toplumsal öğrenmeyle değil, eğitim öğretim ve kanunlar yoluyla da ger-
çekleşebilir. 

Toplumsal cinsiyetin en etkili şekilde benimsetilmesi, toplumsal ve 
kültürel öğrenmenin yaninda kitle iletişim araçlariyla da olur. En başta ha-
berler olmak üzere, sinem televizyon programlari ve diziler, video klipler, 
kitaplar, romanlar, masallar ve çizgi filmler kitle iletişim araçlarinda top-
lumsal cinsiyetin siklikla benimsetildiği yerler olmaktadir. Bunlarin dişin-
da toplumsal cinsiyete ilişkin imgelerin en sik yer aldiği alanlardan birisi 
de reklamlardir.

Reklamda Toplumsal Cinsiyet ve Femvertising Reklamlar

Reklamlar bir ürünün, onu kullananlara faydalarinin en doğrudan 
anlatildiği iletişim tekniğidir diyebiliriz. Reklamin amaci bir ürün ya da 
hizmeti en kisa sürede sattirmaktir. Büyük bütçeleri gerektiren reklamlar, 
en kisa zamani ve yeri satin alarak hedef kitlelerine mesajlarini doğrudan 
vermek zorundadirlar.  Bu nedenle reklamlarda her zaman en çarpici un-
surlar kullanilmaktadir.

Reklamda korku , haz ve spor unsurlariyla birlikte en çok kullanilan 
unsurlardan birisi de cinselliktir. Burada cinsellik genellikle gösteren ve 
gösteren üzerinde hakimiyet kuran arasindaki ilişki üzerinedir. Yani rek-
lam, X ürününü kullanirsan en iyi bacaklar sende olacak ve en yakişikli 
erkeği sen elde edeceksin. Burada ürünün fizyolojik faydasindan bahset-
menin herhangi bir sakincasi olmamakla beraber. Cinselliğin kullanildiği 
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çoğu reklamda olduğu gibi aslinda toplumsal cinsiyetin kullanildiğinin 
anlaşilmamasidir. Yani bir prezervatif reklaminda cinsel içeriklerin kulla-
nilmasinin ya da cinsel hazzin vurgulanmasinin herhangi yanliş bir tarafi 
olamaz.  Ama eğer ürün cinsel bir haz sağlamiyorsa bu toplumsal cinsiye-
tin bir parçasi haline geldiğini göstermektedir.

-Dolaşım için Dulàc Bacak Kremi, Soğutma Etkisi Şişmiş Bacak-
lar ve Ayak Bilekleri ve Ayaklar için At Kestane Kremi, Örümcek Da-
marları - Rahatlatıcı Bacak Kremi(reklamin Türkçe mesaji)

Görüldüğü gibi damar açici faydasi olduğuna ilişkin bir krem rek-
laminda bile kadin bacaği en pürüzsüz haliyle gösterilmektedir. Burada 
amaçlanan güzel bacağa sahip olmak için ürünün tüketilmesinin tüketiciye 
benimsetilmesi. Fakat asil soru güzel bacaği kime göstereceğiz? İşte bu 
noktada erkeğin fiziksel ve ruhsal hazzinin ögesi olarak kadin bedeni ya da 
bedenin bir parçasi, kadinin erkeğe sunacaği bir armağan olarak yeniden 
yaratilacaktir. O halde erkek hazzinin görsel nesnesi kadinin kendi bedeni 
üzerindeki hakimiyeti de ortadan kalmaktadir. Kadinin arzu nesnesi olma-
si onun bu yönlü reklamlarda kullanilabileceğinin yakin zamanda ortaya 
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çiktiği yanilsamasi çikmaz bu sonuçtan.  Aksine erkek hazzinin kadin im-
gesi ve onun bedeni üzerindeki hakimiyeti tarih boyunca varolagelmiş bir 
durumdur. 

Tarihte her zaman kadin sunulan ve izlenen olmuştur. Kadin bedeni 
üzerine yapilan ortaçağ ve Rönesans tablolarinda da bu böyledir. Osmanli 
Saray’inda rakseden kadinlarda da böyledir.  Burada kadinin kendini izle-
yen üzerindeki voyörist bakişi, onun kendi bedeni üzerinde hakim oldu-
ğunu göstermez. Fakat bu onun toplumsal cinsiyetin kendisine öğrettiği 
çaresizliği aşmaya ilişkin yöntemler geliştirdiğini gösterir. 

Berger Görme Biçimleri kitabinda “ … kadının varlığıysa, onun ken-
dine karşı olan tutumunu gösterir; o kadına karşı nelerin yapılıp nelerin 
yapılamayacağını belirler. Kadının varlığı hareketlerinde, sesinde, fikir-
lerinde, yüz ifadelerinde, giysilerinde, seçtiği çevrelerde, zevklerinde or-
taya çıkar. Gerçekten de kadın kendi varlığına katkıda bulunmayan hiçbir 
şey yapmaz. Varlığı, kadının kişiliğiyle öylesine iç içedir ki erkekler bunu 
bedenden çıkan bir tütsü, bir koku, bir sıcaklık olarak algılarlar. Kadın 
doğmak, erkeklerin mülkiyetinde olan, özel çevrelenmiş bir yerde doğmak 
demektir. Kadınların toplumsal kişilikleri, böylesine sınırlı, böylesine ko-
şullandırılmış bir yerde yaşayabilme ustalıklarından dolay gelişmiştir. Ne 
var ki bu, kadının öz kişiliğinin ikiye bölünmesi pahasına olmuştur. Kadın 
hiç durmadan kendisini seyretmek zorundadır. Hemen her zaman kendi im-
gesiyle dolaşır. Bir odada yürürken ya da babasının ölüsünün başucunda 
ağlarken bile ister istemez kendi kendisini yürürken ya da ağlarken görür.- 
kina gecelerinde kadinlarin ağlama ritüelleri buna iyi bir örnek olabilir- 
çocukluğunun ilk yillarinda itibaren hep kendi kendisini gözlemesi, bunun 
gerekli olduğu öğretilmiştir ona. Böylece kadın içindeki gözleyen ve gözle-
nen kişilikleri, kadın olarak onun kimliğini oluşturan ama birbirinden ayrı 
iki öğe olarak görmeye başlar. Kadın, olduğu ve yaptığı her şeyi gözlemek 
zorundadır. Erkeklere nasıl göründüğü onun yaşamında başarı sayılan şey 
açısından son derece önemlidir. Kendi varlığını algılayışı, kendisi olarak 
bir başkası tarafından beğenilme duygusuyla tamamlanır(Berger,2014, 
s.45-46) diyerek, kadinin arzu nesnesi olarak erkek tarafindan beğenilme-
sinin, onun toplumsal hayattaki en büyük başarilarindan birisi olduğunun 
kadinlara toplum tarafindan öğretildiğini anlatir. Diğer bir başarisi da yine 
erkeğe çocuk vermek olagelmiştir. 

Kadinin bu denli toplumsal kabulü onun tüketicilere en kestirmeden 
ulaşilabilen reklam metinlerine ya da görsellerine de bu yönüyle girmesini 
sağlamiştir. Bugün neredeyse bütün reklam filmlerinde kadin, ya erkeğin 
ödülü, ya erkeğe en iyi bedeni sunan ya çocuklarina en iyi bakan ya da ona 
en iyi yemekleri yapan olarak gösterilmektedir.  

Toplumsal yaşamda kadin ve erkeğin nasil davranmasi gerektiği, nasil 
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olmasi gerektiği, nasil çalişmasi gerektiği reklamlarda oldukça çok kul-
lanilan toplumsal cinsiyete ilişkin mesajlardandir. Erkekler için kullani-
lan “Adam olmak” metaforu birçok reklamda kullanilmaktadir. Kadin en 
iyi anne, en iyi eş, en iyi aşçi ve en iyi temizlikçidir reklamlarda. Erkeğe 
“benim babam Toyota gibi adam” derken kadina “anne eli değmiş gibi” 
denmektedir. Şoför koltuğunda erkek otururken, Ayşe Teyze’ye çamaşir-
lari için derdini anlatan kadindir.  Reklamin bunu yaparken en doğal olan 
şey olarak sunmasi, toplumun mesajlari kabulünün kendiliğinden gerçek-
leşmesini sağlar. Böyle bir gerçekleşme kadinin, toplumun kendisine gös-
terdiği kadinliğa ilişkin olma halinin farkina varmamasi sonucunu doğurur 
ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kabulünün en tehlikeli halidir bu. Çün-
kü onun dişindakinin hayalini dahi kurabilecek deneyimden ve bilgiden 
yoksundur kadin. Ve öyle de olur. Artik kocasinin eşi, çocuklarinin annesi, 
iktidarin kendini ilk olarak inşa ettiği aileyi yapan dişi kuş, reklamlarda 
tüketilen nesne olmanin yaninda, reklamda tüketilmesi istenen ürünü tüke-
tecek kadin da olmuştur. 

Tüm bu duruma karşin son yillarda gerek ülkemizde gerekse yurt-
dişinda özellikle akademik çevrelerde toplumsal cinsiyet üzerine önemli 
çalişmalar yapilmiştir. Akademik çevrelerde başlayan bu hareketler-kimi 
zaman feminizm etkisinde- toplumda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine iliş-
kin farkindalik oluşmasini sağlamiştir. Özellikle kültür sanat çevrelerinde 
ve iletişim sektöründe bu durum önemli bir toplumsal mesele olarak irde-
lenmektedir. Kimi zaman medya metinlerinde toplumsal şiddet eşitsizliği 
doğrudan işlenirken, kimi zaman bu eşitsizliğe karşi önermeler yer almak-
tadir. 

İşte kadinin toplumsal hayattaki rolünün değişmesi, medya metinle-
rinde kadinlik algisinin değişmesine hatta kimi zaman yok olmasina neden 
olmuştur. Yillar önce Türkçe Rock Müzik yapan Özlem Tekin’in  dağlari 
deldim şarkisi bir femüzik(fe music) şarki olarak, dönemin sosyo kültürel 
yaşaminda önemli bir girişimdir. Şarki içerisinde bolca cinsiyetçi öge ba-
rindirsa da özellikle nakarat kisminin büyük bölümü aşk duygusunda bile 
kadinin erkek ile var olduğu savina karşi çikmaktadir. Özellikle nakarat 
kismini şarkinin bağlamindan ayri ele aldiğimizda- ki kita bölümleri rap 
müzik tarzinda olmasi, melodik yapisinin olmamasi, şarkilarin nakarat ki-
simlari şarkinin bütününe göre daha çok söylenmesi ve daha akilda kalici 
olmasi düşünüldüğünde- bu durum bir başkaldiri hali olarak daha ön plana 
çikar. 

Toplumsal cinsiyete yönelik bakiş açilarinin değişmesi kendisini ile-
tişim alaninda da göstermektedir. Tv programlari, diziler sinema, haberler 
vs. artik üretilirken ve sunulurken kadin ve erkeğin hayattaki konumlarini 
daha eşit yansitmaya çalişmaktadir. Burada toplumsal cinsiyet eşitsizliği-
nin iletişim sektöründe olmadiğini söylemek çok büyük hata olur. Fakat şu 
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bir gerçek ki bu farkindalik hali daha görünür olmaya başladi. En azindan 
sektör oyuncularinin(karar verici ve uygulayici anlaminda), bu yapimlarda 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin meşrulaştirilmasina ilişkin bir mesaj ver-
diklerinde tepki toplayacaklarinin farkin olduklari görülmektedir. 

Son yillarda toplumsa cinsiyet eşitsizliğine karşi- ya da onu vurgu-
layan- yapimlara özellikle reklamlarda da sikça rastlanmaktadir. Bu tür 
reklamlarin yapilmasinin bir nedeni kadinin toplumsal hayattaki gücünün 
daha anlaşilir hale gelmesi kabul edilebilir bir yaklaşim olacaktir. 

Reklami, bir ürün ve hizmetin kitle iletişim araçlarinda bedel ödeye-
rek tanitiminin yapilmasi olarak adlandirabiliriz. Elden ve Topsümer ise 
reklama tüketici gözüyle yaklaşmiş(2015, s.14); Tüketici gözüyle reklam 
ise; pazarda kendi ihtiyaçlarina cevap veren binlerce ürün arasindan kendi 
yararina en uygun ve rasyonel bir seçim yapmasina bir araç olduğu gibi, 
çeşitli mal ve hizmetleri tanitan, bu mal ve hizmetleri nereden nasil ve 
ne fiyatla sağlayabileceğini ve ne şekilde kullanacağini tanimlayan, günü-
müz yaşam biçiminde zaman açisindan tüketiciye yardimci bir yapidadir, 
diyerek reklamin tüketici ile alici marka arasinda karşilikli faydasina da 
değinmiştir. Bu yaniyla reklam, markalarla tüketiciler arasinda karşilikli 
bir iletişim sürecinin olduğunu göstermektedir. Bu karşilikliliğin dengesi 
çoğu zaman çok büyük oranda marka lehine olsa da elde edilecek faydayi 
göz önüne aldiğimizda tüketicilerin de süreçte etkileri vardir. 

Peltekoğlu Kavram ve Kuramlariyla Reklam adli kitabinda(2010,s.2), 
…bir ürün ya da marka arasındaki etkileşime bakıldığında reklamın, mev-
cut tüketicilerin daha çok tüketime yönlendirilmesi ve marka bağımlılığı-
nın yaratılması, marka ya da ürünün tüketmeyenlerin ise mevcut tüketici-
ler arasına katılması çabaları üzerine yoğunlaştığını söyleyerek, aslinda 
reklamin iki temel amacindan bahsetmektedir. Birinci amaç satiş amacidir 
ki bu ise en kisa sürede en çok satişi yani en çok kari elde etmektir. İkinci 
amaç ise markaya bağimlilik yaratmak yani tüketimi sürekli hale getirmek-
tir. İşte ilişkinin bu tarafi daha dengesizdir.

Yukarida, reklamlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin vurgulanma-
sinin nedenlerinden biri olarak söylediğim, kadinin toplumsal hayattaki 
gücünün daha anlaşilir hale gelmesi, reklam verenler tarafindan tehlike-
li bir manipülasyonla bir yanilsamaya dönüştürülmektedir. Yani diğer bir 
neden olarak kadinin bu gücünün daha iyi bir tüketici olmasi nedeniyle 
mi vurgulandiği sorgulanmalidir. Daha güçlü kadin daha iyi bir tüketici 
mi olacaktir. Erkeğin tahakkümünden çikma mücadelesi veren kadin- ki 
bizzat reklamlar bunu destekler- markalarin esiri haline mi dönüştürülmek 
istenmektedir.

Reklamlarda markaya yönelik tutumlarin olumlu olmasini sağlama 
çabalarinin en önemlilerinden bir tanesi tüketiciyi markaya karşi motive 
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etmektir.  İçgörü(insight) bu motivasyonun yaratilmasinda önemli bir etke-
ne sahiptir. Bu içgörüye seslenmenin en önemli koşulu ise yaşanmişliklara 
odaklanmaktan geçer.  Reklamcilarin kadinlarin toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğini vurguladiklari ve buradan çikiş yolunu gösterdikleri reklamlar bu 
içgörüye seslenmektedir.

Femvertising reklamlar, işte bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin edil-
gen mağdur tarafi olan kadinlarin bu durumdan kurtulmak için başkaldi-
rilarina odaklanmaktadir. Kadinlar artik erkek hikmetinden çikmişlardir 
ya da çikacaklardir. Kadinlar daha güçlüdürler artik bu reklamlarda. Son 
yillarda kadinin bu gücünün gösterildiği çok sayida reklam oynatilmakta-
dir. Kadınları basmakalıp bir şekilde sergileyen çok sayıda mesaj veren 
reklamlardan, kadınların varlığına odaklanan bir pozitif mesaj veren  rek-
lamlara yöneliş oldu. Modern kadınların ekonomik ve politik gücü önceki 
on yıllardan daha fazla olduğundan reklamcılık, mesajlarını bu değişen 
demografiye göre ayarladı. Böylece, evcilleştirilmiş ve/veya nesneleş-
tirilmiş kadınları tasvir eden reklamlarda bağımsız, kendine güvenen ve 
özgürleşmiş, dolayısıyla yetkilendirilmiş kadınlara doğru bir kayma gör-
dük(Drake,2017, s.593-594).

Dove markası femvertising akımında öncü sayılmaktadır. Firma ‘ger-
çek güzellik’ sloganıyla her yaştan ve fiziksel özellikten kadınların yer al-
dığı bir film çekmiştir. Kadınların bu zamana kadar reklamlarda temsil 
edilmeyen taraflarını ortaya çıkaran ve toplumca ideal olarak görülmeyen 
kadınlarla bir reklam filmi çekmiştir. Dove ile açılan bu yoldan sonra bir-
çok firma kadınların gücünü vurgulayan ve tabuları yıkan reklamlar yapa-
rak markalarını güçlendirmeye çalışmıştır. Nike 2012 yılında ‘voice’ rek-
lamıyla başarılı kadınların sesi olan bir reklam kampanyası yürütürken; 
2017 yılında ‘bizi böyle bilin’ sloganıyla sporcu ve sanatçı kadınları bir 
araya getirerek kadınların kalıplara sokulmaması gerektiğini vurgulamak-
tadır. Reklamda kadınları tanımlarken sık sık kullanılan ‘Kadınlar çiçektir, 
kadınlar güzeldir, kadınnın ellinin hamuru, kadınların altın ve mücevher 
kullanımı’ gibi kullanımları eleştirel bir yaklaşım söz konusudur(Tor Ka-
dıoğlu, 2021, s.5314). 

Benzer şekilde ayni sektörün diğer bir oyuncusu Elidor son dönem-
lerde sikilikla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadinlar üzerindeki etkisine 
dikkat çeken, kadinin gücüne ve yapabileceklerine odaklanan femvertising 
reklamlar yapmaktadir. Dove’un “Gerçek Güzellik” temali reklaminin et-
kisinin bu sektör için önemli olduğunu vurgulamak gerekir. 

Elidor Femvertising Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme

Bu çalişma Elidor markasinin kadinin gücünü vurgulayan femverti-
sing reklamlarina odaklanmaktadir.  
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Amaç

Çalişmanin ana amaci femvertising reklamlarda sunulan kadin imge-
sinin nasil konumlandirildiğini ortaya koymaktir. Böylece reklamla amaç-
lanan imaja ilişkin verilerin reklamda yer alip almadiği değerlendirilebile-
cektir. Her reklamin ticari ve iletişimsel hedefi mutlaka vardir. Bu çalişma 
iletişimsel hedefe uygun anlamlar içeren görsel ve metinsel içeriklerin rek-
lamda yer alip almadiğini tespit etmeye odaklanmaktadir.

Yöntem

Çalişmada markanin Elidor’un iki reklam filmi göstergebilimsel çö-
zümleme  yöntemiyle incelenecektir. Göstergebilimsel çözümleme, anla-
min çözülmesine ilişkin verileri sunar. Anlamin çözülmesi ise aslinda me-
tin içerisinde yer alan anlamlar arasindaki ilişki süreçlerinin ortaya koydu-
ğu tüm yeni anlamlari kapsar. Görsel olanin dilsel olanla anlamlaşmasini 
çözmeye çalişir göstergebilimsel analiz.

Göstergebilim, anlamın nasıl yaratıldığı ve metinlere nasıl aktarıldı-
ğıyla ilgilenir. Metinlerde bulunan göstergeler ve bu göstergeleri oluşturan 
gösteren/gösterilen bağlantıları üzerinde çalışır. Dil, sözcüklerin nasıl kul-
lanılacağı üzerine toplumsal kurum, konuşma ise dile dayalı bireysel bir 
eylemdir. Metinlerin de konuşma gibi belli gramerleri vardır. Göstergele-
rin anlaşılabilmesi için kodlar üzerinden uzlaşmalar gereklidir(Türkoğlu, 
2004, s.26-27).

