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AİLE ROLLERİNİN DEĞİŞİMİNDE BAZI AHLÂKÎ GİZİL TEHDİTLER

Abdullah AKIN1

Özet

Ailede veli olarak babanın ve annenin belli rolleri vardır. Ailede, baba yuvayı koruyup
güçlendirir  ve  işi  ile  ailesi  arasında  dengeyi  kurar,  anne  ise  çocuğun  büyütülmesi  rolünü
üstlenir.  Böyle  bir  görev  dağılımı  ahlâkî  açıdan  eril  ve  dişil  olmanın  doğasına  da
uygundur. Ancak  toplumsal  cinsiyet  rolleri  bir  dizi  empozelerle  ve  toplum  mühendisliği
stratejileri ile değiştirilebilir.  Ahlâkî eğitimde en önemli unsur; rollerin felsefi açıdan içinde
yaşanılan  toplumun  dinamikleriyle  uyumlu  olmasıdır.  Bu  sağlanamadığı  takdirde  sosyal
karmaşa  oluşur,  ahlâkî  eğitimde  beklenen  verim  elde  edilemez.  Özellikle  farklı  kültürel
altyapılardan devşirilen ahlak sistemlerinin ve felsefelerinin; adapte edildiği kültürde ahlâkî
rollerin oluşumunda birebir verim sağlanması çok zor olacaktır. Temel felsefesi cinsiyetleri
her anlamıyla eşitlemek olan toplumsal  cinsiyete  ilişkin kategoriler,  örneğin “kadınlık” ve
“erkeklik” ile ilgili olan davranışlar, kişilik özellikleri, roller, aslında sosyal ve kültürel yapı
tarafından  oluşturulmuş  kategorilerdir.  Bugün  toplumda  gözlemlenen  veli  rollerindeki
sorunların; zayıf ahlâkî yapıya, yetersiz eğitim seviyesine ve aile içi diğer problemler olduğu
gözlenmektedir. Bunlara kısmen dinin bazı yönlerinin yanlış yorumlanmasını ve dinin verdiği
bazı hakların farklı bir söylemle abartılı biçimde talep edilmesi de eklenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Veli, Ahlâk, Değer, Rol, Eğitim.

SOME MORAL HIDDEN THREATS IN THE CHANGE OF FAMILY ROLES

Abstract

There are certain roles of father and mother as parents in the family. In the family, the
father protects and strengthens the nest and establishes balance between his work and his
family, while the mother takes on the role of raising the child. Such a distribution of duties is
also  in  accordance  with  the  nature  of  being  morally  masculine  and feminine.  Of course,
gender roles can be changed through a number of imposes and social engineering strategies.
The most important  element in moral education;  The roles are philosophically  compatible
with the dynamics of the society in which they live. If this is not achieved, social confusion
occurs, and the expected efficiency in moral education cannot be achieved. Especially the
moral systems and philosophies recruited from different cultural  infrastructures;  It  will  be
very difficult to provide one-to-one efficiency in the formation of moral roles in the culture in
which it is adapted. Gender-related categories, whose main philosophy is to equate genders in
every  sense,  for  example,  “femininity”  and  “masculinity”  -related  behaviors,  personality
traits, roles, are actually categories created by the social and cultural structure. It is observed
that the problems in the role of parents observed in society today have a weak moral structure,
insufficient level of education and other problems in the family. It can also be added to them
that  some  aspects  of  religion  are  misinterpreted  and  some  rights  given  by  religion  are
exaggeratedly demanded with a different discourse.

Keywords: Parent, Moral, Value, Role, Education.
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ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, Tel: 05380186612
ORCID: 0000-0002-9337-302X abdullahakin@comu.edu.tr, omerfaruk7974@hotmail.com

8

mailto:omerfaruk7974@hotmail.com


Giriş 

Toplumun temel yapı taşını veli ve çocuklarından meydana gelen aile oluşturur. Aile
yapısı güçlü olan milletler tarih boyunca kadim medeniyetlere zemin teşkil etmişlerdir. Aile
bağları zayıf olan ve aile içi rollerde karmaşa yaşanan toplumlar ise her zaman psiko-patolojik
sorunların yaşanmasına uygun bir iklim oluşturmaktadır. Veli olarak ana-babaların çocuklara,
çocukların ana-babalara karşı sevgisi, mutluluğun en büyük kaynaklarından biri olabilir; ama
bugün gerçek şudur ki, ana-babalar ile çocuklar arasındaki ilişkiler mutsuzluk nedeni olarak
kendini gösterebilmektedir.