Göstergebilimsel analizde, düz anlam, yan anlam, düzdeğişmece ve 
eğretileme ilişkisini çözebilmek metine ilişkin anlamlandirmayi daha doğ-
ru okumayi sağlayacaktir. Çünkü metinler kodlarla inşa edilir. Kodlarin 
içerisindeki alt metinler, içgörü ile ne kadar yakin bağlar kurabilirse mo-
tivasyon sağlanmiş olur. o halde göstergebilimsel analizde kodlarla göste-
rilen ilişkilerin anlamlarina odaklanmak çözümlemeyi olağan kilacaktir. 

Çalişmada, femvertising reklamlarda yalnizca kadin imgesinin nasil 
konumlandirildiği değil, bu konumlandirmanin kadinin toplumsal hayat-
taki yerine ilişkin toplumsal cinsiyet temelli sorgulama da yapilacaktir. 
Bundan kasit yalnizca femvertising reklamlardaki kadin imgesinin gücüne 
yönelik bir çözümleme değil ayni zamanda eleştirel bir okuma yapilmaya 
çalişilacağidir.

Elalem Ne Der Reklam Filmi

2018 yili 8 Mart Dünya Emekçi Kadinlar Günü öncesinde yayimlanan 
Manajans imzali reklam filminin yapimini ise PToT Film üstelenmiştir.  
Filmin yönetmenliğini ise daha önce Red Cross, Amnesty International, 
Converse gibi markalara hizmet vermiş olan Henry Scholfield  Üstlenmiş-
tir(https://www.campaigntr.com). Çalişmada kullanilan görseller youtube 
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üzerinde gösterilen reklam filminden alinmiştir.

8 Mart öncesi yayimlanmasi itibariyle toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
ve kadin haklari ve kadinin toplumsal ve bireysel gücüne odaklanmiş olan 
reklamin ana konusu kültürümüzde yaygin olan mahalle baskisi meselesi-
dir. Reklamda beş ana karakter vardir.  Filmde arkada fonda Cindy Lau-
per’in efsanevi şarkisi Girls Just Want To Have Fun çalmaktadir. Bu şarki 
döneminin önemli şarkilarindan birisi olmuştur.

İlk sahnede İstanbul manzarasi eşliğinde ekrani kaplamiş olan gözler 
yer almaktadir. Bu göz imaji film boyunca sürekli olarak çeşitli objelerin 
üzerinde yer almaktadir. Göz simgesinin sürekli çeşitli nesneler üzerinde 
yer almasi, kadinlarin sürekli gözlem altinda tutulduklarini göstermekte-
dir. Zaten film boyunca sürekli işlenen bir mesajdir bu. Devaminda ise 
banyoda eğlenerek makyaj yapan genç bir kadin belirir. Genç kadinin üze-
rinde ve banyodaki çeşitli yerlerde sürekli göz imaji bulunmaktadir. Ka-
din kapinin çalmasiyla irkilir. Kapinin çalmasi, ayna karşisindaki kadina 
uyaridir aslinda. Kendi başina kendini yaşayan kadin bu alarm ile ayna 
karşisinda olmasi gereken kişiye dönüşür hemen.  Arkasindan genç kadin 
banyodan çikarken erkek kardeşinin bakişlarindan siyrilarak, dişari çika-
caktir. Ama beli açik olan kiyafetinden ötürü, az önce erkek kardeşinden 
kurtulan genç kadin kendisi üzerinde hikmeti olan diğer erkeğin yani esas 
gücün ya da babanin kontrolünden geçmek zorundadir. Üzerine giydiği 
uzun kollu tişörtün fermuarini kapatinca o sirada manşetinde elalem ne 
der yazan(bu ayrinti ise çevre baskisinin ebeveynler üzerinde de olduğunu 
gösterir) gazetesini okuyan babasinin memnuniyeti yüzüne yansir ki genç 
kadin tüm bu süreçte oldukça memnuniyetsizdir. Devam sahnesinde kadin 
yolda yürürken komşularin ve çevredekilerin bakişlari sürekli genç kadi-
nin üzerindedir. 
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Sonrasinda ikinci karakter çikar sahneye, yol kenarinda bekleyen bir 
grup arasinda(muhtemelen yaya geçidi) saçinda bere olan ve telefonuyla uğ-
raşan kadin yanindaki kişinin taciz eden bakişlariyla yakasini düzeltir çünkü 
boynunda bir dövme vardir ve dövmeyi saklamaya çalişir. Bu arada kadinin 
parmağindaki yüzük evli olduğunu gösterir ve bu da tacizin evli ya da be-
kar ayirmadiğini anlatir. Kadinin gömleğinin yakasinda göz işareti vardir. 
Ve elalem yazar dudak figürüyle. Bu elalem yazisi(dudakla birlikte) ve göz 
figürü reklamin tüm aşamalarinda bir çok objede vardir. Bu bize gözetleme 
mekanizmasinin sadece çevrenin kadinlari gerçek gözleriyle izlemesiyle de-
ğil, ayni zamanda gerek kiyafet, gerek makyaj gerekse saç ile kadinin sürek-
li kendini kontrol etmek zorunda olduğunu gösterir. Yani toplum bize şunu 
der; her an seni gözetim altinda tutamayabiliriz fakat sen bizim adimiza her 
hareketinde kendini gözetlemek zorundasin. Zaten kültürle ve fark etmeden 
kadinlik rollerini öğrenen kadin en iyi gözetleyicidir burada. Kadinin bu ka-
dinlik rollerini fark etmeden öğrenmesi en tehlikelisidir aslinda. 
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Üçüncü karakter çikar sahneye. Kuaförde saçini topuz yaptiran kadin ol-
dukça mutsuzdur. Gömleğinin yakasinda ve tokasinda görürüz elalemin gözü-
nü. Sonra dördüncü karakter görünün. Bir üniversite amfisinde tepe görüntüsü 
optik formlari dolduran öğrencileri gösterir. Ve optik formlarda elalem kodlan-
miştir ki erkek öğrencilerin formlarinda da bu görülür. Buradan kadinlarin ve 
erkeklerin üniversite bölümü seçerken bile kadinlik ve erkeklik rollerine göre 
bölüm okumalari gerektiğini söylemektedir. Mühendislik bölümlerinde kadin 
öğrenci sayisinin az olmasi ya da hemşirelik bölümünde erkek öğrencilerin 
az olmasi bundandir. Burada da yine genç kadin bir öğrenci oldukça sikilmiş 
vaziyette etrafina bakar. Çünkü tüm sinifin kalem oynatişi bile ayni andadir. 
Yani herkes bu toplumun değerlerinin ürettiği bir parçayken ayni zamanda bu 
dayatmalari üreten toplumun da bir parçasidir. Beşinci karakterin çikmasiysa 
havaalaninda park etmiş uçaklarin tepeden görüntüsüyle olur. uçak içerisinde 
kokpite doğru özgüvenle yürüyen kadin kokpitin kapisinin yüzüne kapatilma-
siyla kendisine gelir ve özgüveni yerle bir olmuştur. Kapinin kapanmasi kim 
olmasi gerektiğini hatirlatir kadina. Kapinin üzerinde ise kadindan pilot olmaz 
yazisi belirir. Toplumsal kalip yargilarin kimin hangi mesleği yapip yapama-
yacağini göstermesi anlatilir burada.



Deniz Güven398 .

Reklamin bu bölümüne kadar Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizli-
ğinin kadin üzerinde nasil gerçekleştiğine ilişkin bazi veriler bulunmakta-
dir. Yani toplumsal baskinin kadina kadinlik rollerini nasil öğrettiğine ve 
kadinin bunun karşisindaki çaresizliğine ilişkin bazi örnekler sunulmuştur. 
İkinci bölüm ise bunun tersidir artik kadin güçlenecektir ve tüm durumu 
tersine çevirmelidir.

Filmin devaminda birinci karakter olan genç kadin bir mağazanin 
önünden geçerken kendisine bakar ve bir anda kim olmasi gerektiğini değil 
kim olduğunu hatirlar. Burada şarkinin daha ritmik olan nakarat bölümü(-
girls just want to have fun) yüksek sesle devam eder. Büyük bir özgüvenle, 
tüm o benliğini çürüten toplumsal baskilari yirtarcasina tişörtünün şapkasi-
ni arkaya doğru atar ve meydanda bir yere doğru yürümeye hatta koşmaya 
başlar. Kameranin geniş açisinda bir inşaat önünde levhalarin üzerinde el 
alem ne der yazisi dudak ve göz figürlerinin yer aldiği afişler bulunmakta-
dir. Bir tanesini yirtar ve arkasina dönerek çevresinde kendisini izleyenleri 
izler bir şey hatirlatmak ister gibi. Devaminda ise kadin pilot kafasina pilot 
şapkasini geçirir kokpitin kapisini açar birinci pilot koltuğuna yönelir ve 
erkek olan ikinci pilot mahcup bir bakişla gülümser. Sonrasinda sinavda 
olan öğrencinin kağidinda el alem yazisi silinmiştir ve yalnizca “ben” ya-
zisi görünür. Kadin öğrenci ayağa kalkar birden ve tüm diğer öğrenciler 
ona bakar. Burada “Ölü Ozanlar Derneği” filmine bir atif vardir sanki. O 
filmde de öğrenciler otoriteye sinifta ayağa kalkarak karşi gelmişlerdir. 
Devaminda kamera afiş sahnesine döner. Genç kadin hala çevreyi sey-
retmektedir.  Birden ikinci karakter kafasindaki bereyi çikartir ve afişlere 
doğru koşmaya başlar. Kadinin saçinin renginin pembe tonlarinda olduğu-
nu anlariz burada. Onu da saklamiştir. Bir anda bir çok kişi o yöne koşar ve 
herkes afişleri yirtmaya başlar.

Bu bölümde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve onun yarattiği baskiya 
karşi kadinin direnme gücünü ve başkaldirişini izleriz. Artik kadin kendine 
gelmiştir ve tüm bu kaliplari yikmak üzeredir. Bunun koşulu ise hep bir-
likte davranmaktir. Kadinlar afişleri yirtarken bir kisim insan onlari seyre-
der. Ve o anda bir minibüsün arka penceresinden “aaa” diyerek bakan beş 
küçük kiz çocuğu görünür.  Gelecek onlardir ve onlar ne görürlerse öyle 
yaşayacaklardir. 
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Reklamin son bölümünde ise artik kendi hayatini yaşayan kendi ka-
rarlarini veren ve tüm baskilari yikmiş özgür kadinlar yer almaktadir. Tren 
seyahati yapan ve trende dans eden kadinlar, çatida dans eden teyzeler, 
sokakta saçlarini sallayarak dans eden kadinlar, günün değişik saatlerinde 
yollarda dans eden kadinlar, bir kafe ya da barda bir şeyler içerken alar-
min çalmasiyla bu saati içeceğin içine atarak dönüş zamanini da kendisinin 
belirlediğini söyleyen kadinlar(saatte el alem yazar yine) ve belki saba-
ha doğru vaktinde iki genç kadin deniz kenarinda dans ederken İstanbul 
manzarasiyla biter reklam filmi. El alem ne derse desin biz böyle yaşariz 
sloganiyla ve Elidor yazisiyla son bulur reklam. Kadinin hayatini kendi 
eline aldiğini ve çevre baskisini yiktiğini gösteren bu bölüm son dönemde 
femvertising reklamlarda siklikla karşilaşilan temalari içermektedir. 
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Sonuç ve Tartışma

Femvertising reklamlar son yillarda kadinlarin toplumsal hayatta-
ki eşitsiz yerini sorgulayan ve bu eşitsizliği ortadan kaldirmaya yönelik 
reklamlara göze çarpar. Femvetising reklamlarda genel olarak yukaridaki 
reklam analizindeki gibi üç temel tema yer alir. Birincisi ortada toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinden kaynakli bir veya birden çok sorun vardir. Bu so-
runlar  ortaya konur ve bunlara çözüm olabilecek unsurlar desteklenmeye 
çalişilir. Kimi zaman kanun yapicilara, kimi zaman erkeklere, kimi zaman 
sivil toplum kuruluşlarina ya da eğitim kurumlarina ya da kadinin ken-
disine çağridir bu. Yukaridaki reklamda bu unsur beş karakter üzerinden 
oldukça fazla işlenmiştir. Türkiye’de hatta dünyada belki benzer hikayeleri 
yaşamayan kadin yoktur. Yukaridaki reklamda sorunu çözecek olan kadi-
nin kendisidir ve reklam kadina seslenmiştir. 

Bu tür reklamlarda yer alan diğer bir tema da kadinin gücünün gös-
terilmesidir. Burada genellikle bir sorunun üstesinden gelen kadin vardir. 
Çocuk da yaparim kariyer de mottosu bunun örneğidir. İncelediğimiz rek-
lamda kadinin gücünü gösteren bir çok unsur bulunmaktadir. 

Yine femvertising reklamlarda yer alan diğer bir tema ise kadinin as-
linda herkes gibi bir insan olduğu vurgusudur. Yemek yerken araba sürer-
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ken ya da dişarida içki içerken bir kadin olarak değil bir insan olarak bun-
lari yaptiğidir. İncelediğimiz reklamin son bölümünde yine bu unsurlara 
yer verilmiştir. 

Bu reklam kadinlarin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan 
sorunlarini dile getirmede, bu sorunlari aşmada kadinin gücünü gösterme-
de ve bunun normalleştirilmesini anlatmada iyi niyetli bir reklam gibi gö-
rünmektedir. Yalniz bir herhangi bir konuda bir çözümleme yaparken ola-
bildiğince farkli açilardan bakarak analiz yapmak ve özellikle reklam film-
lerini incelerken ticari kaygilari da gözetmek gerekir. Yani reklami kendi 
bağlamindan koparmadan salt verdiği sosyal mesaj üzerinden değerlendir-
me yapmak onu incelerken düşülecek önemli hatalardan birisi olacaktir. 

Öncelikle bu reklami toplumsal cinsiyet açisindan ele alalim. Top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğine karşi yapilan iletişim çabalari(reklam, şarki 
film vs) çoğu zaman bazi hatalara düşmektedir. Bunlardan birincisi, içinde 
bulunduğu eşitsiz durumu anlatirken o eşitsiz durumu kabullenmek ya da 
onaylamak.  Bu çok sik yapilan bir hata. Bu reklamda da aslinda ilk sahne-
de karşilaştiği durum buna örnektir. Erkek kardeşinden ya da babasindan 
-her ne kadar rahatsizsa da ve karşi gelecekse de-onay almak zorunda oldu-
ğunun  gösterilmesi bu durumun meşruiyetine işik yakan bir mesajdir. Şöy-
le ki ülkemizde bu reklami izleyen bir çok kadin bunu herkesin yaşadiğini 
ve normal olduğunu düşünür. Tipki Cumhurbaşkanliği İletişim Ofisinin 
kadina yönelik şiddete karşi yaptiği reklamlardaki gibi. O reklamlarda da 
eşinden dayak yiyen ve bunu saklayan bir profesör görünmektedir. Sonra-
sinda artik susmayacağim dese de bu reklami izleyen şiddet mağduru bir 
kadinin “profesör bile daya yiyormuş ben ne yapabilirim ki” düşüncesine 
kapilmasi olağandir. Elidor reklaminda sahne, genç kadinin makyajini sil-
meden ve fermuarini kapatmadan babasinin ve kardeşinin onayina ihtiyaç 
duymadan çikmasini gösterebilirdir. Belki babasi öperek uğurlayabilirdi. 
Reklam kadin için kadina yönelik yapilan bir reklam. Ve içerdiği mesajlar 
oldukça can yakici sorunlarla ilgili. Ve bu sorunlari aşan güçlü kadinlar-
la ilgili. Fakat toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin yapimlarda yapilan 
ikinci bir hata ise kadinin gücünün gösterimi erkek değerleriyle olmasi. 
Burada erkek değerlerini meşrulaştiran hatalar yapilmaktadir. Örneğin hiz-
li araba süren kadin görseli hizli araba sürmeyi kutsallaştirir. Thelma ve 
Loui filmi zamaninda feminist çevrelerce oldukça olumlu karşilanmiş kült 
bir filmdir. Fakat burada savaşmak, silah kullanmak, hizli araba sürmek 
ve yakişikli birini tavlamak(at avrat silah metaforu) kadinlar için bir değer 
olarak gösterilmiştir. Reklamda karşilaşilan durum da böyledir. Kadinin 
kokpite girerken şapka takmasi oldukça, kadinlarin araba sürerken dans 
etmeleri(dört kadin, Türkiye’de Şahin-Doğan marka araçlarda dört erke-
ğin dolaşmasi) erkek değerlerinin yok edilmesi değil aksine kutsanmasidir. 
Burada önemli bir ayrinti da tüm erkeğe özgü olanlari kadinin da yapa-
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bilmesini vurgulamak hem erkeğin yaptiğinin onaylanmasi(kadinlar da 
savaşabilir, oysa savaş kötü bir şeydir) hem de erkeğin yaptiğinin erkeğe 
özgü olduğunun kabulüdür. Kadinlar da savaşabilir demek eğer firsat veri-
lirse(erkek tarafindan) kadinlar da yapabilir(erkeğe ait olani) demek olur. 
yine de da bağlacinin sik sik kullanilmasi önemli bir hatadir. Çocuk da 
yaparim kariyer de demek buna örnek bir mesajdir. Yine bana izin verilirse 
her ikisini birden yapabilirim demek aslinda bir izin talebinde bulunmaktir. 
Söylenmesi gereken kadinlar da pilot olabilir, bende tamirci olabilirim de-
mek değildir. Söylenmesi gereken hiçbir şey söylememektir. Tüm bunlari 
zaten yapabilirim, ne gerek var bunlari konuşmaya anlamini yaratmak en 
doğrusu olacaktir. Bu reklam filminde gece geç saatlere kadar biz de eğ-
lenebiliriz, araba da sürebiliriz demek böyle bir hataya düşmek alacaktir.

Reklami diğer bir yönden eleştirmek gerekirse, bunun da reklamin 
ekonomi politiği üzerine olmasi açiktir. Elidor reklami her ne kadar iyi 
niyetler barindirsa da reklamin tüm aşamalarinda reklamin hedef kitlesine 
yönelik, yani elidoru tüketmesi istenen kadinlara yönelik olduğu açiktir. 
Reklam boyunca reklamin 5 ana karakterinin saçlari oldukça iyi yapida-
dir. Ve özellikle ikinci ve üçüncü bölümlerde yani kadinin gücünün göste-
rildiği sahnelerde kamera özellikle kadinlarin saçlarina odaklanir. Ve her 
kahraman kendi durumunu değiştirdiği anda bir baş hareketiyle oldukça 
güzel yapili saçlarini sallar. Ayna karşisinda genç kadinin kendini fark et-
tikten sonra başini sallayarak yola koyulmasi, yine pilot kadinin şapkasi-
ni takarken yaptiği hareket buna örnektir. Yani evinizde babanizin sözünü 
dinlerken de buna karşi gelirken de güzel olmalisiniz. Güzel olmak için de 
elidor kullanmalisiniz. Elidorun 2002 8 Mart öncesi yayimlanan, Zeynep 
Bastik adli şarkicinin yer aldiği reklam filmi de baştan sona böyle geçer. 
Kalip yargilar ve mahalle baskisiyla kendini gerçekleştiremeyen kadinlar 
buna karşi gelir ve hep birlikte bunu aşarlar işe reklam filminin o kirilma 
anlarindan sonra kadinlarin saçlari mükemmel bir hal alir.  Yani siz güçlü 
kadinlar sizi kimse kendi yolunuzdan alikoyamaz. Ama bunun için elidora 
ihtiyaciniz var demektedir reklam filmi tüm film boyunca. Bunu diğer bir 
örneği Elçin Sangu’nun oynadiği elidor reklamidir. Her ne kadar femver-
tising bir reklam olmasa da bazi unsurlari barindirir içerisinde. Tüm film 
boyunca ayni karakterin iki hali görünün birincisi elidor kullanan ve onun 
için her şey yolunda gider. İş, arkadaşlik, ev hayati vs. hep mükemmeldir. 
Çünkü onun saçlari elidorla yikanmiştir. Karakterin diğer hali ise elidor 
kullanmazsa olacaği durumu göstermektedir. Burada görüntü terstir. Ev 
dağiniktir, hiçbir şey yolunda değildir. Çünkü elidor kullanmamiştir. Son 
sahne elidorlu karakterin diğerine elidor vermesiyle biter. 