Aile  mikro  yapı  anlamında  makro  mercekle  bakıldığında  toplumun  aynası  işlevi
görmektedir.  Günümüzde  hızlı  değişen  ve  dönüşen zamanın  ruhu,  artık  takip  edilmesi  ve
izlenmesi  güç  sosyal  anomileri  bünyesinde  ve  doğasında  barındırmaktadır.  Eğer  hızlı
teknolojik  ve maddi  dönüşümler toplum tarafından sindirilmediği  takdirde huzur ve refahı
ciddi  biçimde zedeler  ve velilerin  rollerinde  ahlâkî  sarsıntılara  yol  açar.  Aslında  dünyaya
gelen bütün çocuklar fıtrat denilen günahsız ve tertemiz bir özellikle ailesinde gözlerini açar
(Müslim, Kader,  224;  Buhârî,  Cenâiz,  93; Ebû Dâvûd, Kader,  5). Bu andan itibaren artık
çocuğun yaşamın farkına varıp,  fikri  olgunluğa  ulaşmasına kadarki  zaman zarfında  ahlâkî
yapısını ailesi oluşturur. Ebeveynin bu ciddi sorumluluğun farkında olarak hareket etmesi ve
çocuklarını  yetiştirirken ahlâkî  değerleri  göz önünde bulundurması gerekir (Cebeci,  1996).
Elbette ki bu sorumluluk sadece ebeveyne ait değildir. Anne-baba başta olmak üzere diğer
yakın akrabalar, eğitim çevresi, dijital dünya gibi diğer çevreler de bu sorumluluğu paylaşan
etkenler arasındadır. (Bilgiz, 2006). Bu sorumlu alan çocuğun doğumundan itibaren ahlâkî
eğitimin başladığını gösterir (Dodurgalı, 1995). Bu sebeple ebeveynden başlayarak bütün bu
çevre çocuğun fıtri yapısını, kişisel ve sosyal eğilimlerini tanımalıdırlar. Çocukta oluşabilecek
olumsuzlukları  dikkate  alarak  onu  hayra  ve  güzelliğe  yönlendirmelidirler  Konuk,  1994).
Çünkü  eğer  çocuk  olumlu  bir  çevre  edinemez  ise  olumsuz  çevrelerin  tuzağına  düşebilir.
Böylece kötü alışkanlıklar  edinebilir,  ahlaksız birçok davranışı  içselleştirerek yanlışlığa ve
kötülüğe sapabilir (Başkurt, 2003). 

Çocukların  ileriki  hayatlarında  ahlâkî  açıdan  mutlu  ve  sağlıklı  bir  hayat  tarzı
kurabilmeleri, ailelerinin böyle bir yaşama sahip olmaları ile ancak mümkün olabilir. Çünkü
çocuklar ailelerinde ahlâkî değerleri  taklit  yoluyla kazanırlar  (Yılmaz, 2003). Aile yanında
çevre  de  çok  önemlidir.  Ahlâkî  açıdan  güçlü  çevrelerde  yetişen  çocuklar  ahlâkî  değerleri
kazanmada  zorluk  yaşamamaktadır  (Bardakçı,  2005).  Aksi  takdirde  aileler  iyi  de  olsalar
çocuklarına ahlâkî değerleri kazandırma noktasında birçok güçlükle yüzleşmektedirler (Öcal,
1996). Sosyal çevrenin kötü olması çocukları ahlâkî olmayan davranışlara yönlendirmekte ve
ailede  öğrendikleri  ahlâkî  değerlerini  zayıflatmaktadır  (Peker,  1991).  Eğer  iyi  bir  çevre
oluşturulamaz  ise  bu  çocukların  bir  kısmı  gençlik  çağlarında  Satanizm gibi  farklı  sapkın
inançlara  bile  kapılabilmekte  (Güç,  2003)  uyuşturucu,  alkol  gibi  kötü  bağımlılıklar
kazanabilmektedirler (Özdemir, 2004). 

Bu bağlamda makalenin amacı günümüzde velilerin rollerini ahlâkî açıdan tehlikeye
düşürebilecek  bazı  problemleri  dikkate  alarak  ahlâkî  değerler  ile  ilişkisini  kurmaktır.
Makalede Araştırmada kaynak taraması ile elde edilen bilgiler, analiz edilmeye çalışılmıştır.
Çalışma  neticesinde  elde  edilen  bilgiler  detaylı  bir  şekilde  aşağıda  maddeler  halinde
listelenmiştir.  
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Velilik Rollerinin Dönüşmesi

Sorumluluk  insani  bir  değerdir  (Akdoğan,  2011).  Bu  sorumluluk  bilinciyle,  ilk
eğitmen ve mürebbiye olan anne babalar çocuklarını en az bir pedagog ve psikolog kadar
tanımalıdır. İlgilerini, kaygılarını, kişisel zaaflarını, bireysel farklılıklarını görmeli ve onlarla
etkileşim  halinde  olmalıdır.  Aksi  takdirde  çocuklarının,  günümüzün  hızlı  ve  teknolojik
dünyasında ellerimizden kayıp gitmeleri çok zor değildir. Ancak veliler onların arkadaşları ve
ahbapları da değildir. Anne babalar, çocukların velileridir. Sınırlar doğru ve sağlıklı biçimde
çizilmelidir.

Ahlâk insanlar arası münasebetleri ilgilendiren bir sistem (Güngör, 1998) olduğu için
çocukta bulunan ahlâkî yeteneklerin ilerlemesinde veliler, çevre, aile ve sevginin çok önemli
bir yeri olduğu bilincine sahip olmalıdırlar.  Çünkü çocuk doğuştan hazır bir ahlâkî yapıya
sahip olarak dünyaya gelmez (Bayraktar, 1995).  Dolayısıyla cömertlik, cimrilik, tutumluluk,
savrukluk,  düzenlilik  hep  ilk  yaşlarda  edinilen  huylardır.  Âdetler,  sevilen  yemekler  ve
sevilmeyen yemekler de çocukluktan kalmadır. Hayvanlara nasıl muamele edileceği, temizlik,
heyecanların kontrolü,  çekingenlik veya sosyallik  hep çocukluktaki  ahlâkî gelişmeye bağlı
olup  veli  vasıtasıyla  öğrenilir  (Güngör,  1998).  Ne  en  eğitimli  bakıcı  ne  babaanne  ne  de
anneanne  bu görevi  bebeğin  anne ve  babası  gibi  işlevsel  olarak  yerine  getiremez.  Çünkü
ahlâkî  gelişmede  en  önemli  etken  ise  sevgidir.  Ahlâkî  gelişmede  vazgeçilmez  bir  duygu
(Varol, 1986) olan “sevgi” varlığın yaratılış sebebidir (et-Tâhâ, 20/49).

Çocuklara ve ailesine karşı insanların en şefkatlisi olan (Buhari, Edeb, 18; Müslim,
Fedail, 63; Tirmizî, Menâkıb, 31) Hz. Peygamber, bir gün torunlarını öpüp sevmesini, orada
bulunanlardan bir kişinin garip bulması üzerine  “Kalbinden Allah merhameti söküp almışsa
ben ne yapabilirim?” (Müslim, Fedail, 65) buyurmuştur. Hz. Peygamber, çocuklarına sevgi ve
merhamet  gösteren  kadınları  da  övmüş  ve  Kureyş  kadınlarına  hitaben;  “Deveye  binen
kadınların en hayırlıları Kureyş kadınlarının saliha olanlarıdır. Onlar çocuklarına son derece
müşfik ve düşkündürler” (Buhâri, Nikâh, 12; Müslim, Fedail, 65) buyurmuştur. Bu ve benzeri
ayet ve hadisler incelendiğinde sevginin çocuklara veli olarak en iyi anne, baba ve birinci
derece akrabalar tarafından verilebileceği görülmektedir.

Kur’ân’da geçen peygamber kıssalarına bakıldığında, Hz. Lokman, Hz. Yakub ve Hz.
İbrahim çocuklarına  “oğulcuğum” ve “yavrucuğum” manalarına  gelen “büneyye” tabiriyle
seslenmişlerdir (el-Lokman, 31/13, 16, 17); Hz. Nuh (el-Hud, 11/42); (el-Yusuf, 12/5); (es-
Saffat,  37/102).  Diğer  bir  kısım  yerlerde  ise  gözbebeği  anlamına  gelen  “Kurratu  a’yın”
kelimesi  kullanıldığı  görülür  (el-Kasas,  28/9;  el-Furkan,  25/4).  Bu  nedenle  Allah  Teâlâ
Kur’ân’ı  bir  öğüt  kitabı  olarak  isimlendirmiş  (el-Yunus,  10/57)  ve  insanların  nasihatten
etkilenen bir psikolojiye sahip bulunmaları nedeniyle öğüt ve kıssaya fazlaca yer vermiştir
(Özbek, 1998). 

İlk  temel  duygular  olan  sevgi,  bağlanma,  ümit  ve  güven  gibi  duygular  da  aile
ortamında öğrenilir (Bayraktar, 1995). Bu konuda annelerin rollerinin büyük olduğu aşikârdır.
Çünkü  “dindar  anne,  dinin  ilk  öğretmenidir”  (Öcal,  1991:  78).  Eğer  veliler  rolleri  gereği
çocuklarını sevgi atmosferi içerisinde büyütebilirlerse,  çocuklarının ahlâkî ve dinî eğitimin
temeli olan güven duygularını geliştirmiş, bedenen kuvvetli, sağlıklı ve ruhen ahlâklı olarak
yetişmelerine  vesile  olmuş  olurlar  (Sağlam,  2001).  Böylece  çocuklar  tıpkı  iyi  aşılanmış
fidanların meyveleri gibi, hem kendilerine ve çevrelerine faydalı olur (Varol, 1986) hem de
başka insanları sevmekte zorluk çekmezler (Tunç, 1998). 