Tüm bu üç reklamin seslendiği ana nokta içgörüdür. Üç reklamda da 
kadinlarin yaşanmişliklarina odaklanarak onlari markanin birer tüketicisi 
olmaya motive etmeye çalişir. Kadinlarin sosyal hayattaki konumlari el-
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bette önemlidir ve bunlar üzücüdür. Ama aslolan markanin daha çok sat-
masidir. Kadinin toplumsal hayattaki yeri kapitalist kültürle birlikte artma-
ya başlamiştir. Kitlesel üretimin başladiği sanayi devrimi dönemi, kadinin 
gücünün ilk göründüğü dönemdir. Bunun en önemli sebebi kadinlarinda 
birer üretici, yani işçi olmalaridir. Diğer bir nedeni ise kadin mücadele-
leridir. Günümüzde de kadinin toplumsal hayattaki yeri daha güçlü hale 
gelmektedir. Bunun bir nedeni yine kadin mücadeleleri ise de diğer bir 
nedeni de artik kadinlarin daha iyi birer tüketici olmalaridir. Daha güçlü 
kadin daha güçlü tüketici demektir markalar için. Bu nedenle kadinlarin 
içgörüsüne seslenir: “sen istediğin şey olabilirsin, bunun önünde hiçbir en-
gel yok, olursa da yik geç, ama yeter ki güzel saçlarin olsun, yeter ki Elidor 
kullan”. Peki kimin için?
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Giriş

Tirhala Sancaği, gerek merkez konumu gerekse art bölgeleri ile Os-
manli Rumeli’sinin en önemli merkezlerinden biridir. Sahip olduğu verimli 
topraklari ile tarimsal üretime katki sağlarken hinterlandinda yer alan li-
manlar ile de ticari açidan çok hareketlidir. Günümüzde Yunanistan sinir-
lari içerisindeki Teselya’da yer alan Tirhala, kuzeyinde Selanik, batisinda 
Yanya, güneyinde İnebahti ve doğusunda Selanik körfezi ile çevrili bir şe-
hirdir.(İnciciyan, Andreasyan, 1973-1974: 58; Kul, 2018:12)  Bu konumu 
ile Teselya’nin orta kisminda yer alan şehir, Adriyatik Denizi’ni Selanik’e 
bağlayan yollarin üzerinde bulunmaktadir. İki ağ şeklinde uzanan bu yolun 
Tirhala’ya bağli Yenişehir kazasindan Korint’e bağlayan bir güzergâhi da 
bulunmaktadir. Şehir bu iki ulaşim rotasinin kavşağindadir. Coğrafyaci İd-
risi Tirhala şehrini, Kastorya ve Larissa şehirlerinin yollar aği kavşağinda 
büyüyen bir şehir olarak tarif etmektedir.(Kul, 2018: 226) Yine El İdrisi ta-
rafindan şehir, verimli bağ ve bahçeleriyle önemli bir tarim merkezi olarak 
tarif edilmiştir.(Candemir, 2014: 6) 1394 yilinda I. Bayezid döneminde, 
Evrenos Gazi komutasindaki birlikler tarafindan Bati Teselya ve Tirhala 
ele geçirilmiştir. Ayni zamanda Kuzey ve Güney Teselya arasinda uzanan 
Tirhala şehri, konumu itibari ile önemli bir geçiş güzergâhi oluşturmakta-
dir.(Kiell, 2012a: 114)  Belirtilen bu coğrafi konumuyla Tirhala, ulusal ve 
uluslararasi sahada Rumeli bölgesinin en önemli üretim ve ticaret lokas-
yonlarindan birini oluşturmaktadir. 

Osmanli yönetiminde iken Teselya’nin en güçlü merkezi haline gelen 
şehir, Teselya’yi da içine alacak şekilde büyük bir sancak merkezi duru-
munda idi. 1424 yilina gelindiğinde bu sancak İzdin ve Badracik’la beraber 
verimli topraklara sahip Spercihos ovasini da içine alarak güney yönünde 
genişlemiştir.(Kiell, 2012a: 115) 1453 -1454 yilinda yapilan tahrire göre, 
şehirde sekiz Müslüman ve alti Hristiyan mahallesi bulunmaktaydi. Yine 
1506 yilina ait bir tahrir defterine göre ise şehir yaklaşik olarak 2600-2700 
arasinda bir nüfusa sahipti. Verilen bu rakamlarla birlikte Tirhala şehri, 
Teselya bölgesinin en büyük yerleşim yerlerinden biriydi. (Kiell, 2012a: 
115) Tirhala, yanindaki Kardista, Sofades ve Fener ile birlikte tüm Yuna-
nistan göz önünde bulundurulduğunda, Teselya bölgesinin çok önemli iki 
ovasi içerisinde kalmaktadir.(Kiell, 2012b: 522) Bu konumu ile Tirhala 
şehri, çevresi tahil ambari konumunda olan bir ova özelliği taşimakta idi. 
Bu bilgiler göz önüne alindiğinda Osmanli idaresi altinda bulunan şehir, 
gerek idari gerek ise ekonomik yönden Osmanli Devletinin önemli şehir-
leri arasinda idi. 

Fetihten önce Trikkala olarak adlandirilan şehir, fetihten sonra arşiv 
belgelerinde ve kroniklerde Tırhala ismi ile geçmektedir ve şehrin ismi 
Osmanli Devleti’nin elinden çikana dek kullanilmaya devam etmiştir.(Kul, 
2018:12) Tirhala, eski dönemlerde Teselya bölgesinin içinde orta Yunanis-
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tan’da günümüzdeki Karditsa, Liarissa (Yenişehir), Magnesia bölgeleriyle 
beraber 14.030 km karelik bir alani kapsayan Teselya bölgesi içinde kal-
maktadir. Osmanli Devleti’nin ilk dönemlerinde, Tirhala livasi Teselya’nin 
tamamini kapsamiştir. Hatta Teselya sinirlarinin ötesinde de bölgeleri bu-
lunmaktaydi. Eğriboz sancaği 1470’de kurulunca, Bardacik ve İzdin Böl-
gesi Tirhala’dan ayrildi ve Eğriboz’a eklendi. 1520-1540 arasinda Kravari 
ve Apokiri, İnebahti sancağina eklendi. Çatalca ve Golos da Tirhala’dan 
ayrildi. Böylelikle eski Tirhala’dan Tirhala merkez, Fener, Cuma, Agrafa, 
Alasonya ve Yenişehir kazalari kaldi. XVII. Yüzyilda Kardista, küçülmüş 
fenerin yerine kazaya dönüştü. 1830 yilinda İnebahti, Yunanistan’a dahil 
edilirken Çatalca, Agrafa, Golos ve Ermiye Osmanli topraklarinda kaldi. 
Bu yeni Tirhala Osmanli Devleti’nde Yanya eyaletine bağlandi.

Şemseddin Sami ise Kamus-ul alam adli eserinde Tirhala şehrinden 
bağ, bahçe, bostan ve akarsularin çok olduğundan, mevkiinin basik, nem 
oraninin fazla olmasindan dolayi yazlari havanin ağir olduğu şeklinde bah-
setmektedir. (Şemsettin Sami, 1891: 1637-1638) Bu iklim dut yetiştiricili-
ği için gerekli ortami sağlamaktadir. Tirhala bölgesi ipekçiliğini araştirma-
nin en önemli nedeni, Osmanli ipekçiliğinin kökeni ile ilgilidir. Osmanli 
ipekçiliğinin kökenleri meselesi çok önemlidir. Mesele adeta bir problem 
mahiyetinde belirginleşmektedir. Zira konu ile ilgili kanaatlerin izdüşümü 
Asya tipi üretimi çağriştirmaktadir. İpek Ortaçağ’dan 19. Yüzyila kadar en 
önemli ticari üründür. Baharat yolunda taşinan en önemli ürünlerden biri 
de yine ipektir. Bütün bu önemine rağmen, Osmanli imalatçilarinin ithal 
ipeğe kayitsiz, şartsiz bağli kaldiklarini düşünmek hatali olacaktir. Üste-
lik bu bağimliliğin bu kadar uzun bir süre devam ettiğini düşünmek daha 
büyük bir yanilgidir. Osmanli dokumacilarinin değişen şartlar karşisinda 
oluşan yeni ortama uyum sağlama yeteneğinden yoksun ve hiç değişme-
den adeta durağan bir vaziyette devam ettiğini düşünmek, bu konudaki 
önyargilarin bir sonucudur. (Yücekaya,2018:346) Birikmekte olan deliller, 
Osmanli Devletinin ilanihaye ipeğe olan bağliliğinin devam etmediği, en 
azindan iç piyasada kullanilan ipeğin genelinin ipek ambargolari sonrasi 
yerel üretimle karşilandiği yönündedir. Anadolu’da yerel ipekçilik yapil-
diğina dair ilk belgeler Amasya gibi şehirlere aittir. 18. Yüzyildan önce 
Anadolu’da 17. Yüzyilda ipekçilik faaliyetlerinin başladiği düşünülebilir. 
(Yücekaya,2013:280-281) 

Rumeli’de ilk ipekçilik faaliyetlerinin ne zaman başladiği ise ayri bir 
problem olarak görünmektedir. Muhtemelen Bizans döneminden intikal 
eden bir ilkel ipekçilik altyapisi vardir. Mor ipek denilen kültive edilmemiş 
ipek böceği ve morus nigra denilen karadut yapraklarindan beslenen ipek 
böceğinin ürettiği daha kaba bir ipek üretiminin Rumeli coğrafyasinda baş-
ladiği anlaşilmaktadir. Bu ipeklerin tellerinin çözgü tekniğinin de tam bi-
linmediği anlaşilmaktadir. Osmanlilar döneminden itibaren kültive edilmiş 
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ipek böceği ve Morus alba denilen ağaç türü ile beyaz ipeğin üretildiği ve 
çözgü tekniğinin hizla öğrenildiği anlaşilmaktadir. Tirhala bölgesine yakin 
olan Edirne ve Selanik’te hizla beyaz ipek üretimine başlandiği anlaşil-
maktadir. (Yücekaya, 2021a:168-169; Yücekaya, 2021b:765-766) İpekçi-
liğin erken başladiği tespit edilen Rumeli coğrafyasi içerisinde bulunan 
Tirhala şehri, sahip olduğu uygun iklim koşullari ve çevresinde bulunan 
ipek üretiminde ve ticaretinde öne çikmiş olan komşu merkezleri sayesin-
de önemli ipek üretim merkezlerinden biri olmuş, çevresindeki komşularin 
beslediği damarlardan biri haline gelmiştir. 

Mizan-i harir, mukataa ve iltizam bedelleri ipek üretim düzeyindeki 
en önemli belirteçlerden biridir. Her ne kadar mizanda tartilip vergilendi-
rilen ipeğin bir kismi ithal ipek olsa da üretilen ipeğin düzeyini gösteren 
en önemli hususlardan biri, mizan-i harir mukataasi ve iltizam bedeli mik-
taridir. Bunun yaninda, mizan-i harir kayitlari kadar yoğun belirtilmese de 
ipek öşrü kayitlari da çok önemlidir. Hatta, doğrudan o bölgede üretilen 
ipeğin durumunu gösteren en önemli bilgilerdir. Ancak ipek öşrü kayitlari, 
mizan-i harir kayitlarina göre daha azdir. Şehrin ticari bir limana sahip ol-
mayişi ve çevresinde bulunan liman şehirlerine uzakliği nedeniyle mizan-i 
harir ve öşür kayitlari, bizlere, burada vergilendirilen ipeğin büyük ölçüde 
yerli üretim olduğunu düşündürtmektedir.

Tırhala çevresinde İpekçilik faaliyetlerinin başlangıcı

Osmanli arşivinde, Tirhala bölgesi ipekçiliğine dair ilk belge 14 Ni-
san 1695 tarihlidir. Belgede, Tirhala ipekçilik bölgesine dahil olan Go-
los’da mizan-i harir olduğu belirtilmektedir.(BOA, D..BŞM.d…,626, H. 
29.08.1106) Ancak Golos şehri bir liman kentidir. Mizanda tartilan ipeğin 
gemilerle Golos’a getirilme ihtimali hesaba katilmalidir. Aslinda, Mora’da 
Osmanli döneminden önce başlayan ilkel bir ipekçilik olduğu bir kisim 
kaynaklarda belirtilmektedir.(Jacoby, 2015: 76-78) Her ne kadar arada 350 
km. mesafe bulunsa da Serez’e bağli Melnik kasabasinda, net bir biçimde, 
bir Osmanli arşiv belgesinde 1547 tarihinde ipek üretildiği kesindir. Mel-
nik ve Tirhala bölgesi arasindaki kuş uçuşu mesafe 250 kilometrenin bi-
raz üzerindedir. İpekböcekçiliği açisindan mesafe olarak etkileşime uygun 
bir yakinliktir.( BOA,İE.ML..,33-3171; Yücekaya, 2021b: 757) Meselenin 
bir diğer yönü de yürütülen araştirmanin sadece belge özetlerine dayanma 
zorunluluğudur. Bundan dolayi sadece belge özetlerin  yansiyan bilgiler 
kullanilmiştir. Daha önceki dönemlerde üretimin başlamiş olma ihtimali 
yüksektir ancak Osmanli arşivinde yürütülen araştirmalarindan elde edilen 
bilgilerin çerçevesinde çalişma yürütülmüştür.

Yine 1741 ve 1744 tarihli belgelerde açik biçimde Tirhala bölgesinde 
ipek üreticiliğinden bahsedilmektedir. 1741 Tarihli belgede, Tirhala livasi 
ve yine livaya bağli İnebahti ve Karliili kazalarinin harir resminden söz 
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edilmektedir. 1744 tarihli belgede ise yine Tirhala ve Tirhala’nin ipek üre-
tim bölgesinde olan Karliili ve İnebahti ile tevabilerindeki mizan-i harirden 
söz edilmektedir.( BOA, MAD.d..,10178;BOA,AE..SMHD.I..,240-1941, 
1-2) İnebahti ve Karliili’nin limanlari vardir. İthal ipek girme olasiliği ih-
timal dahilindedir. Ancak Tirhala liman kenti değildir ve büyük olasilikla 
Tirhala’da sözü edilen mizan-i harir yerel üretilen ipeklerle ilgilidir. Her 
şeye rağmen 1741 ve 1744 tarihleri 1547 tarihine göre daha geç bir tarih-
tir. Buradaki ihtimaller, Selanik bölgesine göre yerel ipekçiliğin daha geç 
başlamiş olmasi ya da Selanik bölgesi kadar yoğun üretim olmamasindan 
dolayi yerel ipekçiliğin belgelerde daha geç tarihlerde yer bulmasi olabilir.

Tırhala İpekçiliğinin Art bölgeleri

Tirhala ipekçiliği ile ilgili pek çok belgede Tirhala ipekçilik bölgesine 
dair bilgiler mevcuttur. Bazi belgelerde açik bir biçimde Tirhala mizan-i 
hariririn bağli bölgeleri şeklinde belirtilirken bazi belgelerde en başta Tir-
hala belirtilip sonra Tirhala civarindaki ipek üretim bölgeleri siralanarak 
Tirhala ipekçiliğinin hinterlandina değinilmiştir. 1805 tarihli bir belgede 
başta Tirhala belirtilerek hemen ardindan İnebahti ve Karliili sancaklarinin 
da mizan-i harir mukataasinin emaneten idare olmak üzere bir görevlinin 
uhdesine verildiği belirtilmektedir.(BOA,C..ML..,525-21466) Yine 1807 
yilinda Tirhala ile birlikte Yenişehir-i fener ve Selanik mizan-i harir mu-
kataasi mültezim Ebu Bekir isimli kişiye reayadan kalan bakayanin tahsili 
için birlikte belirtilmiştir. Selanik şehri Rumeli’de kendi başina ipekçiliği 
ile belirginleşmiş bir şehirdir.(BOA,C..ML..,540-22211) Ancak Yenişehir-i 
fener pek çok belgede Tirhala ile birlikte belirtilmiştir. 1826 tarihli başka 
bir belgede ise açikça Tirhala sancağinda olan Erğlaşti, Golos, Yenice ve 
Alasonya mizan-i haririnin birlikte belirtildiği görülmektedir. (BOA,C..
ML..,714-29184) 1838 yilinda ise Tirhala ve tevabii Golos ve Yenişehir-i 
Fener kazalari ile birlikte belirtilmiş olup resm-i mizan ve öşr-i harir muka-
taalari Yenişehir-i Fener eşrafindan Necip Bey’e ihale edilmiştir. (BOA,C..
BH.,119-5781 )

Tırhala Bölgesi İpek Üretimine Dair 

Osmanli arşivinden tespit edilen ve sonrasinda transkripsiyonu yapi-
lan belgelerden elde edilen bilgiler, oldukça ayrintili ve bir kanaat oluşma-
ya imkân verecek ölçüde içeriklidir. Ancak yine de Tirhala bölgesi ipek 
üretiminin tüm Osmanli dönemindeki istatistiki seyrini tespit edecek nite-
likte bilgiler olmadiğindan dolayi, konu başliğinin bu şekilde belirlenme-
si tercih edilmiştir. Tirhala bölgesi yerel ipek üretimini tahmin edecek en 
önemli bilgiler mizan-i harir mukataa büyüklükleri ve ipek öşr-ü mukataa 
büyüklükleridir. Tirhala’da mizanin kurulmasina dair en erken tarihli kayit 
1765 tarihlidir. Ayni zamanda bu belgede, Tirhala mizan-i harir mukataasi 
ile ilgili başka bilgiler de tespit edilmiştir. Bu bilgilerde Tirhala mizan-i 
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hariri mukataasinin bağli bölgeleri yine Tirhala ipek üretim bölgesi Tir-
hala’da ipeğin kiyye fiyatlari ve Osmanli Devleti’nin genel piyasalarinda 
ipeğin kiyye birim fiyatlari ve son dönem ipekböceği hastaliği ile ilgili bil-
giler mevcuttur. (BOA,AE.SABH.I..,105-7139; BOA,AE.SMST.III.,26-
1759; BOA,AE.SSLM.III.,397-22920)1 

Tirhala şehri, Osmanli egemenliğine girdiği ilk yillardan itibaren ipek 
ve ipeğe bağli olarak gelişim gösteren dokumacilik sektörünün önemli 
merkezi durumundadir. Bu durum XV ve XVI. yüzyillardaki tahrir kayit-
larina da yansimaktadir. Tirhala şehrinde yoğun olarak icra edilen meslek-
lerden birisi dokumaciliktir. 1454 yilinda Tirhala şehrinde 5 adet kazzaz 
bulunmaktadir. 1520 tarihinde ise 2 adet Müslüman kazzaz bulunmaktadir.
(Candemir, 2014: 43-44) Bu veriler, bu yillarda Tirhala şehrinde ipek üre-
timinin kesin olarak yapildiğina dair çok net kanitlar vermese de şehirde 
dokumaciliğin yoğun olarak yapilan mesleklerden biri olmasi, üretimin o 
yillardan itibaren var olabileceğine dair ipuçlari vermektedir.