10



Aile  çözülürse  bir  araya  gelmesi  zorlaşır,  çözülmeden  ve  dağılmadan  gerekli
sosyolojik  önlemler  alınmalıdır.  Aile  üyeleri  birliktelik  duygusunu,  bir  şeyleri  beraber
yaparak, sorunları el birliğiyle çözerek ve ailede kalarak elde etmektedir. Akrabaları ziyaret
etmek,  kökeniyle  uyumlu  olmak,  köyüne  ve  toprağına  yabancılaşmamak,  ülkesine  ve
milletine aşina olmak son derece önemlidir. Çocukların akademik başarısı kadar, ontolojisine
ve var oluşuna katkıda bulunan bu tür özellikleri de taşımaları onlar için zaruri ve belki de
daha hayatidir. 

İnsanoğlu diğer tüm canlılardan farklı olarak, ontolojik boyutuyla ve yaşama ne tür bir
anlam kattığı sorusunu sorma düzeyiyle kendi niteliğini ispat eden bir varlıktır. Yaşamda ne
için var olduğumuzu bilmeli ve hissetmeli, en azından bu tür bir gerginlik yaşamalı, nereden
gelip nereye gittiğini bilmeli, kim olduğunu, neden var olduğunu düşünmelidir. Bilinçli olmak
veliyi  bu  konuda  mükellef  kılar.  Veliler  kökeni  merak  etmeli,  köklülük  duygusunu
yitirmemeli ve içinden geldiği kültür ve medeniyetle aidiyet bağını koparmamalıdır. 

Veliye Hürmetin Azalması

İnsanın  varlığının  esas  sebebi  Cenab-ı  Hak,  görünen  sebebi  ise  çocuğu  meydana
getiren, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan, terbiye eden, büyümesine ve gelişmesine yardımcı
olan, ruhunu güzelleştiren ve hareketlerini düzenleyen ana ve babadır (Öztürk, 1991).  Yüce
Allah Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette ana babaya gösterilmesi gereken saygıdan bahsetmiştir
(el-Bakara, 2/83; en-Nisâ, 4/36; el-En’âm, 6/151; el-İsrâ, 17/23; el-Lokman, 31/14). Maalesef
çağdaş yaşam biçimi ve modern dünya ise, önerdiği çekirdek aile tipiyle ebeveyni (yerine
göre  anne-baba,  yerine  göre  dede-nine)  aile  bireyleri  dışında  görmeye başlamıştır  (Uysal,
2011).

Günümüzde  veli  artık  çocuğunun  karşısında  yutkunmakta,  ondan  ürkmekte  ve
çocuğuyla  problem  çıkmaması  için  söylemesi,  yapması  gerekenleri  yapamamakta  ve
çocuğunu  terbiye  etmesi  noktasında  koyması  gereken sınırları  çocuğuna koyamamaktadır.
Buna bağlı olarak günümüz gençlerinin temel sorunu; haklarını bilmelerine rağmen hadlerini
yanı  sınırlarını  bilememeleridir.  Ergenlerde  ve genç yetişkinlerde  “isteminin farkında olan
ancak karşıt istemi reddeden” bir davranış şablonu giderek yaygınlık kazanmaktadır. 

Çocuk Merkezlilik

Veliler olarak, çocuklarımızı en iyi kolejlerde okutmak, her eksiğini gidermek, onlara
konforlu bir yaşam tarzı sunmaya çalışmak maalesef onların kişilik ve karakterine tam olarak
istenen katkıyı sunmamıştır. Bilakis “ihtiyaçları gidebilse bile doyurulmayan” bir algı zemini
oluşmuş, hep daha fazlasını, lüksünü isteme eğilimi giderek artmıştır. Çocuk iyi bir tüccardır
ve sınırları net biçimde öğretilmez ise ebeveyni manipüle eder, onları ele geçirir ve istediği
gibi yönlendirir.  Şımartılmış çocuk ya bağımlı ya da edilgen olur, sosyal ilişkilerde denge
kuramaz.  Bunun kısa vadeli  yansımaları  gözlemlenmektedir.  Çocuğun her  anını  kameraya
çekmek, her köşeye adını yazmak onu narsist yapar, ego şişmesine yol açar. 

Veliler, çocukları ile mutlu ilişkiler kurmak, ya da onlara mutlu bir yaşam hazırlamak
istiyorlarsa,  annelik  ve  babalık  konusunu  iyiden  iyiye  incelemeli,  inceledikten  sonra  da
akıllıca  davranmalıdırlar  (Russell,  2003). Çocuklara  sağlam  bir  iman  ve  ahlâkî  eğitim
verebilmek  için  ise,  veliler  onların  sorumluluk  duygularını  geliştirmelidir.  Onlara
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uygulayacakları disiplin ve sınırlarını bilmeli ve özellikle dil gelişimine dikkat etmelidirler.
Cezalandırma ile eş anlamlı olmayan disiplin; çocuğa istenilen davranışları ve alışkanlıkları
öğretmeyi, kendi kendini denetleme olan ahlâk gelişimini sağlamayı amaçlayan yapıcı ve iyi
niyetli  bir  eğitimdir.  Bu nedenle  çocuk aile  içinde  toplumsal  ahlâkî  kural  ve davranışları
çoğunlukla  ödüllendirme,  cezalandırma  ve  model  alma  yoluyla  öğrenir.  Çocuğun  ahlâkî
gelişiminde  gerek  görüldüğü  takdirde  mükâfat  veya  ceza  verilebilir.  Ancak  bu  konu  da
velilerin  bilinçli  olmaları  gerekmektedir.  Özellikle  fiziksel  ceza  yoluyla  terbiye  edilen
çocukların kuvvetli bir vicdana sahip olmadıkları, fırsat bulunca onların da başkalarına aynı
şeyi yaptıkları görülmüştür (Güngör, 1998).

Ahlâkî  gelişimde  dilin  kullanımında  yöntem  konusunda  Sevgili  Peygamberimiz
(s.a.v.)’in  “insanlara akıllarının alacağı kadar konuşunuz” hadisi veliler için ölçü olmalıdır.
Hadis-i  Şerif’e  göre  konuşma  çocukların  seviyelerine  göre  ayarlanmalı,  kullanılacak
kelimeler, kurulacak cümleler çocukların anlayabileceği seviyede olmalıdır (Öcal, 2005).

İnsanlar artık çocuklarının sadece doğum günlerini değil, ilk dişinin çıktığı günü, ilk
yürüdüğü günü vs. kutlama hastalığına düçar olmuştur. Çocuklarının adını yastığa, yorgana,
kaşığa,  emziğe  vs.  her  yere  yazacak  duruma  gelmiş  vaziyettedir.  Bu,  çocukları  narsist
yapabilir. 

Kur’ân-ı Kerîm, çocukları “dünya hayatının süsü” ( el-Kehf, 18/46) olarak görür ve
onların anne-baba için bir “imtihan” (et-Tegâbün, 64/15) vesilesi olduğunu bildirir. Şu ayet de
evde velilerin çocuklarına karşı ahlâkî sorumluluklarının ne kadar büyük olduğunu ifade eder:
“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi o ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır”
(et-Tahrîm,  33/59).  Bu  ayetler  çocukların  velilere  imtihan  için  verildiğini,  onlara  karşı
sorumluluklarını  yerine  getirememenin  vebalinin  büyük  olduğunu  belirtir.  Bundan  dolayı,
onları sevmek, dünya ve ahiret tehlikelerinden korumak, onlara değer vermek, bir emanet ve
imtihan vesilesi gözüyle bakmak, ahlaklarıyla ilgilenerek iyi yetişmelerini sağlamak velilerin
başta  gelen  rollerindendir.  Bu  sorumluluklar  çocuklara  güzel  bir  isim  koymak,  onları
yaşadıkları  çağda  uygulayabilecekleri  ahlâkî  değerler  ve  bilgilerle  donatmak,  maddî  ve
mânevî ihtiyaçlarını karşılamak, şeklinde özetlenebilir (Uysal, 2011).

Bireyselcilik

Günümüzde giderek daha fazla kapitalist bir yaşam felsefesine sahip olmaya başlayan
velilerin buna bağlı olarak maddi güçleri ve refah düzeyleri artmasına rağmen maalesef ahlâkî
açıdan manevi anlamda aynı huzur ve mutluluğu elde etmeleri mümkün olmamıştır. Bunun
nedeni  insanların  giderek  daha  yoğun  biçimde  dünyevi  işlere  kendilerini  kaptırmaları,
kendilerini  maddi  anlamda  daha  fazla  teminat  altına  almak  istemeleri,  günlük  yaşam
deneyimlerini  daha  fazla  ihtiyaç  odaklı  ele  almaları,  kanaat  gibi  olumlu  kişisel  özellikler
yerine  hırs  ve  rekabet  gibi  insani  tüketen  olumsuz  kişisel  özelliklere  daha  fazla  sahip
olmalarıdır.

İnsanoğlu giderek daha da özgürleşmektedir  ama bir  o kadar da yalnızlaşmaktadır.
Aslında insan yaşamı boyunca sürekli olarak bir başkasına ihtiyaç duymaktadır. İsteklerini ve
beklentilerini  ifade  edebileceği,  içinde  yaşayacağı  ve  kendisini  ait  hissedeceği  bir  aile  ve
sosyal yapıya gereksinim hissetmektedir.
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Kadim medeniyetimiz, toplumsallaşmanın ve insanın ailesinden başlayarak bir sosyal
yapı içinde yaşamasının önemini vurgulamaktadır. Sosyal kontrol mekanizmaları aracılığıyla
toplumsal bağların güçlü olmasını sağlayacak önlemleri ve kolaylaştırıcı  faktörleri  devreye
sokmaktadır. Bizim toplumumuzda birey, ailesine,  milletine ve devletine karşı sorumludur.
Bu noktada  Batı  medeniyetinin  önerdiği  bireysellik  ve  bağımsızlık  aslında  bizim  kolektif
psikolojik doğamızla öyle ya da böyle örtüşmemektedir. 