Tirhala ipekçiliğinin üretim düzeyine dönük ilk belge 1761 tarihlidir. 
İstanbul saray ahirlarindaki binek hayvanlar telef olmuş ve yeniden tedari-
ki için 30.000 kuruş Tirhala mizan-i harir mukataasindan tahsil edilmiştir.
(BOA,C..SM..,101-5088) Tirhala mizan-i harir mukataasinin büyüklüğü 
belgede belirtilmemekle beraber, masraflar için mizandan temin edilen 
30.000 kuruş da önemli bir miktardir. Bu durum Tirhala bölgesindeki üre-
timin düzeyine dönük önemli bir ipucudur. Yine 1788 tarihinde Tirhala 
ipek öşrü bedeline dair 252,5 kuruşluk miktari mukataa sahibi İbrahim 
Bey’in oğlu Musa vezneye teslim etmiştir. Belgede mukataanin toplam 
miktari belli değildir.(BOA,AE.SSLM..III..36-2109) Ancak birkaç yil son-
rasina denk gelen 1795 tarihinde Tirhala mizan-i harir mukataasinin dörtte 
bir hissesine Mutasarrif olan hazine-i humayyun görevlilerinden Ali isimli 
kişi, 1795 tarihi için 252,5 kuruş hazineye teslim etmiştir. Bu durumda 
Tirhala mizan-i haririnin mukataa değeri 1010 kuruş olarak görülmektedir.
( BOA,AE..SSLM..III.395-22820)

1  1765 tarihli belgede Tirhala ve tevabii mizan-i harir mukataasinin 1765 yilindan 1770 yilina 
kadar yari hissesinin Kuyumcubaşi İbrahim Ağa’nin uhdesinde olduğu anlaşilmaktadir. Bu ta-
rihten sonra mukataanin İbrahim Ağa’da ne kadar süre kaldiği belgede belirtilmemiştir. İbrahim 
Ağa bu süre içinde 12 adet ödeme temessüklerini bir yangin neticesinde kaybetmiş ilgili kalem-
lerden suretlerini istemektedir. Verilen cevapta 12 taksit ödemesi belirtilmiş ve taksitler; 1.taksit 
500 kuruş, 2. Taksit 516,5 kuruş, üçüncüsü 500 kuruş, dördüncüsü 60 kuruş, 5.456,5 kuruş, 6.si 
500 kuruş; 7.si 516,5 kuruş, 8.cisi 500 kuruş, 9.516,5 kuruş, 10.su 500 kuruş, 11.si 500 kuruş, 
12.si 516,5 kuruştur. Yine 1767 tarihli bir diğer belgede bir önceki belgede belirtilen Tirhala, 
İnebahti, ve Karliili mizan-i harir mukataasinin yarisina sahip olan Kuyucubaşi İbrahim Ağa 
ile diğer yarisina sahip olan Mehmed Ağa arasinda problem yaşanmiş, Mehmed Ağa’nin tayin 
ettiği voyvodaya Kuyumcubaşi İbrahim Aağ müdahale etmiş, bu müdahalenin önüne geçilmesi 
istenmiştir. İkinci belgeden dolayi 1765 yilina kadar Tirhala, İnebahti ve Karliili mizan-i harir 
mukataasinin hala Mehmed Ağa ve İbrahim Ağa üzerinde olduğu anlaşilmiştir. Yine 1792 ta-
rihli bir belgede Tirhala mizan-i harir ve mancinik mukataasi mutasarriflarinin köylülere aşiri 
taleple rahatsizlik verdikleri ve merkezden yazilan yazida mukataa mutasarriflarinin mukataa 
şartlarina uygun hareket etmeleri yönünde uyarildiklari görülmektedir.  
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1810 tarihinde muhtemelen yine Tirhala hinterlandinda yer alan İne-
bahti, Yenişehir’in merkezi ile Tirhala’nin ve belirtilen yerlerin civarla-
rinda üretilen ve ithal olarak getirilen ipeğin bir yilliğina iltizam bedeli 
12.500 kuruştur. Bu miktar üçe bölünerek taksitlendirilmiş, ilk dilimde 
2.500 kuruş, geriye kalan iki taksit ise 5.000’er kuruş olarak belirtilmiştir.
(BOA,C..ML..124-5990)

1821 yilina gelindiğinde Tirhala ipekçiliğine bağli bölgelerden olan 
Yenişehr-i fener kendi başina tevabiileri ile birlikte 7.000 kuruşluk bir 
mizan-i harir mukataasi iltizam bedeline ulaşmiştir. Bu belgede rumi yil 
esasina göre bir yillik süreçte mizan-i harir mukataasinin iltizam bedelleri 
belirtilmiştir. Belgede Tirhala’dan bahsedilmemektedir. Geri kalan belge-
lerin neredeyse tamaminda Yenişehir’i fener Tirhala tevabiindeki merkez-
lerden biri olarak gösterilmektedir. Bu belgede muhtemelen Tirhala yeri-
ne Yenişehir-i fener gösterilmiştir. Yine çoğu zaman Edirne’ye bağli olan 
Tirnova’da bir mizan-i harir mukataa bölgesi olarak belirtilmiştir. Belgede 
on farkli mizan-i harir mukataasinin iltizam bedelleri belirtilmiştir. Bursa 
gibi birkaç önemli merkez dişinda tüm Osmanli yurdundaki mizan-i harir 
mukataalari belirtilmiştir. Yenişehir-i fener mizan-i harir mukataasi iltizam 
bedelinin 7.000 kuruş olmasi önemli bir miktardir. Edirne ve Filibe’nin 
mizan-i harir mukataalari birlikte 15.000 kuruş olarak belirtilmiştir. (BO-
A,AE.SMHD.II.,108-9179,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19)2 Arşiv belgelerinden 
elde edilen başka bir kayitta ise Tirhala’nin da içerisinde bulunduğu bazi 
bölgelere ait vergi gelirlerinin tahsis edildiği kurum yer edinmiştir. 1832 
yilina ait belgede Tirhala mizan-i hariri Amasya, Sivas, Canik, Aydin, 
Saruhan, Edirne, Filibe, Dimetoka, Tatarpazari, Selanik, Siroz, Manastir, 
Tirnova, Yenişehir taraflari, Şam, Halep, Akka ve Sayda bölgeleri mizan 
ve harir öşürleri ile beraber Tersane hazinesine teslimi kararlaştirilmiştir.
(BOA,AE..SMHD II.,28-1773 )

Yine 1836 tarihli bir belgede, hem Tirhala’nin hem de genel Osmanli 
ipekçiliğinin oldukça ayrintili durumunu gösteren başka bir belgede vardir. 
Bu belge de yine 1821 tarihli belge gibi Tersane-i Amire Hazinesi’ne bağli 
olan bölgelerin mizan-i harir ve öşr-i harir mukataalarinin iltizam bedelleri 
belirtilmiştir. 1821 tarihli belgeden farkli olarak bu belgede genel Osmanli 
yurdundaki mizan-i harir iltizam bedellerinden sadece Bursa mizan-i harir 
iltizam bedeli belirtilmemiştir.  Yine 1821 tarihli belgeden ikinci en önemli 
farki mizan-i harir kayitlari ile beraber öşr-i harir mukataalarinin iltizam 
bedeli de birlikte belirtilmiştir. Belgede Tirhala ve tevabii ipek öşrü muka-
2  Belgede Tirnova, Eğriboz, Yenişehir-i fener, Şam, Edirne ve Filibe, Aydin, Amasya, Halep, 
Mora, Kibris mizan-i harirleri kazalari ve tevabileri ile birlikte belirtilmiştir. Bursa ve Selanik 
gibi iki önemli şehrin mizan-i harir kayitlari belgede yoktur. Muhtemelen bu iki önemli merkez 
dişinda tüm Osmanli yurdundaki mizan-i harir iltizam bedelleri belgede belirtilmiştir. Bu iki 
merkez dişindaki mizan-i harir iltizam bedellerinin toplami 281.936 kuruştur. Ancak Halep, 
Kibris, Şam gibi şehirlerde oldukça yüksek oranlarda mizan-i harir iltizam bedellerinin belir-
tilmiş olmasi büyük ihtimal ile çoğunun ithal ipeklerle ilgili olmasindan kaynaklanmaktadir. 
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taasi iltizam bedeli 205.000 kuruş iken mizan-i harir mukataasinin iltizam 
bedeli 100.000 kuruştur. İkisi birlikte toplamda Tirhala mizan-i harir ve 
ipek öşrü mukataasi iltizam bedeli 305.000 kuruştur. Bu miktar en yüksek 
ikinci mukataa büyüklüğüdür. Ancak öşr-i harir kaydi olarak en yüksek 
mukataa büyüklüğü 205.000 kuruş ile Tirhala’ya aittir. Belgeye göre Tir-
hala en yoğun ipek üretimi yapilan birkaç merkezden biri olduğu ifade 
edilebilir.(BOA,D..BŞM.TRE.d…,15696) Belgelerden çikan mukataa ka-
yitlari göstermektedir ki Tirhala ve tevabiinde yer alan bölgelerin belirli 
yillara göre aktarilan mukataa kayitlari 400.000 kuruş civarindadir. Elde 
edilen bu verilere öşür bedelleri de eklendiği zaman Tirhala kendisine bağ-
li bulunan art bölgeleri ile beraber Rumeli coğrafyasi içerisinde yer alan en 
önemli ipek üretim merkezlerinden bir tanesidir.

1849 tarihine ait bir belgede, Golos’da o yil dut yapraklarinin iyi ol-
mamasi nedeniyle bölge halki zarara uğramiş, merkezi idare de Golos aha-
lisine ipek öşrü konusunda bazi kolayliklar sağlamiştir. Ancak bir yil sonra 
Golos delegesi, sadrazamliğa yazdiği yazida kaza halkinin fakir kimseler 
olduğunu belirterek, vergilerini ödemekte güçlük çektiklerini beyan etmiş-
tir. Kendi dilekçesine bölge halkinin dilekçesini eklemiştir. Bu dilekçede 
halkin fakir kimseler olduğu, geçimlerini ipek ve zeytinden sağladiklarini, 
icap eden vergi ve resimleri zamaninda ödeyemediklerini, maliyenin ken-
dilerinin bu vergiyi ödemesini böylelikle tahsildarla karşi karşiya gelmek 
istemediklerini, kendilerinin daha sonra bu vergiyi maliyeye ödeyebile-
ceklerini beyan etmişlerdir. (BOA,C..ML.,145-6128;BOA,İ..MVL.,160-
4647) Golos hem liman kenti hem de Tirhala ipekçilik bölgesinin en 
önemli birkaç şehrinden biridir. Bu iki belge, XIX. yüzyilin ortalarina denk 
gelen bu dönemde ipek uğraşinin bölge halkinin en önemli uğraşi olduğu-
nu gösteriyor. Golos kazasinin vergi yükünün civar bölgelere göre daha 
fazla ticari faaliyette bulunmasindan dolayi kaynaklandiği anlaşilmaktadir.
(Çiftçioğlu, 2018:230) Belgelerden de görüleceği üzere Tirhala şehrinin 
art bölgelerinden ipek üretimi konusunda Golos ve Yenişehir kazalari diğer 
bölgelerden daha ön plana çikmaktadir. Bunlardan Golos kazasinin sahip 
olduğu ekonomik güç nedeniyle vergi gelirlerinin yüksek olmasi, kazada 
bulunan ahaliyi zora sokmuş ve zaman zaman ödemekle yükümlü oldukla-
ri vergileri ödemekte zorluk çektikleri ve bu konuda devletten yardim iste-
dikleri göze çarpmaktadir. Kaza, ticaretiyle ön plana çiksa da 1849 tarihli 
belgede bahsi geçen ipek öşrü, bölgede iyi bir ipek üretiminin olduğunu da 
kanitlar niteliktedir. 

Tirhala bölgesinde ipek öşrü kayitlari ile ilgili şu husus dikkat çek-
mektedir. 1857 yilinda Fransa’da başlayan ipekböceği hastaliklari salgin 
halini almiş ve 1860 yilinda Osmanli ülkesinde de yayilim göstermiştir. 
Bu durum, Osmanli’da ipek öşür hasilatlarinin düşmesine ve ihaleleri 
alan mültezimleri zora sokmaya başlamiştir.(Uğuz, 2021:37) Bu duruma 
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örnek olarak 1869 tarihli belgede giderek yayilan salginin Yanya vilaye-
tine bağli Tirhala sancağina siçramasi üzerine elde edilen harir öşrü bir 
önceki yila göre dörtte bir oraninda azalma göstermiş ve o sene yapila-
cak olan harir öşrü ihalesi iptal edilmiştir. Bunun üzerine mültezimden 
1868 yilina ait öşür bedelinin tahsil edilmesi ve 1869 yilina ait olan bede-
lin de emaneten veya maktuan idaresine dair hüküm belirtilmiştir.(BOA, 
DH:MKT.,1311-57) Buna benzer durumlar Tirhala dişinda diğer Osmanli 
şehirlerinde de görülmektedir. Girit’te en fazla gelir getiren sektör olan 
ipekçilik, 1870’lerin başindan itibaren hastalik nedeniyle sağlam tohum 
üretilememesinden dolayi bitme noktasina gelmiştir.(BOA,ŞD. 1173-2) 
Rodos adasinda ise hastaliğin görülmeye başladiği 1880’lerin sonlarindan 
itibaren harir öşrü hasilati 4.790 kuruştan 630 kuruşa kadar gerilemiştir.
(BOA,MV. 33-21;BOA,İ..MMS.,99-4185) Görüldüğü üzere, belirli aralik-
larla kayitlara geçen belge verilerine göre, 1860 yilinda Osmanli coğraf-
yasini etkisi altina alan ve uzun sayilabilecek bir zaman diliminde etkisini 
gösteren ipekböceği salgini, değişik bölgelere yayilarak bölgelerden elde 
edilen harir öşür bedellerini düşürmüştür. 1880’de Rodos adasindaki ha-
rir öşür bedelini örnek verecek olursak hastaliğa bağli olarak öşür bedeli 
%250 oraninda bir azalma göstermiştir. Bu veri de hastaliğin Osmanli’da 
ortaya koyduğu tahribati gözler önüne sermektedir.

Tirhala bölgesinin ipek üretim kapasitesine dair mizan-i harir ve öşür 
kayitlarinin yani sira mancinik mukataa kayitlari da yer almaktadir. Man-
cinik mukataasi kayitlari kozadan ipek çekme işlevine yarayan “manci-
nik” aletinden ipek çekilme işleminden doğan kayitlari içermektedir. Bir 
bölgede ipek üretiminin yapildiğina dair en önemli deliller sirasiyla öşür 
kayitlari, mizan-i harir gelirleri ve mancinik mukataasi kayitlaridir. Manci-
nik mukataasi kayitlari diğer iki gelir kalemine göre üretim hakkinda daha 
kisitli bir bilgi verse de bu durum yoğun olarak ve büyük çapta dokuma 
sanayi kuruluşlarinin bulunmadiği Tirhala bölgesinde tersi yönünde bir iz-
lenim oluşmasina ortam hazirlayabilir. Örnek olarak İstanbul ve Bursa gibi 
dokumaciliğin yoğun olarak ve büyük çapta yapildiği şehirler ham ipeğe 
olan ihtiyaç fazla olacağindan, bu gibi şehirlere İran üzerinden veya Baha-
rat yolu vasitasiyla ithal ipek gelme durumu söz konusudur. Fakat Tirhala 
şehrine ithal olduğunu varsayabileceğimiz ipek, Edirne veya Selanik gibi 
daha kisitli bölgelerden geleceği için Tirhala bölgesinde kayitlara geçen 
mancinik mukataasi resmleri o bölgede büyük ölçüde yerel ipek üretiminin 
olduğunu göstermektedir.

Bu durum çerçevesinde, Tirhala bölgesi ile ilgili elde edilen belgeler-
de, birçok mancinik mukataasi kaydi elde edilmiştir.  Kayitlara ilişkin 
ilk belge 1763 yilina aittir. Belgede toplam tutar belirtilememekle beraber, 
El-Hac Hasan Ağa’nin uhdesinde bulunan Tirhala kazasi ipek mancinik 
mukataasi resmi kirk buçuk kuruş olarak belirtilmiştir.(BOA,AE..SMST.
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III.,27-1839) 1776 tarihli başka bir belgede ise, Seyfi Ağa veledi Meh-
med Said Ağa’nin uhdesinde bulunan Tirhala ve tevabii ipek manciniklari 
haslarinin ödenmesine dair tahvil tezkeresi taksit tutari otuz buçuk kuruş 
olarak belirtilmiş, yine belgede toplam tutar belirtilmemiştir.(BOA,AE..
SABH.I.,322-21928) Ayni tarihli bir belgede coğrafi olarak Tirhala’ya 
yakin sayilabilecek olan Tirnova ve Niğbolu’da Hasan Ağa uhdesinde 
bulunan ipek manciniklari mizan-i harir mukataasi haslari taksit ödeme-
sine dair tahvil tezkeresinde toplam tutar belirtilmemekle beraber taksit 
tutari yüz yirmi alti kuruş otuz para olarak kaydedilmiştir.( BOA,AE..SA-
BH.I.,330-22723) 1177 tarihinde ise Abdürrahim Efendi’nin uhdesinde 
bulunan Tirhala ipeği manciniklari resm-i mukataasinin akçe taksitlerinin 
ödenmesine dair düzenlenen tahvil tezkeresinde ana miktar diğer belge-
lerde olduğu gibi belirtilmeyip taksit tutari olarak üç bin alti yüz kuruş 
ödeme bedeli belirlenmiştir. ( BOA, AE..SABH.I..,319-21513)Yine ayni 
tarihli başka bir kayitta ise El-hac Hasan ağa uhdesinde bulunan Tirhala ve 
tevabi-i ipek manciniklari haslari  mukataasi akçesinden taksit ödemesine 
dair tahvil tezkiresinde ana miktar belirtilmeyip taksit tutari dört bin sekiz 
yüz akçe olarak belirtilmiştir. ( BOA, AE..SABH.I..,319-21526 )

Tirhala ve tevabilerine bağli resm-i mancinik muktaalarina ilişkin ar-
şivlerde yer alan diğer bir belge, 1786 yilinda Ali Ağa veledi Haci İsmail 
Ağa’nin uhdesinde bulunan Tirhala ve tevabii resm-i mancinik mukata-
asinin taksit tutarina ilişkin belgedir. Belirtilen belgede İsmail Ağa’nin 
ödemesi gereken taksit tutari on kuruş olarak belirlenmiştir. (BOA,AE..
SABH.I..,347-24265 )1790 tarihinde ise Haci Bekir veledi İsmail Ağa’nin 
ayni bölgenin ipek mancinik resmi için ödemesi gereken taksit tutari on 
kuruş, on para olarak belirlenmiştir.(BOA,AE..SSLM.III..,6-293)

1792 tarihli diğer belgede ise ödenmesi gereken taksit tutarindan zi-
yade, bölge halkinin vergi memurlari ile yaşadiklari bir sorun konu edinil-
miştir. Tirhala bölgesine giden mizan-i harir ve mancinik mukataasi muta-
sarriflari reayadan ücretsiz yiyecek ve içecek talep etmelerinin yani sira bir 
kuruş olarak toplamalari gereken vergi tutarini, üç kuruş yüz para olarak 
talep etmiş ve bu durum, bölge halki tarafindan şikâyete konu olmuştur. 
Şikâyetin sonucunda, söz konusu mutasarriflara gönderilen hükümde, mu-
kataa şartlarina uygun davranmalari ve halka zulmetmekten kaçinmalari 
istenmiştir.(BOA,AE..SSLM.III..,397-22920 ) Tirhala ve tevabileri için 
yaklaşik 20 yilik bir süre zarfinda imcelediğimiz belgelerde de açikça 
görülmüştür ki mukataa sahiplerinin ödemeleri gereken toplam tutardan 
ziyade taksit tutari belirtilmiştir. Bu da verilen rakamlari bir mali yil için 
hesapladiğimizda, bölgeden elde edilen mancinik gelirlerini ve buna bağli 
olarak üretimin boyutu hakkinda da bize belirgin ipuçlari vermektedir.