Biz başkasının sıkıntılarını önemser, akrabalarımızla ilişkileri güçlü tutmaya çalışırız.
Anne babamıza hürmet ederiz, komşumuz açken tok yatmayız, her hafta Cuma namazında
toplanır  birbirimizin  ve  içinde  yaşadığımız  mahallenin  sorunlarından  haberdar  oluruz.
Evlenenleri düğünlerinde yalnız bırakmayız, vefat eden yakınlarımıza ve komşularımıza bu
dertli günlerinde destek oluruz. Sokakta birbirimizle karşılaşınca selam verir, hal-hatır sorarız.

Aslında bireyselleşmenin giderek artması sonucunda toplumsal olarak yalnızlaşmaya
başladık.  Bireyselleşip,  özgürleştikçe  toplumdan  uzaklaştık  ve  özgürlüğün  bedelini
yalnızlaşarak ödedik. Yalnızlık bizi daha fazla kaygılı, depresif ve melankolik hale getirdi.
Akraba  ve  komşularımızda  bulamadığımız  daha  doğrusu  aramadığımız  yakınlık  ve  ilgiyi,
psikolog ve terapistlerde bulmaya çalıştık.

Psikolojizm

Son  olarak  şımartılmış  bir  psikolojiden  söz  etmek  yerinde  olacaktır.  İnsanoğlu
birtakım sorunlarını kendi başına veya aile desteğiyle  çözebilmelidir.  Günümüzde ülkemiz
giderek daha kırılgan olan bir insan modeli ile karşı karşıya kalmaktadır. Buna neden olan
yanlış ve hatalı psikoloji algısıdır. Veliler ebeveynlik görev ve sorumluluklarını psikologlara
devretme yoluna gitmemelidir. Eğer çocuğu yalan söylüyorsa bunun nedenini psikoloğa değil
kendine  sormalıdır.  Çocuğunu  en  az  bir  psikolog  bir  pedagog  kadar  tanımalıdır.  Benzer
biçimde karı koca aralarındaki küçük sorunları psikolog ofislerine taşımamalı bunun yerine
birbirlerini anlama ve dinleme yoluna gitmelidir. 

Psikolojik sorunlar günümüzde artık biraz da öğrenilmiş vaziyettedir. Doğum öncesi
depresyon, lohusalık depresyonu, ilk çocuk depresyonu, vb. kavramlar günlük yaşamda çok
sık kullanılmaktadır. İnsanoğlu böyle bir varlık değildir, gençler birbirine “depresyondayım,
panik atağım var” gibi ifadeleri çok rahat kullanmaktadır. Unutulmamalıdır ki ne konuşulur
ise o üretilir, sözcükler düşünceleri, düşünceler duyguları, duygular davranışları, davranışlar
alışkanlıkları, alışkanlıklar tutumları, tutumlar da yaşam tarzını oluşturur. Yaşam tarzı da bir
kez  oluştu  mu  artık  insan  ona  göre  sözcük  üretir.  Günümüzde  acizlik  içeren  bir  sözcük
dağarcığı toplum olarak benimsenmiş vaziyettedir. 

Sonuç

Bugün  ülkemizde  veli  ve  çocuk  arasındaki  ahlâkî  sorunların önemli  bir  bölümü
Rönesans’ın ve gelişmenin yanlış algılanması ve bu hususta yanlı bir perspektif takınılmasıyla
ilişkilidir. Sosyal anlamda yaşanan Batıdaki gelişmeleri ve ilerlemeleri ülkemize uyarlamak
ve  bu  satıhta  toplumu  dönüştürmek;  sonuçta  kısa  vadede  bazı  hata  sinyalleriyle  bizleri
uyarmaya  çalışırken  uzun  vadedeki  bazı  olası  sonuçlarını  tahmin  etmek  bile  aklıselim
zihinlerde haşyete yol açmaktadır. 
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Kadının sosyal hayatta yer alması ayrı bir şey olup son derece makul ve makbuldür.
Ancak  hiçbir  koşulda  evliliği  aklına  getirmeyenlerin  sayısı  giderek  artmaktadır.  30lu
yaşlardan sonra ise bu kişiler sağlıksız evlilik yöntemlerinin kucağına itilmektedir. Her şey
gelişim süreci  içerisinde  sağlıklıdır.  Evliliği  hayatın  sınırlanması  olarak  görmek,  erkekleri
kendilerine rakip ve düşman bilmek, giderek artan bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aileler çocukları ile bu noktaları konuşmalıdır ancak maalesef aileler özellikle bazı anneler
kız çocuklarını daha da körüklemektedir. Dünyada geçerliğini yitiren feminizmin, ülkemizde
kabul görmesi çok dramatiktir. Avrupa bu konuda önlemlerini almaktadır. Aileyi dik tutmaya
çalışmaktadır. Her şeyin orta olanı iyidir. Erkek kadına kadın da erkeğe muhtaçtır. 

Velilerde  sabırlı  ve  süreç  odaklı  olma  özelliği  de  giderek  kaybolmaktadır.
Teknolojinin en büyük zararı insanları sonuca hızlı ulaştırmasıdır. Kimse artık kelimeleri bile
tam  yazamıyor.  Belki  on  birim  iş  yapıyor  ama  iki  işten  elde  edilecek  düzeyde  doyum
sağlayamıyor.  Bu  durum  kronik  doyumsuzluğa  o  da  tükenmişliğe  o  da  intihara  kadar
sürükleyebilir. Önemli olan süreçtir, sonuç; süreç sağlıklı ise anlam kazanır, ne yaptığını değil
nasıl yaptığını kontrol etmek gereklidir. Velilerin acı çekmeye tahammülü de kalmadı artık.
Herkes acıdan kaçmaya, haz veren ve memnun eden faktörlere odaklanmaya başladı. Hâlbuki
var  olmanın  acısı  mı,  yüzleşmekten  kaçmanın  konforu  mu  sorusuna  verilecek  cevap
birincisidir.  Acı insanı olgunlaştırır,  bütün büyük insanlar acı ve sorgulama ile gelişmiştir.
Haz ve hedonist odaklı bir yaşam geçici bir tatmin duygusu sağlasa da büyümenin önünü tıkar
ve  manevi  gelişimi  önler.  Haz  mutlu  eder  belki  ama  hayatta  mutluluk  tek  başına  yeterli
değildir ve her durumda da istenen şey değildir.

Netice olarak her veli çocukluğunda iyi-kötü bir ahlâkî eğitimden geçti ve bu eğitim
onları bir ömür boyu etkilemeye devam etmektedir. Aslında bütün veliler  birer eğitimcidir
veya olmak zorundadır. Müslüman bir eğitimci veli ise muma değil, bir güneşe benzemeli;
çevresini aydınlatmaya çalışırken kendisini ve ailesini ihmal etmemelidir.  
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İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİM GELİŞMELERİ BAĞLAMINDA
TOPLUM VE ZİHNİYET DEĞİŞMELERİ1

Abdurrahim ŞAHİN2

Özet

Türk siyasi tarihi ve Türk modernleşmesi açısından oldukça kritik bir viraj olan II.
Meşrutiyet dönemi, 23 Temmuz 1908 tarihinde Sultan II. Abdülhamid’in meşrutiyeti yeniden
ilan  etmesiyle  birlikte  başlamıştır.  Osmanlı  Devleti’nin  on  yedinci  yüzyıldan  beri  devam
etmekte olan Batılılaşma faaliyetlerinin nihai adımı olarak kabul edilen dönem, aynı zamanda
Cumhuriyet  rejiminin  fikri  ve  siyasi  omurgasını  oluşturma  noktasında  da  ehemmiyet  arz
etmektedir.  II.  Meşrutiyet  döneminde  toplumsal  kurumlar  üzerinde  birçok  düzenlemeler
gerçekleştirilmiştir. Eğitim kurumu da bu dönem içerisinde reforme edilen/edilmeye çalışılan
kurumlar arasındadır.  Bu çalışma, dönem içerisinde yürütülen eğitim faaliyetleri  üzerinden
gerçekleştirilen  ve  gerçekleştirilmesi  planlanan  toplum  ve  zihniyet  değişmelerine
odaklanmaktadır. Çalışmaya ait verilere II. Meşrutiyet dönemine ilişkin kaynaklar üzerinden,
içerik analizi ve doküman analizi yöntemleriyle ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında II.
Meşrutiyet dönemi eğitiminin istikrarsız bir süreç olduğu, dönem içerisinde pozitivist ve laik
eğitim anlayışının  uygulanmaya  çalışıldığı  fakat  bunun istenilen  düzeyde uygulanamadığı,
milli eğitimin ve milli kültürün aktarılmasına önem verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar  Kelimeler: II.  Meşrutiyet  Dönemi,  Eğitim,  Eğitim  Sosyolojisi,  Türk
Modernleşmesi.

SOCIAL AND IDEOLOGICAL CHANGES IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL
REGULATIONS IN THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA

Abstract
The  Second Constitutional  Era,  which  is  an  important  period  in  terms  of  Turkish

political history and Turkish modernization, was declared by Sultan II. Abdülhamid on 23
July 1908. The period, which is accepted as the last step of the Westernization of the Ottoman
Empire,  also  played  a  critical  role  in  the  establishment  of  the  intellectual  and  political
infrastructure of the Turkish republican regime. During the Second Constitutional Era, many
arrangements were made on social institutions. Education is one of the institutions that were
reformed during this period. This study focuses on the social mentality changes in educational
regulations in the examined period. The data of the study were collected through the sources
related to the Second Constitutional  Period,  using content  analysis  and document analysis
methods.  The  findings  show that  the  education  of  the  Second  Constitutional  Period  was
unstable.  In  addition,  it  is  seen  that  there  were  limited  positivist  and  secular  education
approaches  in  this  period.  Apart  from these  findings,  it  was  concluded  that  there  was  a
tendency towards national education in this period.