Tirhala ipekçiliği ile ilgili olarak belgelere yansiyan bir husus ise böl-
gede üretilen ipeğin kiyye fiyatinin belirlenmesi meselesidir. 1841 tarihin-
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de Tirhala sancağinda haririn kiyye fiyati piyasa fiyati 120-140 kuruş iken 
devlet 200 kuruş olarak belirlemiş ve en sonunda da devletin belirlediği 
kiyye fiyati üzerinden işlem yapilmiştir. ( BOA,İ..MVL..,27-442 )

1850 yilina doğru Tirhala ve Tirhala’ya bağli bölgelerde dut fidani di-
kiminin de teşvik edildiği belgelere yansimiştir.(BOA, C..ML..,145-6128)3 
Yine 1861 tarihli iki belgede Tirhala’da dut fidani dikimi ile ilgili bilgiler 
bulunmaktadir. 12 Mayis 1861 tarihli ilk belgede Tirhala da dut fidani di-
kilmesi ve ipek yetiştiriciliğinin arttirilmasina dair ayrintili bilgiler veril-
mektedir ve ipekçiliğin teşviki istenmektedir. İkinci belgede ise ilk belgede 
belirtilen emirname gereğince 163.194 adet dut fidani dikildiği belirtil-
mektedir.(BOA,A.}MKT.MHM..,219-3;A.}MKT.UM..,493-50) Osmanli 
ipekçiliğinin genel seyri içerisinde ipek üretim miktarini olumsuz etkile-
yen faktörlerin başinda hiç şüphesiz bölgenin elden çikişi olmuştur.1830 
yilinda Yunanistan’in bağimsiz olmasinin ardindan takip eden yillarda 
yapilan görüşmeler sonucunda, büyük güçlerin arabuluculuğu ile 1878 yi-
linda sinir yeniden çizilmiş ve Tirhala sancaği Yunanistan’a birakilmiştir. 
Dönemin belgelerine yansiyan verilere göre, Tirhala’dan Yunanistan’a ter-
kedilen Osmanli mirasi arasindan 6 adet dut bahçesi yer almaktadir. Bun-
lara ek olarak ikişer adet dut bahçesi de Tirhala ve Yenişehir kazalarindan 
eklenmiştir. ( BOA, EV..d.., 25-155 ) 

Sonuç

Tirhala sancaği hem idari anlamda hem de ekonomik anlamda Rumeli 
coğrafyasi içerisinde bulunan en önemli merkezler arasinda yer almiştir. 
Erken tarihlerden itibaren Osmanli egemenliğine giren Tirhala, sahip ol-
duğu iklim koşullari ve bölgeyi besleyen çevre lokasyonu ile beraber, Os-
manli ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarindan birisi olan ipek yetiş-
tiriciliği için uygun bir saha oluşturmuştur. Döneme ilişkin arşiv kayitlarin 
ve elde edilen literatür bilgilerinden de anlaşilacaği üzere, bölgede erken 
sayilabilecek tarihlerden itibaren ipek üretimi ve buna bağli olarak varliği-
ni sürdüren dokuma sanayisinin gelişim gösterdiği söylenebilir. 

Tirhala bölgesi, Rumeli içerisindeki bazi önemli bölgelere göre fark-
lilik göstermektedir. Örneğin Selanik bir liman şehri özelliğindedir, Edi-
ne ise önemli ticaret yollarinin geçiş güzergâhindadir. Buradan hareketle 
şu sonuca varilabilir ki Edirne ve Selanik şehrinde kayitlara geçmiş ipek 
miktarlarinin tamami yerli üretim olmayabilir. Fakat Tirhala’nin konumu 
göz önüne alindiğinda, şehrin bir limana sahip olmayişi ve ticaret yollari 
üzerinde bulunmuyor olmasi, şehre gelecek olan ithal ipeği hiç şüphesiz 
kisitliyor olacaktir. O sebeptendir ki burada kayitlara geçen ipek geliri 
miktarlari, büyük ihtimalle yerli üretime ait gelirler olacaktir. Bir bölgede 

3  1849 tarihli bir belgede Golos kazasinda ipek öşrü meselesi ile ilgili Tirhala mal müdürüne 
yazilan tahriratta dut fidani dikimi meselesi belirtilmiştir. 
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ipek üretimini kesin olarak kanitlayan faktör, o bölgeden elde edilen öşür 
gelirleridir. Bu kayitlarin ardindan, yerli üretim hakkinda fikir elde etme-
mizi sağlayan diğer kalemler, mizan-i harir ve mancinik mukataalaridir. 
Arşiv belgeleri kullanarak yaptiğimiz bu çalişmada, ulaştiğimiz belgeler-
de bahsedilen üç gelir kaleminden de örnekler verilmiştir. Burada şunu 
belirtelim ki, yukarida bahsettiğimiz coğrafi konum nedeniyle belgelerde 
kayitlara geçen öşür bedelleri, mizan-i harir gelirleri ve mancinik muka-
taasi kayitlari, bizi, büyük ölçüde o bölgeden elde edilen gelirlerin, yerli 
üretimden kaynakladiği çikarimina götürecektir. Çalişmamizin içerisinde 
de bahsettiğimiz gelir kayitlarindan anlaşilacaği üzere bölgede ciddi oran-
da bir yerli ipek üretimi söz konusudur.

Belgelerde, elde edilen kayitlarda, üretimin ağirlikli olarak XVIII. ve 
XIX. Yüzyillarda yoğunlaştiği görülmektedir. Tirhala bölgesi ipekçiliğin-
de XIX. yüzyil görünümü, genel anlamda ham ipek kozalarinin işlenme-
den yabanci tüccara satildiği yönündedir. Bu dönemdeki bütün teşvikler, 
ham ipek ihracatini arttirmak yönündedir. Fakat XIX. Yüzyilin ortalarin-
dan itibaren Osmanli ve doğal olarak da Tirhala ipekçiliğini olumsuz yön-
de etkileyen en önemli faktör, 1857 yilinda Fransa’da ortaya çikan ve 1860 
yilinda da Osmanli ülkesinde salgin haline dönüşen ipekböceği hastalikla-
ridir. Hastaliğin Rumeli coğrafyasina da siçramasinin ardindan bölgedeki 
ipek üretimini ciddi tahribata uğratmiş, ipek ihalelerini alan mültezimleri 
zora sokmuş, bazilarinin ihalelerini iptal etmelerine sebebiyet vermiştir. 
Bölgenin ipek gelirlerinin Osmanli ekonomisine etkisini ortadan kaldiran 
son gelişme ise 1830 yilinda Osmanli’dan ayrilarak bağimsizliğini ilan 
eden Yunanistan’in bağimsizliktan yaklaşik 45 yil sonra büyük devletle-
rin araya girmeleri ile yenilen çizilen sinir sonrasinda Tirhala sancağinin 
Osmanli sinirlari dişinda kalmasidir. Tirhala’da Yunanistan’a terkedilen 
Osmanli mirasi arasinda üretim boyutunu etkileyecek sayida dut bahçesi 
de yer almaktadir.
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Giriş

Tanzimat’in ilanindan önce başlayan yenilenme ve değişim arzusu 
Tanzimat’tan sonra da hizlanarak artmiştir. Batiya giden elçiler, öğrenci-
ler ve diğer temsilciler Osmanli’daki sisteminin dönüşümü açisindan çok 
önemli hamlelerde bulunmuşlardir. Bu dönüşüm Türk tarihindeki en kritik 
eşiklerden biridir. Devlet aygitindan sosyal yapiya kadar bütün sistem çok 
radikal bir dönüşüm yaşamiştir. Karşilikli ticari ilişkilerde bir banka ihti-
yaci 19. yüzyilin başlarindan itibaren büyük bir zorunluluk olarak kendini 
hissettirmektedir. Çünkü bu dönemden itibaren batili devletlerle diyalog 
hizla artmiştir. Pek çok batili ülke İstanbul ve diğer Osmanli şehirlerindeki 
temsilciliklerinin sayisini ve işlevini arttirmiştir. Bu da modern bankacilik 
sistemini bir zorunluluk olarak ortaya çikarmiştir. Osmanli Bankasi kurul-
madan önce de banka kurma girişimlerinin olduğu bilinmektedir. Osmanli 
Devleti’nde modern bir banka sistemi konusunda batili ülkelerin istek ve 
iştiyaklari da Osmanli Devleti’nden daha geri değildir. Sanayi mamullerine 
pazar bulmak maksadiyla Osmanli Devleti’ne borçlandirarak bankacilikla 
ilgili yatirimlarini büyütmek istiyorlardi. Bir taraftan Osmanli piyasalarini 
kendilerine bağli hale getirmek isterken öbür taraftan da Osmanli sermaye 
ve para piyasalarinin gelişimini sağlamişlardir. (Anbar, 2009: 28) 

Osmanli Devleti’nde ilk defa banka kurma hamlesi 1836’da İngiltere 
tarafindan talep edilmiştir. İngilizler, Mustafa Reşit Paşa’ya tekliflerinde 
Red İrving and Company ismiyle banka kurulabileceğini teklif etmişler-
dir. 1840’a gelindiğinde ise General Bank of Constantinople ismiyle başka 
bir banka kuruluşu için çalişilmiş ama bu girişim de sonuçsuz kalmiştir. 
(Akgüç, 1992: 98) Ardindan 1849 tarihinde Dersaadet Bankasi kurulmuş-
tur. Dersaadet Bankasi, Kambiyo sisteminde önemli görevlerde bulunmuş 
ancak mali büyüklüğünü aşacak bir kisim taahhütlere girerek iflas etmiş 
ve 1853 yilinda faaliyetine son verilmiştir. Mustafa Reşit Paşa’dan sonra 
görev yapan Âli ve Fuat Paşalarin döneminde, hem kisa vadeli avans ve di-
ğer hizmetlerde hazineyi dönemsel krizlerden kurtaracak hem de Osmanli 
Devleti’ni Avrupa piyasalarinda kabul ettirecek bir bankanin faaliyete geç-
mesi kararlaştirilmiştir. (Clay, 2000: 26) Islahat Fermani sonrasi Osmanli 
Devleti’nde ulusal bir banka kurulmasi fikri daha da belirginleşmiştir. An-
cak 1863 yilina kadar bu gayretler iç çekişmelerden dolayi netice bulama-
miştir. İngilizlerin kurduğu The Ottoman Bank’ın önceki ismi The Bank of 
Constantinople iken sonra değişmiştir. (Eldem, 2000: 42)

Osmanli Bankasi’nin hazirlanan şartnamesinin meclis-i meşverette 
tartişildiği ve bir kisim değişikliklere uğradiği anlaşilmaktadir. (BOA. A.}
AMD. 31 - 54) 1856’da temelleri atilan banka 1863 yilinda kurulmasiyla 
devletin en güçlü finans kurumlarindan biri haline gelecek bir emisyon 
bankasi hüviyetinde, devletin adeta veznedari gibi oldukça başarili yati-
rim, tasarruf ve ticaret bankasi halini alacaktir. Osmanli Bankasi bir emis-
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yon bankasi olmasinin yaninda devletin mali operasyonlarini gerçekleş-
tiren bir devlet bankasi ve piyasa ekonomisinin şartlarini temin eden bir 
ticaret bankasi da olmuştur. Bankanin bu üç rolü birbiriyle çelişmemiş, 
kurumun da Osmanli sisteminin de modern piyasa şartlarina dönüşümünü 
güçlendirmiştir. Osmanli Bankasi’nin başarisinin sirri, Osmanli mali ve 
ekonomik azgelişmişliğinin birbiriyle bir anlamda çelişen iki yönü arasin-
daki hassas dengeyi akillica sömürmesinde yatiyordu.  Bakir kaynaklarin 
ve doygunluğa ulaşmamiş pazarlarin sistematik bir biçimde kullanilmasina 
imkân sağlayan bu azgelişmişlik, bir taraftan banka için avantajdi. (Eldem, 
2000: 5,12-13) 

Kurulan Osmanli Bankasi’nin şartnamesi ve müzakereler öncesi müs-
vedde metinlerinin bulunduğu Osmanli arşivinde Hariciye Tercüme Oda-
si’na ait 377-13 numarali belge transkript edilmiştir. Yapilan çalişmanin 
ekler kisminda transkript metni belirtilen belgenin Osmanli mali tarihi açi-
sinda önemi büyüktür. Konuyla ilgili yapilan çalişmalarin neredeyse tama-
mina yakini bati ülkelerine ait arşiv kayitlarini ya da daha ikincil kaynaklari 
içermektedir. Osmanli arşivine dayanan etrafli bir araştirma yapilmamiştir. 
Konuyla ilgili belirlenen 7.770 belge içinde muhtemelen en önemli belge 
Osmanli Bankasi’nin şartnamesinin yazildiği transkript edilen belgedir. 
Burada belgenin önemini arttiran bir diğer husus da müsveddelerin esas 
şartname maddelerinin belirtildiği belge içinde bulunmasidir. Bu durum 
İngiliz ve Fransiz tarafiyla Osmanli Devleti’nin yürütmüş olduğu ayrintili 
müzakereleri anlaşilir kilmaktadir.

1. Bankanın İmtiyaz Sınırları, Görev Alanı ve İşlevleri

Kurulan Osmanli Bankasi’nin Osmanli Devleti için oldukça önem-
li mali fonksiyonlari vardir. Osmanli Bankasi’nin temel üç görevi; devlet 
bankasi fonksiyonlari, ticari bankacilik ve tesis bankaciliğidir. Osmanli 
Devleti açisindan en önemli fonksiyonu, hükümetin bankacilik işlemleri-
nin Osmanli Bankasi üzerinden gerçekleştirilmesidir. Öte taraftan merkez-
de ve bankanin şubelerinin bulunduğu bölgelerde hazine adina vergilerin 
toplanmasindan, yapilan bütün tasarruflara kadar bankanin bir devlet ban-
kasi gibi işleyişinin sürmesidir. (Bayraktar, 2011: 95, 99) Osmanli sarayi 
banka şartnamesinin ve banka komisyonlarinin takibi için bir nazir tayin 
edecektir. 

Belgenin 13. bendinde birebir Fransizcadan çevrildiği anlaşilan metin-
de, Bankanin maliyenin ve hazinenin her türlü havalelerinde görevli olacaği; 
İzmir, Trabzon, Beyrut ve Selanik şehirlerinde şubeler açabileceği belirtil-
miştir. Bu şehirlerdeki hazine gelirlerin tahsilinde, havalesinde bankanin 
görevli olacaği, gelecekte açilabilecek şubelerde hazineye ait vergilerin tah-
siliyle ilgili görevleri de ifa edeceği belirtilmiştir. Şartname metnindeki 8. 
maddede bankacilik işlemleri çerçevesinde tahvilat, senedat, varant, konşi-
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mento ve emanet gibi fonksiyonlarin banka yetkileri içinde olduğu borçlan-
ma, iskonta, poliçe, alip satma, satin alma ve kiralama gibi bankacilik ve ti-
carete müteallik idari ve şirketlerin bütün muamelatlarinin kurulan bankanin 
fonksiyonlari içinde siralanmiştir. Müsvedde metinde senedat kelimesi ile 
bankanin şirket yapisina ait bir kisim fonksiyonlarin daha ayrintisiz yazil-
masina rağmen son halini almiş metinde bunlarin daha ayrintili belirtildiği 
görülmüştür. Yine bankacilik işlemleri çerçevesinde oluşabilecek ayrinti du-
rumlar için kaffe-i muamelat şeklindeki bankacilik işlemlerinde yeni kurulan 
bankanin hak ve salahiyetlerinin olacaği belirtilmiştir. 

Belgede 9. bendde ve diğer iki kisimda bankanin bedeli hamiline öden-
mek şartiyla evrak tedavüle çikarma imtiyazi ve inhisarinin olduğu belirti-
lerek oldukça geniş bir inisiyatif alani birakilmiştir. İmtiyaz başliği altinda 
büyük bir salahiyet alani kurulurken inhisar ile bu hususta tekel konumuna 
da kavuşulmuştur. Bu imtiyaz ve inhisarlar Osmanli Bankasi’nin kârini 
ve itibarini çok yükseltmiştir. Belgenin devaminda bu evraklarin bankanin 
bütün şubelerinde karşiliğinin olacaği belirtilmiştir. Yine 9. bendde banka-
nin bulunduğu bölgelerde hangi sancak dahilinde tedavüle evrak sokarsa o 
evrakin ancak o sancakta geçerli olacaği belirtilmiştir. Osmanli tarafi için 
bir sigorta mahiyetinde devletin istediği bölgede ayri nizamname oluştura-
bileceği belirtilmiştir.

Şartnamede bankanin görevleri siralanarak; adeta kamu maliyesi adi-
na bütün vergilerin tahsilinde, hazinenin ve yönetimin yapacaği havaleler-
de ve diğer devlete ait mali işlerde bankanin görevleri belirtilmiştir. Bu gö-
revler karşiliğinda bankanin alacaği komisyon miktarlari da siralanmiştir. 
7. madde olarak belirtilen kisimda bankanin İstanbul’da ve şubelerinin bu-
lunduğu yerlerde kamuya ait mallarin korunmasinda ve işleyişinde sorum-
luluklari belirtilerek, mültezim ve tahsildarlarin gelirlerini bankaya teslim 
etmeleri tarif edilmiştir. Yine Devlet-i Aliyye’nin havalelerini gerçekleş-
tirmeyle görevli olduğu ve bütün bu işler için hazinenin yüzde yarimdan 
az komisyon ödeyeceği belirtilmiştir. İç borç faizleri ve hazine bonolarinin 
ve havalelerin ödenmesi ile diş borç faizlerinin ana parasina mahsuben 
tahsilattan bankanin sorumlu olacaği belirtilmiştir. Bütün bu görevlerden 
dolayi her bir kalemden %1 komisyon alinacaği, madeni paralarin teda-
vülden kaldirilmasi hususunda da bankanin görevli olacaği belirtilerek 
bu hususun Osmanli Devleti ile müzakere edilerek düzenleneceği şartna-
meye kaydedilmiştir. Bir başka arşiv belgesinde İngiltere’de ikamet eden 
bankanin ser-kâtibinin Osmanli tarafindan belirtilen hususlara bir cevap 
niteliğinde İngiliz ve Fransiz direktörleri de memnun edecek şekilde bir 
cevap verdiği anlaşilmaktadir. Ser-kâtibin üslubundan Osmanli Devleti’ni 
de rahatsiz etmeyecek şekilde bir tavri göze çarpmaktadir. Muhtemelen 
bankanin kuruluşu çerçevesinde önemli ve zorlu müzakereler yürütülmüş-
tür. (BOA, HR.SYS. 1892-12)
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Bankaya Osmanli şehirlerinde miri mallarin tasarrufunda adeta bir 
tahsildarlik görevi verilmiştir. Hazinenin gelirlerinin Osmanli Bankasi’nda 
tasarruf edileceği ve yüzde yarimdan daha aşaği olmak üzere bankanin 
bunlardan komisyon alacaği belirtilmiştir. Müsvedde metinde Osmanli 
sarayinin, banka nizamnamesinde ve banka komisyonunun işleyişinde, 
hazinenin bankayla gerçekleşen mali muamelatlarini gerçekleştirmek için 
bir nazir tayin edeceği belirtilmektedir. Bankanin sandiğinda çikartilan 
evraklarin 1/3’ü miktarinda nakit parayi bulunduracaği belirtilmektedir. 
Yine 15. bendde bankanin Osmanli Devleti’ne % 6 faizle borç vereceği, 
500.000 lirayi aşmayacak oranda bir kredi temin edilebileceği, bankanin 
şubelerinin bulunduğu bölgelerde 60-90 gün vadeli bonolarin piyasaya sü-
rülebileceği anlatilmaktadir. Banka ve şubelerinden yapilacak havalelerde, 
tahvillerde, cirolarda posta damgasi ile her türlü rüsum ve vergiden muaf 
olunacaği ve Osmanli ülkesinde banka dişinda hiçbir kuruluşun poliçe ve 
diğer evraklarinin kabul edilmeyeceği belirtilmektedir.

2. Şartnamede Belirtilen Yasal Çerçeve

Şartnamenin 6. bendinde bankanin merkezinin İstanbul’da olacaği ve 
Osmanli Devleti’nin izniyle gerekli miktarda şube açilacaği ve memur ali-
nacaği belirtilmiştir. Müsvedde metinde şubelerin banka meclisinin reyi 
ve onayiyla açilacaği yine alinacak memurlarin banka meclisinin onayiy-
la olacaği belirtilmişken muhtemelen yapilan müzakerelerden sonra çok 
ayrintiya girilmese de şube ve memur sayilari Osmanli Devleti’nin izni 
şartina alinmiştir. Yine 2. bendde ayrintiya girilmeden bankanin bütün yet-
kilerinin üzerinde padişahın nezaret-i aliyesinin bulunacaği belirtilmiştir. 
Müsvedde metinde bankanin imtiyaz süresinin 99 yil olacaği belirtilirken 
esas metinde 5. bendde 50 yila düşürülmüş, esas metnin son kisimlarinda 
30 yil belirtilmiştir. Yine bu sürenin bitimine bir yil kala Osmanli tarafi 
bankayi feshetmek niyetinde ise bunu bir yil önceden bildirme zorunlu-
luğu eklenmiştir. Bu sürenin kaçirilmasi durumunda doğacak zararlardan 
Devlet-i Aliyye tarafi sorumlu olmuştur. Belgede 1. bendde ve başka bir 
kisim bölümlerde bankanin adi Devlet-i Aliyye Bankasi olarak isimlendi-
rileceği belirtilmiştir. Yine Osmanli Devleti başka bir bankaya imtiyaz ver-
meyeceğini taahhüt etmiştir. Müsvedde metinde de esas metinde de banka 
imtiyazinin verilmesinden sonra İstanbul’da kuruluşun gerçekleştirilmesi 
ve Osmanli Devleti tarafindan gerçekleşebilecek gecikmelerde kefalet ak-
çesinin müsadere edileceği belirtilmiştir. 

Şartnamede 9. madde olarak Osmanli Devleti’nin banka nizamname-
sinin tamamiyla gerçekleşmesine nezaret edeceği, komisyonun hazine ve 
bankayla olacak mali muamelelerine nezaret etmek üzere bir nazir tayin 
edeceği belirtilmektedir. Yine Devlet-i Aliyye tarafindan seçilen bir me-
murun bankanin muamelat ve işleyişine karişmadan her türlü bilgilendir-
meyi edinebileceği ancak onun da banka kurallarina uyacaği ve banka ve 



Hüsnü Yücekaya424 .

Osmanli hazinesi arasinda gerçekleşecek mali işlemleri takip ve teftiş için 
bir memur görevlendireceği belirtilmiştir. 16. bendde Devlet-i Aliyye ta-
rafinin banka için uygun bir bina ve araziyi karşiliksiz olarak vereceği, 
imtiyaz süresinin sona ermesinden sonra inşaat masraflarini ödeyerek bi-
nayi geri alacaği belirtilmiştir. Şubelerin bulunduğu yerlerde de arazileri 
Osmanli Devleti sağlayacaktir. 21. bendde taraflar arasinda ihtilaf olmasi 
durumunda bu ihtilafin Devlet-i Aliyye ve diğer taraflarin eşit sayidaki ata-
yacaklari hakemlerle durumun düzeltileceği belirtilmiştir. Yine bankanin 
icraati esnasinda ortaya çikabilecek olaylarda Devlet-i Aliyye ve İngiltere 
ve Fransa sefaretinin tayin ettiği hakemler tarafindan alinacak kararlar tek-
rar gözden geçirilmeden uygulanacaktir. Bu husus müsvedde metinde de 
esas metinde de aynen korunmuştur. 

Yine müsvedde metinde bankanin tahvillerini taklit edenlerin cezalan-
dirilacaği belirtilirken esas metinde 18. bendde bankanin tahvillerini taklit 
ve tağyir edenlerin cezalandirilacaği belirtilmiştir. Bütün bu şartlarda Os-
manli hükümetinin yetkileri çok sinirlidir. Adeta Osmanli hükümetinin tek 
yetkisi bankanin hukuki teftişidir. Bunun için de görevli bir nazir atanmiş-
tir. Bu nazir işleyişe müdahale edemeyecektir. Teftiş yetkisi bilgi edinme 
çerçevesindedir. (Thobie, 1977: 84)

3. Sermaye Yapısı 

Osmanli arşivine ait başka bir belgede Maliye Nezareti’ne Sadaret’ten 
yazilan tezkirede, Osmanli Bankasi kuruluşu öncesi yapilan müzakere ve 
işlemler çerçevesinde, Londra’da bankanin kuruluşu için sağlanacak para 
ile ilgili görüşmelerin tamamlanarak anlaşmanin Hamson Neson isimli 
İngiliz temsilciyle imzalandiği, Fransiz tarafiyla da borç para istikrazinin 
1862 yilinda imzalandiği anlatilmaktadir. (BOA, HR.SYS. 424-24) Şartna-
menin 4. bendinde bankanin sermayesinin 2 milyon 700 bin İngiliz lirasi 
yani 67 milyon 500 bin frank olduğu, bu sermayenin toparlanmasi için 
bir hisse değeri 500 franklik olmak üzere sermayenin yarisi kadarlik bir 
miktar olan her bir hissede 250 franklik Fransiz tarafinin payi toparlanmiş, 
33 milyon 750 bin frank gönderilmiş, 135 bin hisse küşâd olunmuş, bu 
sermaye yeni hisseler eklendikçe arttirilabileceği belirtilmiştir. 

Bankanin sandiğinda ihraç edilecek evrakin üçte biri miktarinda nakit 
paranin bulunmasi gerektiği belirtilmiştir. 13. bendde bankanin 500.000 
sterlinlik bir kredi ile işleme başlayacaği belirtilmiştir. 19. bendde ise ban-
ka imtiyazi için buyrulacak olan ferman-i ali karşiliğinda 20.000 sterlinlik 
bir kefalet akçesi belirlenmiştir. Müsvedde metinde bankanin senelik %6 
faizle 500.000 lira yani 12 milyon 500 bin franka yakin bir krediyi, bir kre-
ditörle anlaşarak temin edeceği, gerekli görüldüğü durumlarda bu miktarin 
arttirilabileceği ve 190 gün vadeli hazine bonolarinin piyasaya sürüleceği 
belirtilmiştir. 
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Belgede bankanin kuruluşuna destek olan Fransiz kurumlar ve kişiler 
belirtilmiştir.1 Osmanli Devleti’nde modern bir finans piyasasinin gelişme-
si modern bir devlet yapisina ve bu devletin finansal yapilarinin büyümesi-
ne bağliydi. (Eldem, 2000: 16) Öbür taraftan yabanci piyasalarda Osmanli 
tahvillerinin durumu da batili siyasetçilerin bir sözü ile tepetaklak olabili-
yordu. Diş borç bulabilmek Avrupa piyasalarina bağliydi. Bu da bankanin 
kuruluşunda yabanci sermayeyi ve yapilanmayi gerekli kiliyordu. Osmanli 
idarecilerinin pazarlik ve direnme gücü bu zorunluluklardan dolayi kirili-
yordu. Öte yandan Osmanli tarafi kendi mali piyasalari açisindan bir şart 
haline gelen bankanin sermaye yapisini ve yönetim düzenini kendisi açi-
sindan en uygun yapilanmayla oluşturmaya çalişiyordu. Yabanci piyasa-
lardan borç bulabilmek için bu piyasalar açisindan tanidik ve güven tesis 
etmiş kişiler ve kuruluşlarin bankanin yapisinda bulunmasi zorunluydu. 
Osmanli tarafi bankanin kuruluşunun sağlayacaği avantajlar ile siyasi çi-
karlari arasinda seçim yapmak çelişkisiyle karşi karşiya kaliyordu.

 4. Şartnamede Düzenlenen Maddeler

Müsvedde metinde bulunan bazi maddeler önemli oranda düzenlen-
miş ve değiştirilmiştir. Yapilan değişiklikle maddelerin genelinde Osman-
li tarafinda seçilecek bir kisim görevlilerin yetki ve sorumluluklari daha 
ayrintili tarif edilirken bankanin muamelat ve işleyişine müdahale edile-
meyeceği özellikle vurgulanmiştir. Osmanli yönetimi tarafindan seçilen 
görevlilerin yetkilerinin bilgi edinme ve teftiş haklari gibi hukuki bir çer-
çevede tarif edildiği görülmektedir. Bankanin şartnamesi şerait-i esasiye 
başliğinda belirtilmiş ve 3, 7, 10 ve 20. bendlerde değişiklik yapilmiştir.

Üçüncü bendin eski halinde Osmanli yönetimi tarafindan seçilen gö-
revlinin yetkileri daha yalin ve basit bir biçimde tarif edilmiştir. Seçilen 
görevli, baş komiser kimliğinde bankanin Devlet-i Aliyye nizamnameleri-
ne uyup uymadiğini kontrol edecektir. Görevliyi Osmanli tarafi seçecektir 
seçilen bu baş komiser mali muamelelerin teftişi için de bir müfettiş tayin 
edecektir. Üçüncü bendin değiştirilen yeni halinde ise; Osmanli tarafindan 
seçilecek kişiye mali muamelelerin takibi için teftişi sağlamak üzere bir 
müfettiş görevlendirebilecektir. Böylece birbirinden bağimsiz iki görev bir 
kişinin sorumluluğuna birakilmiştir. 

Yedinci bendde yapilan değişiklikler şunlardir: Banka İstanbul’da otu-
racak bir genel müdür ve 25 azadan oluşan idare meclisi ile yönetilecektir. 
Genel Müdür tarafindan yönetilecek idare meclisinin 5 azasinin İstanbul’da 
ikameti zorunlu olacaktir. Genel Müdür bu meclisin üyesi sayilabilecek 

1  Devlet-i Aliyye Bankasi’nin kuruluşuna destek olan kurumlar ve kişiler: Fransa Kredi Mo-
bilyer Cemiyet-i umumiyesi, Paris’te mösyö Emil ve Jakpredir, Mösyö Hottinguer ve şürekasi, 
Mösyö Fould ve şürekasi, Mösyö male vil ve şürekasi, Mösyö Pillet- Vil ve şürekasi, Mösyö 
Sebkir, Mösyö Sitern ve şürekasi, Mösyö Luruk de Galiera, Mösyö Karnir Salvador, İskonta 
sandiği müdürü mösyö Greininger, Mösyö Musard … ve şürekasi.
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ve tayini, görevleri, sorumluluklari, maaşi, görevinden alinmasi, azli ida-
re meclisinin daire-i hukukuna bağlanacaktir. Yedinci bendin eski haline 
eklenen hususlar ise Genel Müdür ve İstanbul’da oturan müdürlerin ortak 
kararlariyla banka anlaşma akdedebilecektir. Borçlanma, idare meclisi ta-
rafindan seçilen dördü Londra, dördü Paris’te ikamet eden bir komitenin 
nezaretinde yürütülecektir. Daha sonraki dönemde kumpanya sermayesine 
Osmanli ahalisi tarafindan katilanlar olursa İngiliz ve Fransiz müdürlerin 
daimî durumlarinin korunmasi şartiyla hissedarlarin teklifleri üzerine on 
yil geçtikten sonra Osmanli Devleti tarafindan değiştirtilebilecektir.

Onuncu bend genel itibariyle şartlar çerçevesinde çok değiştirilme-
miş ancak sadeleştirilmiştir. Ek olarak banka evraklarinin Türkçe olacaği 
Osmanli yönetiminin izni olmadan 100 kuruştan aşaği evrak tedavüle çi-
karilamayacaği belirtilmiştir. Yirminci bendde ise sadece yazim cümleleri 
sadeleştirilmiş fazlaca bir değişiklik yapilmamiştir. 

Sonuç

Osmanli Devleti’nin bati ile artan ekonomik ilişkileri sonucunda 19. 
yüzyildan itibaren ticari eşgüdümü ve senkronizasyonu sağlamak açisin-
dan bir banka gerekli olmuştur. Özellikle Tanzimat sonrasi Mustafa Reşit 
Paşa ile Âli ve Fuat Paşalarin bu yönde gayretleri olmuştur. Daha önce bir 
kisim banka kurma denemeleri ile kurulan Dersaadet Bankasi ve İngilizle-
rin kurduğu Ottoman Bank gibi öncülleri olsa da gerçek manada bir ban-
ka sistemi Osmanli Bankasi’yla birlikte hayata geçirilmiştir. Araştirmaya 
konu olan transkript edilmiş belge, Osmanli Bankasi’nin şartnamesidir. 
Bu şartnamede bankanin imtiyaz çerçevesi, görevleri, sorumluluklari ile 
Osmanli tarafi, İngiliz ve Fransiz ortaklarin hukuki sorumluluklari belirtil-
miştir. Belgede müsvedde metin ve esas metin birlikte belirtilmiştir. Deği-
şen maddelerde cümlelerde ve kelimelerde oldukça ayrintili müzakerelerin 
yürütüldüğü anlaşilmaktadir. Osmanli tarafinin bankacilik sistemine dair 
tecrübesinin azliği metne yansirken ayrintili şekilde haklarin korunmaya 
çalişildiği da anlaşilmaktadir. İngiliz ve Fransiz taraflarin Osmanli yöne-
timinin bankanin iç işleyişine müdahalesini sadece teftiş ve bilgi edinme 
açisindan hukuki bir çerçevede tutmaya çaliştiği anlaşilirken Osmanli tara-
finin bütün tecrübesizliğine rağmen ayrintili müzakere yürüttüğü anlaşil-
maktadir. Osmanli tarafinin tavizlerinde anlaşilir sebepler mevzubahistir. 
Bunda modern piyasa kuruluşlarini ve bankacilik sistemini yeni tanimasi 
yaninda batililara karşi mali açidan muhtaç durumda olmasinin etkisi de 
büyüktür. Bu yüzden Osmanli tarafinin denetleme yetkilerinin çerçevesi 
genel hatlariyla belirtilmek zorunda kalinmiştir. Bankanin imtiyaz süresi 
üzerinde de önemli müzakerelerin yürütüldüğü anlaşilmaktadir. Müsvedde 
metinlerde imtiyaz süresi 99 yil olarak belirtilirken muhtemelen Osmanli 
tarafinin israri ile bu süre 50 yila düşürülmüştür. Yine metin içinde 30 yil 
da belirtilmiştir. İngiliz ve Fransiz taraflarin bir kisim ayrinti mevzularda 
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kendi taraflarinin çikarlari açisindan bazi kazanimlarda bulunduklari da 
metne yansimiştir. Osmanli ülkesinde kurulacak bütün banka şubelerine 
arsayi Osmanli tarafi temin edecektir. Üzerine kurulan yapilarin inşasini 
banka konsorsiyumu üstlenecektir. İmtiyaz süresi dolduğunda Osmanli ta-
rafi inşa gelirlerini ödemek şartiyla buralari geri alabilecektir.  

Öte yandan banka Osmanli Devleti’nin vergilerinin toplanmasinda, 
vilayetlerle mali koordinasyonun sürdürülmesinde, iç ve diş borç ödemele-
rinde, yeni borçlanmalarda, kamu havalelerinde çok önemli bir aracilik gö-
revi yapmiştir. Vergi ödemelerinde adeta bir tahsildarlik konumunu üstlen-
miştir. Osmanli Devleti’nin bir devlet bankasina ihtiyaci olduğu oldukça 
uzun bir süredir hissedilmektedir. Kurulan Osmanli Bankasi’nin bir devlet 
bankasi hüviyetinde de çaliştiği anlaşilmaktadir. Devlete ait işlemlerde 
bankanin yürüttüğü araciliktan dolayi alacaği komisyonlar da şartnameye 
yansimiştir. İç ve diş borç ödemelerinde banka %1 komisyon alacaktir. 
Yine bir kisim vergilerin tahsilinde ve kamuya ait mali bir kisim işlemlerde 
yüzde yarimdan az olmak şartiyla komisyon oranlari şartnamede belirtil-
miştir. Banka ihraç edeceği tahvillerde üçte bir miktarini kasasinda bulun-
durmak zorundadir. Bu durum muhtemelen daha önce kurulan Dersaadet 
Bankasi’nda yaşanan sikintilarin önüne geçmek için getirilmiş bir şarttir.
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Banka-i imtiyaziyenin şerait-i esasiyesi müsveddesinin üçüncü ve ye-
dinci ve onuncu ve yirminci yazilari yerine tebdilen konulacak tebeddül-
dür.

3.bend 

Devlet-i Aliyye tarafindan müntahap bir memur marifetiyle icra ede-
cektir işbu memur emr-i idareye müdahale etmeyerek bankanin muamelat 
ve vakasina kesb-i ittilâ (bilgi edinme) ve nizamnamesinin tamami-i icra-
sina takayyüt eyleyecektir. bundan başka bilhassa hazine-i celile ile banka 
beyninde vuku bulacak muamelat maliyenin teftişine memur bir müfettiş 
dahi buyuracaktir.

7. bend 

Banka dersadette ikamet edecek bir müdir-i umumisi ile bir idare mec-
lisi marifeti ile idare kilinacak iş bu idare meclisi 25 azadan mürekkeb 
olarak bunlarin beşi dersadette ikamet edecek ve müdir-i umumisi idare 
meclis azasindan madut olabilecekdir müdür-i umumumiyenin maiyetini 
ve vezaif ve ikrazin ve maaşinin tecdidi ve icrayi memuriyetten men ve ya-
hut bil külliye azli meclis-i mezkurun daire-i hukuk ve vezaifinden olacak-
tir. Müdür umumisi dersadette mukim müdiran ile bil-ittifak dersaadette 
banka müsalahati tesviye ve idare edecek ve bunlar dahi meclis tarafindan 
intihap olunup 4’ü Londra’da ve 4 ü Paris’te ikame eyleyecek sekiz azadan 
mürekkep bir komitenin nezaretinde bulunacaktir. Fakat ileride kumpanya 
sermayesine memalik-i mahruse-i şahane ahalisi tarafindan iştirak ve vu-
ku‘u hissedaran ve bu cihetle cemiyeti umumiyesinde ekseriyenin müzek-
keriyesini ve değiştirmesi halinde müsavi ... İngiliz ve Fransiz müdürlerini 
ibkasi şartiyla idare meclis teşkiline dair olan mevadi hissedaran cemiyet-i 
umumesinin teklifi üzerine on sene müddet mürururndan sonra Devlet-i 
Aliyye tarafindan tadil olabilecektir. 

10. bend 

Banka evraki Türkçe olacak ve saltanati seniyenin mürafakati olma-
dikça yüz guruşlukdan aşaği evrak tedavüle çikarilamayacaktir. İşbu evrak 
Devlet-i Aliyye memur-i mahsus ve idare meclisinin hassina tayin ideceği 
bir müdür tarafindan ve banka şubesinin babinda muhasebecisini canibin-
den imza kilinacaktir. 

20. bend 

Banka imtiyaz fermanin itasindan ve nizamnamesinin tasdikinden ni-
hayet alti mah mürurunda icrayi muamelata şuru‘ idecek idemediği taktir-
de kefalet akçesi taraf-i devlet-i aliyyeden müsadere kilinacaktir.
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Banka-ı imtiyaziyenin şerait-i esasiyesi

Birinci Bend:

Devlet-i Aliyye Memaliki şahanede bir devlet bankasi ihdas etmek 
imtiyazini itaa eder işbu banka Devlet-i Aliyye bankasi ismiyle tevsim olu-
nacaktir. 

İkinci Bend:

Gerek işbu bankayi imtiyazi kaidesi ve gerek kavanin-i umume-i Dev-
let-i Aliyye muhafaza kilinmiş olmak için mezkur banka zat-i Hazret-i Pa-
dişah’in zirnezaret-i aliyyesinde bulunacaktir. 

Üçüncü Bend: 

Devlet-i Aliyye nizamnamesinin tamami-i icrasina nezaret etmek me-
muriyetiyle bir baş komiser intihap edecek ve hazine-i celilenin banka ile 
olacak muamelati maliyesini teftiş için bir de müfettiş tayin edilecektir.

Dördüncü Bend: 

İş bu bankanin şimdilik iki milyon yedi yüz bin İngiliz lirasi yani alt-
miş yedi milyon beş yüz bin frank sermayesi olacak ve bu sermayenin 
tedariki için beheri beş yüz franklik olmak ve nisfi olan iki yüz elli frank 
ki cemen otuz üç milyon yedi yüz elli bin franki banka icrayi muamelata 
berren eyledikte tediye kilinmak üzere yüz otuz beş bin hisse küşaat kili-
nacaktir ve muaccelesinin nisfi olan iki yüz elli franki tesviye kilinan hisse 
senedaati hamiline olacaktir. İş bu sermaye yeni hisse ihdas ve küşadi va-
sitasiyla arttirilabilecektir. 

Beşinci Bend:

Bankanin müddeti imtiyaziyesi elli sene olacaktir müddeti mezkure-
nin hitamindan bir sene evvel devlet-i alliyenin bankayi fes etmek niye-
tinde bulunduğu ilan etmeye salahiyeti olacak ve müddet-i mezkurenin 
inkizasinda muaccele ve faiz olarak bankaya medyun bulunacaği mebaliği 
tamamen tediye etmesi lazim gelecektir.

Altıncı Bend:

Bankanin başlica merkezi dersaadet olacak ve Devlet-i Aliyye’nin 
ruhsatiyla tensip olunacak mikdar şube ve memuru bulunacaktir 

Yedinci Bend: 

Banka dersaadette ikamet idecek bir müdir-i umumi ile bir idare mec-
lisi marifetiyle idare kilinacak ve işbu idare meclisi yirmi beş azadan mü-
rekkeb olarak bunlarin beşi dersaadette ikamet edecek ve müdür-i umu-
mi idare meclisi azasindan madut olabilecektir müdür-i umuminin tayini 
ve vezaifi ve iktidar ve maaşinin teceddüdü ve icrayi memuriyetten men 
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veyahut bil külliye azli meclis-i mezkurun daire-i hukuk ve vezaifinden 
olacaktir 

Sekizinci Bend:

Tahvilat ve senedaat ve varant konşimento ve emanet suretiyle banka-
nin zirteftiş ve nezaretine konulacak eşya mukabilinde akçe ifraz ve tüccar 
tahvilatini iskonta etmeye ve emanet kabul eylemeye ve poliçe Alip sat-
maya ve ……… hesabi için emtia ve eşya bey ve şirasini deruhte etmeye 
velhasil banka ve ticarete müteallik idare ve kumpanyalara ait kaffe-i mu-
amelati icra etmeye bankanin hak ve salahiyeti olacaktir. 

Dokuzuncu Bend: 

İş bu bankaya tedavüle çikarildiği mahallere arae olduğu anda bedeli 
hamiline tediye olunmak şartiyla evrak çikarmak imtiyaz inhisarisi ita ki-
linacak ve ilerüde ledel hâce banka şubelerinin çikaracaği evrakin evrak-i 
mezkurenin memalik-i mahrusenin ser sancağinda ve bil cümle miri mal 
sandiklarinda revaç nizamisi olacaktir banka şubeleri evrakinin kangi san-
cak dahilinde çikarilmiş ise yalniz orada revaç nizamisi olacaktir Devlet-i 
Aliyye lazim gelen mahallerde bu hususa dair nizamnameler vaz ve tesis 
buyuracaktir. 

Bankanin merkezinde tebdil olunabilmesine Devlet-i Aliyye ile bil 
müzakere karar verilecektir. 

Onuncu Bend: 

Bankanin evraki taraf-i Devlet-i Aliyye’de mensup komiser ve idare 
meclis-i tarafindan mahsusen tayin olunmuş bir müdür ve evrakin çika-
rildiği mahallere ki baş sandikkar veyahut muhasebeci taraflarindan imza 
olunmak lazim gelecektir. 

Mudur-i umumi dersaadette mukim müdirat ilen bil ittifak dersaadette 
banka musalihi tesviye ve idare idecek ve bunlar dahi idare-i meclis tara-
findan intihab olunup dördü Londra dördü Paris’de ikamet eyleyecek sekiz 
azadan mürekkep bir komitenin tahti nezaretinde bulunacaktir. 

On birinci Bend:

İş bu banka daima sandiğina nakden tedarik buluna evrakin laakal bir 
sülüsüne muadil bir meblağ bulunduracaktir. 

On ikinci Bend:

Devlet-i Aliyye iş bu müddeti imtiyaziye tarafinda hiçbir gûne evrak-i 
naktiye çikarmamakliği ve başka bir banka veyahut evrak-i nakdiye çikar-
maa imtiyazi olacak bir idare veyahut Kumpanyanin teşekkül ve teessüsü-
ne müsaade itmemekliyi taahhüt eder  
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On Üçüncü Bend:

İş bu bankayi dersaadette imtiyazi fermani alisini istihsal eylediği gibi 
şube yapabileceği İzmir Trabzon ve Edirne ve Selanik’de emvali miriyenin 
ahz ve istifasina memur olacaktir bankanin burada mahali tayin olunmasi-
na şubelerinin emvali miriyeyi ahz ve istifa etmelerine devleti aliye ilerüde 
ruhsat verecektir işbu banka devayir-i muhtelife i devleti aliyenin hava-
latini tesviyeye memur bulunacak ve dahilen ve gerek haricen devletinin 
gerek umur i tarafiyesinin vasita i resise olacaktir hazine i celile i maliye 
hesabi için bankanin vaki olacak mehuzati yükünü üzerine bankaya bir 
komisyon verilecek ve bu komisyon yüzde yarimdan dûn olacaktir.

On dördüncü Bend:

Emvali miriye tahsilatindan Duyun-u dahiliye faizleriyle hazine bo-
nolarinin ve havalatin tediye ve tesviyesi ve duyun-i hariciyenin faiziy-
le re’s-ül-malina mahsuben verilecek meblağin irsal hususuna hazir iş bu 
banka memur olacak ve misillü mevadin her birinden yüzde bir komisyon 
alacaktir ve meskukat-i mağşuşanin tedavülden kaldirilmasi hususunun 
kaffe-i icratina mezkur banka memur olacaktir devlet-i aliyye bu babda 
iktiza eden tedabirin ittihazina banka ile bil müzakire karar verecektir. 

On beşinci Bend:

İş bu bankanin senevi yüzde alti faizle devleti aliyye için miktari 
500.000 lirayi tecavüz etmez bir kreditör küşad idecek ve mezkur banka şu 
miktarin tezyidime münasib gördüğü halde bunun şeraeti lazimesi müzaki-
re-i mahsuse ile tayin kilinacaktir mezkur banka kaffe-i teslimatinin temini 
zimminda teviyeyi bedeli için şube ve memurlar olacak mahallerden ali-
nacak varidat muğayene üzerine mahsus altmiş veyahut doksan gün vadeli 
hazine bonolari ahzedecektir. 

On Altıncı Bend: 

Devlet-i Aliyye bankaya muamelatinin icrasina uygun bir bina inşasi 
için lazim olan arazi-i meccanen ita edecek ve müddet-i imtiyaziyenin ik-
tizasinda mezkur binanin masarifi inşaiyesine bankaya tediye ederek mez-
kur arazi ve binayi geri tasarrufuna alacaktir ve bankanin şubeler yapacaği 
mahallerde lazim olan arazilerin iştirasini mümkün mertebe teshil buyu-
racaği misillü bankanin başlica merkeziyle şubelerinin husül eminine için 
labüt olan himaye ve askeriyeyi diriğ etmeyecektir. 

On Yedinci Bend:

Banka ve şubeleriyle tahvilat ve havalat ve ciro ve posta damgasi ve 
poliçesi her türlü rüsumat verir vergiden kamilen muaf olacaktir mezkûr 
banka evrak-i sahihe üzerine yapilmiş olmasiyla ... Memalik-i mahrusede 
tedavül edecek hiçbir poliçe ve evrak-i saireyi kabul etmeyecektir.
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On Sekizinci Bend:

Devlet-i Aliyye Banka Tahvilati taklit ve tağyir veyahut bankanin adi 
mührünü takrid eyleyenlerin mücazat ve tedibi için bir kanun vaz idecektir. 

On Dokuzuncu Bend:

İşbu imtiyaz için ita buyrulacak ferman-i Ali mukabilinde devlet-i 
aliye hesabina olarak Fransa ve İngiltere bankalarina tevdi kilinmak üze-
re bankada veyahut devlet-i aliye tahvilati olarak yirmi bin lira sterlinin 
kefalet akçesinin nisfi saltanat-i seniyenin sefirine ve nisf-i diğerini dahi 
Londra’da sefirine ita ve teslim etmeği müesseseler taahhüd ederler. Banka 
dersaadette icraati muamelata başladiği anda meblağ-i mezkûr müessese 
mumaileyhime red ve iade kilinacaktir.

Yirminci Bend: 

İmtiyaz-i ferman-i alisinin tarih-i tesliminden nihayet alti ay mürurun-
da banka dersaadette icra yi muamelata başlayacak ve başlayamadiği halde 
mezkûr kefalet akçesi taraf-i saltanat-i seniyeden müsadere kilinacaktir.

Yirmi birinci bend:

İşbu banka imtiyazinin bazi şeraitin hakkinda tevil devlet-i aliye ile 
banka … ihtilaf zuhuru halinde işbu ihtilaf devlet-i aliye ve müesseseler ta-
rafindan müsavien tayin olunmuş hükümlere arz olunacak ve bu hükümler 
beynlerinde inkisam … diğer bir hüküm intihab ve tayin idecektir.

Bir Osmanli Bankasi teşkili için teklif olunan şerait-i esasiye 

İşbu Bankanin şimdilik iki milyon yedi yüz bin İngiliz lirasi yani alt-
miş yedi milyon beş yüz bin frank sermayesi olacak deyü içün beheri beşer 
yüz franklik olmak ve nisfi olan iki yüz elli frank cem‘en otuz üç milyon 
yedi yüz elli bin frangi banka icrasi muamelatina berren ve mübaşeret ey-
ledikte tediye kilinmak üzere yüz otuz beş bin hisse küşâd kilinacaktir ve 
muaccelesinin nisfi olan iki yüz elli frangi tesviye kilinan hisse senedati 
… olacaktir.

Devlet-i Aliyye lazim gelen mahallerde bu hususa dair nizamnameler 
vaz‘ ve … buyuracak ve müddet-i imtiyaziye tarafindan hiçbir gûn evrak-i 
nakdiye … …ve başka bir banka ve … evrak-i nakdiye … imtiyazi olacak 
bir idare kumpanyanin teşekkül ve teessüsüne müsaade itmekliği taahhüd 
ideceği işbu banka dersaadette ve bankanin şube memurluğu bulunacak 
elviyede emval-i miriyenin ahz ve istifasina memur olunacak ve saltanat-i 
seniye emval-i mezkureyi mültezim tahsildarlik tarafindan bankaya teslim 
ittirmekliği taahhüd buyuracaktir. Ve banka devair-i muhtelife-i Devlet-i 
Aliyye’nin havalatini tesviyeye dahi memur bulunacak vürudunun gerek 
dahilen ve gerek haricen umur-i harfiyesinin vasita ve menfuru olacaktir. 
Hazine-i celile-i maliye hesabi içün bankanin vaki olacak mehuzati yükü-



Hüsnü Yücekaya434 .

nü üzerine bankaya bir komisyona verilecek ve bu da yüzde yarimdan dûn 
olunacaktir.

(8) emval-i miriye tahvilatindan duyun-i dahiliye faiziyle hazine bo-
nolarinin ve havalatinin tediye ve tesviyesi duyun-i hariciyenin faiziyle 
raasü’l-malina … virilecektir. Miyaninin irsali hususlarinin hassaten işbu 
banka memur olacak ve bu misüllü mevadin her birinden yüzde bir komis-
yon alacaktir. Ve meskukat-i mağşuşanin tedavülden kaldirilmasini icraya 
dahi banka memur olacaktir.

9 Saltanat-i seniye banka nizamatinin tamami-i ifasina nezaret ve dik-
kat etmekle memur bir komisyon-i umumisi ile hazine-i celilenin banka ile 
olacak muamelat-i maliyesine nezaret itmek üzere bir nazir tayin buyura-
caktir.

10 bankanin sandiğinda daima çikardiği evrakin sülüsü miktari nakdi 
masdar bulunacaktir.

Bankanin müddeti imtiyaziyesi doksan dokuz sene olacaktir. 

Banka beş neferi dersadette ikamet etmek üzere yirmi beş kişiden mü-
rekkep bir meclisin taht-i idaresinde bulunacaktir. 

Bankanin başlica merkezi dersaadette olacak ve meclis idaresinin reyi 
ve tasvip eylediği miktar şubeler ve memur olacaktir

Tahvilat ve varant konşimento ve emanet suretinde bankanin zir teftiş 
nezaretine birakilacak eşya mukabilinde akçe ifraz ve tüccar tahvilatini is-
konto eylemek ve emanet kabul etmek ve poliçe alip satmaya ve … hesabi 
içün emtia ve eşya bey ve iştirasini deruhte eylemek velhasil banka ve 
ticaretine müteallik idare ve kumpanyalara ait kaffe-i muamelata icra eyle-
meğe bankanin hak ve salahiyeti olacaktir. 

İşbu bankaya tedavüle çikarildiği mahallere olduğu anda bedeli ha-
miline tediye olunmak şartiyle evrak çikarmak imtiyaz ve inhisarisini ita 
kilacak evrak-i mezkurenin memalik-i mahrusede bankanin şubeleri olan 
mahallerle ve bil cümle miri mal sandiklarinda revaç nizamiyesi olacaktir.

Görüntü 7

…… zati aliyi hazreti sadaret penahiye takdim olunmuştur 27 Cema-
ziyelevvel 1279 (M . 20 Kasim 1862) 

Görüntü 8 

İşbu banka varidata mahsuben senevi yüzde alti faizle devlet-i aliyye 
içün miktari beşyüzbin lira yani on iki milyon beşyüzbin franki tecavüz 
etmez bir kreditör küşad idecek ve mezkur banka şu miktarin tezyidini 
münasip gördüğü halde mirinin(?) şerait namesi müzakere-i mahsusa ile 
tayin kilinacaktir mezkur banka kaffe-i teslimi senenin temini zimminda 
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tesviye bedeli için şube ve memurlarin olacak mahallerden alacak varidat 
muayyen üzerine mahsus almasina ve yüz doksan gün vadeli hazine bono-
larina ahz idecektir.

Saltanat-i seniye bankasi için dersaadette iktiza iden arz meccanen 
arazi ve bankanin şubeler yapacaği mahallerde lazim olan arazilerin işti-
rasini mümkün mertebe teshil buyuracaği misüllü bankanin başlica şube-
lerinin husul emini içün labüt olan himaye-i askeriyeyi diriğ itmeyecektir.

Banka tahvilatini taklid ve tağyir veyahut bankanin adi mührünü tak-
lid eylediklerin ve tedibi içün bir kanun vaz idecektir.

İşbu imtiyaz için ita virilecek kanun-i ali mukabilinde devlet-i aliye 
hesabi olarak Fransa İngiltere bankalarina tevdi kilinmak üzere … veya-
hut devlet-i aliye tahvilati olarak yirmi bin lira sterlinin kefalet akçesinin 
nisfini saltanat-i seniyenin Paris sefaret-i seniyesine ve nisf-i diğerini dahi 
Londra sefaret-i seniyesine ita ve teslim itmekle teessüsle taahhüd iderler 
banka dersaadette icra yi muamelata başladiği anda meblağ-i mezkur mü-
esssese mumaileyhime red ve iade kilinacaktir.

Görüntü 9

İmtiyaz-i ferman-i alisinin tarih-i tesliminde alti ay mürurunda banka 
dersaadetinde icrayi muamelata başlayacak ve başlamadiği halde mezkur 
kefalet akçesi taraf-i saltanat-i seniyeden müsadere kilinacaktir.

İmtiyaz-i ferman-i alisinin … ve icraati hakkinda menazi zuhuru ha-
linde tahaddüs idebilecek şeklen biri taraf-i devlet-i aliyeden ve diğer ikisi 
dahi Fransa ve İngiltere devletleri seferati tarafindan tayin kilinacak hakem 
tarafindan bila-istinaf katiyyen hükm ve tesviye olacaktir.

Banka ve şubeleriyle tahvilat ve havalati her türlü rüsumat vergilerin 
kamilen muaf olacaktir.

Görüntü 10

Mansur olan devlet-i aliye bankasinin müesseselerinin esamesi defte-
ridir.

Bank-i Ottoman

Devlet-i Aliyye Bankasi’nin kuruluşuna destek olan kurumlar ve kişi-
ler: Fransa Kredi Mobilyer Cemiyet-i umumiyesi, Paris’te mösyö Emil ve 
Jakpredir, Mösyö Hottinguer ve şürekasi, Mösyö Fould ve şürekasi, Mös-
yö male vil ve şürekasi, Mösyö Pillet- Vil ve şürekasi, Mösyö Sebkir, Mös-
yö Sitern ve şürekasi, Mösyö Luruk de Galiera, Mösyö Karnir Salvador, 
İskonta sandiği müdürü mösyö Greininger, Mösyö Musard … ve şürekasi.

Görüntü 11
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Fransizcadan birebir çeviri:

On üçüncü bend:

İşbu banka devlet-i aliyenin kaffesine muamelatini icra itmeğe yani 
bir taraftan der-saadette hazine-i celileye varid olan kaffe-i varidat devletin 
ahz ü kabzina ve diğer tarafdan maliye nezaret-i celilesi canibinden üzerine 
keşide olacak havalati tediyeye memur olacaktir. Banka imtiyaz-i ferman-i 
alisini istihsal eylediği gibi İzmir ve Trabzon ve Beyrut ve Selanik şehirle-
rinde şübeler tesis idebilecekdir. İşbu eyaletler üzerine havale zikr olunan 
şehirlerde dahi olacak varidatinin ahzina memur olabilecektir. İlerüde o 
misüllü şübeler tesis ideceği sair mahallerde dahi devlet-i aliye-i hizmet-i 
mezkurenin ifasini bankanin uhdesine havale idebilecektir. Banka yalniz 
maliye nezareti tarafindan verilmiş meşrut olan şerikleri iskonto idecektir. 
İşbu şerikler doksan günü geçmez muayyen vadeli ve senevi nihayet yüz-
de alti faizli olacaktir. İşbu banka varidat-i devletden vaki olacak makbu-
zatindan mezkûr şeriklerini tediye idecek ve bu miktarin adem-i kifayeti 
halinde on altinci bendati ahkaminca devlet-i aliyeye açilmiş olan beş yüz 
bin lira sterlinin kreditör cebr-i noksan eyleyecektir. Maliye nezareti banka 
tarafindan iskonta olunmak üzere tedavüle vaz‘eyleyeceği muayyen vadeli 
şeriklerinin miktarini beher mah tayin idecek ve fakat evvelemirde ban-
ka ile bil-müzakire karar verilmedikçe işbu şerikleri tedavüle çikaracaktir. 
Banka salifüzzikr beş yüz bin lira sterlinin kreditö ile varidat-i devletten 
kendisinin tutacaği meblağ yükünü mütecaviz surette çikarilacak seriklerin 
tediyesine hiçbir halde müteahhid addolunacaktir.

Görüntü 14.

İmtiyaziye tarafinda hiçbir gûne evrak-i nakdiye çikarmamakliği ve 
başka bir banka veyahut evrak-i nakdiye çikarmağa imtiyazi olacak bir 
idare ve ba-kumpanyanin teşekkül ve teessüsüne müsaade itmemekle ta-
ahhüd idecektir.

Yedinci madde: 

İşbu banka dersaadette ve bankanin şube ve memurlari bulunacak elvi-
yede emval-i miriyenin ahz ve istifasina memur olacak ve saltanat-i seniye 
emval-i mezkureyi mültezim ve tahsildarlari tarafindan bankaya teslim et-
tirmekle taahhüd buyuracaktir.ve banka devair-i muhtelife-i devlet-i aliye-
nin havalatini tesviyeye dahi memur bulunacak ve devletin gerek dahilen 
ve gerek haricen umur-i harfiyesinin vasita-i münferidi olacaktir. Hazine-i 
celile-i maliye hesabi için bankanin vaki olacak ma‘huzati yükünü üzerine 
bankaya bir komisyon verilecek ve bu da yüzde yarimdan dûn olacaktir.

Sekizinci madde: 

emval-i miriye tahsilatindan düyun-i dahiliye faizleriyle hazine bo-
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nolarinin ve havalatinin tediye ve tesviyesi ve duyun-i hariciyenin faizle 
resü’l-mal mahsuben virilecek mebaliğin irsali hususlarina hassaten işbu 
banka memur olacak ve bu misüllü mevadin her birinden yüzde bir komis-
yon alacaktir. Ve meskukat-i mağşuşanin tedavülden kaldirilmasi muame-
lesini icraya dahi işbu banka memur olacaktir.

Dokuzuncu madde: 

saltanat-i seniye-i banka nizamnamenin tamami-i ifasina nezaret ve 
reft itmeğe memur bir komisyon-i umumi ile hazine-i celilenin banka ile 
olacak muamelat-i maliyesine nezaret etmek üzere bir nazir tayin buyura-
caktir.

Onuncu madde: 

bankanin sandiğinda daima çikardiği evrakin sülüsü miktar-i nakdi 
bulunacaktir.

Görüntü 15.

İtmekle müesseseler taahhüd iderler. Banka der-saadette icra-yi mu-
amelata başladiği anda meblağ-i mezkur müessis mumaileyhime redd ve 
iade kilinacaktir.

On altıncı madde: 

imtiyazi ferma-i alisinin tarih-i tesliminde alti ay mürurunda banka 
dersaadette icra yi muamelata başlayacak ve başlamadiği halde mezkur 
kefalet akçesi taraf-i saltanat-i seniyeden müsadere kilinacaktir.

On yedinci madde: 

İmtiyaz-i ferman-i alisinin ahkam ve icraati hakkinda münazi‘ zuhuru 
halinde tahaddüs idebilecek müşkilat biri taraf-i devlet-i aliyeden ve diğer 
ikisi dahi Fransa ve İngiltere devletleri sefirleri tarafindan tayin kilinacak 
hakemler tarafindan bila-istinaf kitaben hal ve tesviye olunacaktir.

Görüntü 16.

Birinci bend: 

devlet-i aliye memalik-i şahanede devlet bankasi ihdas etmek imtiya-
zini ita ider. İşbu banka devlet-i aliye bankasi ismiyle tevsim olunacaktir.

İkinci bend: 

gerek işbu banka imtiyazi kaidesi ve gerek kavain-i umumiye-i dev-
let-i aliye muhafaza kilinmiş olmak için mezkur banka zat-i hazret-i padi-
şahinin zir-himayet-i aliyesinde bulunacaktir.

Üçüncü bend: 

devlet-i aliye-i banka üzerine hukuk-i teftişiyesini tarafindan münte-
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hab bir nazir marifetiyle icra idecektir. İşbu nazir emr-i idare müdahale 
itmeksizin bankanin muamelat-i vakiasina kesb-i ittila ve nizamnamesinin 
tamam-i icrasina nezaret eyleyecektir. Bundan başka bil-hassa hazine-i ce-
lile ile banka beyninde vukubulacak muamelat-i maliyenin teftişine me-
mur bir muhasebeci dahi tayin buyuracaktir.

Dördüncü bend: 

İş bu bankanin şimdilik iki milyon yedi yüz bin İngiliz lirasi yani alt-
miş yedi milyon beş yüz bin frank sermayesi olacak ve bu sermayenin 
tedariki için beheri beş yüz franklik olmak ve nisfi olan iki yüz elli frank 
ki cem en otuz üç milyon yedi yüz elli bin franki banka icrayi muamelata 
berren eyledikte tediye kilinmak üzere yüz otuz beş bin hisse küşaat kili-
nacaktir ve muaccelesinin nisfi olan ikiyüz elli franki tesviye kilinan hisse 
senedaati hamiline olacaktir. İş bu sermaye yeni hisse ihdas ve küşşadi 
vasitasiyla arttirilabilecektir. 

Beşinci Bend: 

Bankanin müddeti imtiyaziyesi Otuz sene olacaktir müddeti mezku-
renin hitamindan bir sene evvel devlet-i alliyenin bankayi fes etmek ni-
yetinde bulunduğu ilan etmeye salahiyeti olacak ve müddet-i mezkurenin 
inkizasinda muaccele ve faiz olarak bankaya medyun bulunacaği mebaliği 
tamamen tediye etmesi lazim gelecektir ve Banka dahi kendi tarafindan 
kafe-i duyunun tesfiyesiyle nakden tedavülde bulunan kaffe-i tahvilatini 
tedavülden kaldirdiği tahüt ider. 

Altıncı Bend: 

Bankanin başlica merkezi dersaadet olacak ve devlet-i aliyyenin ruh-
satiyla tensip olunacak mikdar şube ve memuru bulunacaktir 

Yedinci Bend: 

Üç azadan mürekkep bir müdürlük ile kezalik üç azadan mürekkep 
bir meclis tarafindan idare kilinacak iş bu idare ve meclis-i azasi Londra 
ve Paris’teki müesseseler tarafindan müntehap bir komite canibinden tayin 
olunacaktir. İşbu komite bankanin muamelati üzerine nizamnameye tatbi-
ken icrayi teftiş ve nezaret etmeye mezun ve muktedir olacaktir beş sene 
müddet mürurundan sonra hissedaran cemiyet-umumiyesinin ve Devlet-i 
Aliyye evvelce bil müzakere bankanin suret-i eraen meşruhasini nizamna-
meye tatbiken tağdil ve tecdide salahiyeti 

Sekizinci Bend: 

Tahvilat ve senedaat ve varant konşimento ve emanet suretiyle banka-
nin zirteftiş ve nezaretine konulacak eşya mukabilinde akçe ifraz ve tüccar 
tahvilatini iskonta etmeye ve emanet kabul eylemeye ve poliçe Alip sat-
maya ve ……… hesabi için emtiya ve eşya bey ve şirasini deruhte etmeye 
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velhasil banka ve ticarete müteallik idare ve kumpanyalara ait kaffe-i mu-
mamelati icra etmeye bankanin hak ve selahiyeti olacaktir.

Dokuzuncu Bend: 

İş bu bankaya tedavüle çikarildiği mahallere arae olduğu anda bedeli 
hamiline teidiye ve itaa kilinmak şartiyla banka tahvilati çikarmak imtiyazi 
inhisarisini haiz olacak tahvialti mezkurenin tesvie-i bedelati çikarlidiği 
mahale gayride mütabele olunamayacaktir mamafi banka idaresi müna-
sip gördüğü haşde şubelerinin çikardiklari tahvilatin bedelati dersadette 
ve desrsaadette çikarilan tahvilatin bedelati idare-i mezkurenin ruhsatiyla 
tayin edeceği şerayet mucebince banka şubelerinde tesviye ita olunabile-
cektir bankanin tahvilatinin çikarildiği dairelerde ve şubeler yapilacak ma-
hallerde tedavül-ü nizamiyesi olacak mesairelerde saltanati seniye ile bu 
babda bil müzakere karar verildikten sonra miri mal sandiklari tarafindan 
kabul kilinabilecektir.

Onuncu Bend:  

Banka tahvilati Türkçe olacak devlet-i aliyyenin muvafakati munzam 
olmadikça ikiyüz guruşlukdan aşşaği tahvilat tedavüle çikarilamayacaktir 
iş bu tahlibat canib-i Devleti aliyyeden memur nazir tarafindan temhir ve 
teftiş komitesinin hassaten tayin edeceği bir müdür tarafindan banka yahut 
şubesinin baş sandik kari veyahut muhasebecisi canibinden icra kilinacak-
tir. 

Onbirinci Bend: 

İş bu banka tesis olunduğu tarihten itibaren iki sene müddet daima 
sandiğinda nakden tedavülde bulunan tahvilatinin nisfina ve bu müddetin 
hitamindan sonra la akay sülusuna muadil bir mebla bulunduracaktir 

On İkinci Bend: 

Devlet-i Aliyye iş bu müddeti imtiyaziye tarafinda hiçbir güne evrak-i 
naktiye çikarmamakliği ve başka bir banka veyahut evrak-i nakdiye çikar-
maa imtiyazi olacak bir idare veyahut Kumpanyanin teşekkül ve teessüsü-
ne müsaade itmemekliyi taahhüt eder  

On Üçücü Bend: 

Hazine-i Maliyenin gerek dersadette ve gerek imtiyazi fermani alisi-
nin itasiyla beraber banka şubeleri teşkil olacak İzmir ve Trabzon ve Edir-
ne ve Selanik ve Beyrutta sandik sarrafliği hizmeti bankaya tecdi olunacak 
yani eyaleti mezkure mal memurlarinin tahsil ettikleri emvaline devlet 
memurlarinin emireyleyecekleri yerlere vermek üzere bankanin merkez 
ve şubeleri sandiklarina teslim kilinacaktir ve bu hizmet bankanin talebi 
üzerine kendisine tevdi olunacak misillü burada mahalli tayin olunmayan 
şubelerinde bu hizmeti ifa edebilmek devlet-i aliyyenin emir ve ruhsatina 
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mütevakkiftir ve hazine-i maliyenin banka sandiklarinda olan emvali üze-
rine vereceği havalat ve emirleri ifa edecektir.

On Üçüncü bend: 

İşbu banka devlet-i aliyenin kaffesine muamelatini icra itmeğe yani 
bir taraftan der-saadette hazine-i celileye varid olan kaffe-i varidat dev-
letin ahz ü kabzina ve diğer tarafdan maliye nezaret-i celilesi canibinden 
üzerine keşide olacak havalati tediyeye memur olacaktir. Banka imtiyaz-i 
ferman-i alisini istihsal eylediği gibi İzmir ve Trabzon ve Beyrut ve Se-
lanik şehirlerinde şübeler tesis idebilecekdir. Maliye Nezareti tarafindan 
İşbu eyaletler üzerine havale olunacak varidatin zikr olunan şehirlerde dahi 
olacak varidatinin ahzina memur olabilecektir. İlerüde o misüllü şübeler 
tesis ideceği sair mahallerde dahi devlet-i aliye-i hizmet-i mezkurenin ifa-
sini bankanin uhdesine havale idebilecektir. Banka yalniz maliye nezareti 
tarafindan verilmiş meşrut olan şerikleri iskonto idecektir. İşbu şerikler 
doksan günü geçmez muayyen vadeli ve senevi nihayet yüzde alti faizli 
olacaktir. İşbu banka varidat devletden vaki olacak makbuzatindan mezkur 
şeriklerini tediye idecek ve bu miktarin adem-i kifayeti halinde on altinci 
bendati ahkaminca devlet-i aliyeye açilmiş olan olan beş yüz bin lira sterli-
nin karaditodan cebr-i noksan eyleyecektir. Maliye nezareti banka tarafin-
dan iskonta olunmak üzere tedavüle vaz‘ eyleyeceği muayyen vadeli şe-
riklerinin miktarini beher mah tayin idecek ve fakat evvelemirde banka ile 
bil-müzakire karar verilmedikçe işbu şerikleri tedavüle çikaracaktir. Banka 
salifüzzikr beş yüz bin lira sterlinin kreditör ile varidat-i devletten kendisi-
nin tutacaği meblağ yükünü ziyade surette çikarilacak seriklerin tediyesine 
hiçbir halde müteahhid addolunacaktir.

On Dördüncü Bend: 

Duyun-u dahiliye faizleriyle tediye ve tesviyesi duyunu hariciyenin 
faiziyle reisul malina mahsuben verilecek meblağin irsal hususuna hassa-
ten işbu banka memur olacak ve bu iki maddenin her birinden yüzde bir 
komisyon alacaktir … üçüncü senede tasrih olunmuş olan muamelat-i sa-
irenin müstelzim olacaği masarife mukabil dahi devlet-i aliye senevi (bu-
rayi boş birakmiş katip daha sonra eklenecek sanirim) lira bankaya tediye 
idecekdir beş sene müddet mürurunda işbu yüzde bir komisyon ile meb-
lağ-i muayyen mezkur tadil olunabilecektir.

On beşinci bend: 

Dahil ve hariçte banka-i devlet-i aliyenin resmi ve muayyen umur-i 
sarrafiyesi … bulunacaktir. Ve meskukat-i mağşuşanin tedavülden kaldiril-
masi hususunun kâffe-i icraatina mezkur banka memur olacaktir. Devlet-i 
aliye bu babda iktiza iden tedabirin ittihazina banka ile bil-müzakere karar 
verecektir.
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On altıncı bend:

İşbu banka varidatina mahsuben senevi yüzde alti faizle devlet-i aliye 
için miktari beş yüz bin lirayi tecavüz itmez bir kreditör küşâd idecek ve 
mezkur banka şu miktarin tezyidini münasib gördüğü halde bunun şerait-i 
lazimesi müzakere-i mahsusa ile tayin olunacaktir. Mezkur banka kaffe-i 
teslimatinin temini zimninda tesviye-i bedeli için şube ve memurlar olacak 
mahallerden alinacak varidat-i muayyene üzerine mahsus altmiş veyahut 
doksan gün vadeli hazine bunlari ahzi der. İşbu … sene müddet mürurun-
dan sonra tadil olunabilecektir.

On yedinci bend:

Devlet-i aliye banka muamelatinin icrasina uygun bir bina inşa etmesi 
için lazim olan araziyi meccanen ita buyuracak ve müddet-i imtiyaziye-
nin inkizasindan(Vâdesi ve müddeti tamam olma, bitme, sona erme) sonra 
mezkur binanin masarif-i inşasiyesini bankaya tediye iderek mezkur arazi 
ve binayi geri tasarrufuna alacaktir. Ve bankanin şubeler yapacaği mahal-
lerde lazim olan arazilerin iştirasini mümkün mertebe teshil buyuracaği 
misüllü bankanin başlica merkeziyle şubelerinin husul emini için labüd 
olan himaye-i askeriyeyi diriğ itmeyecektir.

On sekizinci bend:

Banka şubeleriyle hisse ve tahvilat ve havalat ve cebr ve posta tamgasi 
ve poliçesi her türlü rüsumat ve virgü(vergi)den kamilen muaf olacaktir. 
Mezkur banka evrak … üzerine yapilmiş olmadikça memalik-i mahrusede 
tedavül idecek hiçbir poliçe ve evrak-i saireyi kabul etmeyecektir.

On dokuzuncu bend:

Mezkur banka dersaadette bulunan Türkçe ve Fransizca gazetelerin 
biri veyahut birkaçi vasitasiyla bir mah muamelatinin defterini tab‘ ve neşr 
idecektir. Temettuat vakiasinin hissedaran-i cemiyet-i umumiyesi tarafin-
dan ilan olunabilmesi için mezkur bankanin on iki mahta bir kere muhase-
batinin mevanina defterleri tanzim ve teftiş olunarak işbu defterler ber-ve-
ch-i muharrer gazeteler vasitasiyla ilan kilinacaktir.

Yirminci bend: 

İşbu imtiyaz için ita buyurulacak ferman-i ali mukabilinde devlet-i 
aliye hesabina olarak Fransa ve İngiltere bankalarina tevdi kilinmak üzere 
banker? Veyahut devlet-i aliye tahvilati olarak yirmi bin lira sterlinin ke-
falet akçesinin nisfini saltanat-i seniyenin Paris sefirine ve nisf-i diğerini 
Londra sefirine ita ve teslim itmekliği müesseseler taahhüd iderler banka 
der-saadette icra yi muamelata başladiği anda meblağ-i mezkur müessisin 
mumaileyhime red ve iade kilinacaktir.
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Yirmi birinci bend: 

İmtiyaz-i ferman-i alisinin tarih-i tesliminden ve nizamnamesinin tas-
dikinden nihayet alti ay mürurunda banka der-saadete icra yi muamelata 
başlayacak ve başlayamadiği halde mezkur kefalet akçesi taraf-i saltanat-i 
seniyeden müsadere kilinacaktir. Ve bu mukavele … … hükmünde tutula-
caktir.

Yirmi ikinci bend: 

İşbu banka-i imtiyazinin bazi şeraitinin tevili hakkinda devlet-i aliye 
ile banka beyninde ihtilaf zuhuru halinde işbu ihtilaf devlet-i aliye ve mü-
esseseler taraflarindan mütesâviyen tayin olunmuş hükümlere arz olunacak 
ve bu hükümler beyinlerinde inkisam ara takdirinde diğer hüküm intihap 
ve tayin ideceklerdir.