Keywords:  The  Second  Constitutional  Era,  Education,  Sociology  of  Education,  Turkish
Modernization. 

1 Bu bildiri, 2020 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde savunulmuş olan “İkinci Meşrutiyet Dönemi Eğitim 
Gelişmeleri ve Dönem Eğitiminin Toplumsal Altyapısının Zihniyet Değişimi” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
2 Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. abdurrahim.sahin@atauni.edu.tr
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Giriş

Eğitim, Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma hareketlerinin başlangıcından beri süregelen
kritik tartışma konularından birisidir. Avrupalı devletlerin on yedinci yüzyıl sonrası daha da
belirginleşen  ekonomik  sıçrayışına  seyirci  kalan  ve  savaş  teknolojilerindeki  üstünlüğü
kaybeden  Osmanlı  Devleti  için  Batı,  artık  çok daha  ciddiye  alınması  gereken  bir  mesele
haline gelmiştir. Söz konusu pozisyon kaybı, Osmanlı devlet adamlarını Batı’daki askeri, idari
ve  toplumsal  yapılanmalardaki  gelişmeleri  daha  yakın  takibe  almaya  yöneltmiştir.
Batılılaşmaya  yönelik  ilk  icraatlar  yaşam  kültürü  ve  askeri  yapılanma  odaklıyken,  on
dokuzuncu yüzyıl sonrası artan yoğun tercüme faaliyetleri ve öğrenci hareketliliğiyle birlikte
Batılılaşma  artık  ideolojik  bir  çehreye  bürünmüştür.  Modernleşme  ve  sekülerleşmenin
Avrupa’daki  yayılışını  yakından  takip  etme  fırsatı  olan  Osmanlı  aydınları,  Osmanlı
Devleti’nin istikbali için çağa ayak uydurması gerekliliğinin üzerinde durmuşlar ve bunun da
Batı  tipi  toplum  anlayışının  daha  iyi  idrak  edilebilmesi  yoluyla  gerçekleşebileceğini
savunmuşlardır. Ekonomik ve askeri kayıpların yanısıra derin politik tartışmaların da cereyan
ettiği  Sultan II.  Abdülhamid devrinin II.  Meşrutiyet  dönemiyle birlikte  önce kısıtlandırılıp
sonra sona erdirilmesinin ardından, geleneksel idari yaklaşıma uzak Batılı anlayışa daha yakın
siyasi aktörler devlet yönetiminde etkin olmaya başlamışlardır. Bu durum, doğal olarak, resmi
eğitim  anlayışını  da  derinden  etkilemiştir.  Bu  bildiri,  aktarılmaya  çalışılan  Batılılaşma
hareketlerinin  ışığında,  II.  Meşrutiyet  dönemindeki  eğitim  düzenlemelerinin  ve
uygulamalarının,  toplumsal  ve  zihinsel  çıktılarına  odaklanmaktadır.  İlk  olarak  çalışmaya
ilişkin  temel  kavramlar  ve  yöntem  aktarılmış,  sonrasında  ise  dönem  içerisindeki  eğitim
gelişmeleri çerçevesinde tartışılmak istenen toplum ve zihniyet değişmelerine değinilmiştir. 

Temel Kavramlar

Eğitim

Öz Türkçe kökene sahip bir kelime olan eğitim, “beslemek, yetiştirmek” karşılığına
gelen  “İgid”  kelimesinden  türemiştir  (EtinolojiTürkçe,  2021).  Kavramın  tarihi,  insanlık
tarihine  paralel  olarak  seyretmektedir.  Eğitim,  ilk  insanlardan  günümüze  kadar  gündelik
yaşamın  her  alanında  varlık  gösteren,  bilgi  birikiminin  aktarılması  ve  doğanın  izlenmesi
yoluyla  edinilen,  bireysel  ve  toplumsal  yaşamın  doğal  bir  unsurudur.  Eğitim,  toplumsal
birikim  ve  teknik  donanımlar  üzerinde  değişim  yapabilme  yetisine  sahip  fertlere
kazandırılmak  istenilen  bilgi  birikimini  aktarma  üzerinden  yürütülen  etkileşimler  bütünü
olarak tanımlanabilir (Şimşek, 2012: 90). Bir başka tanıma göre ise; eğitim, bireyin kendini
gerçekleştirmesi ve sosyal yaşamda yer edinebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri
kazandıran, bireysel ve toplumsal boyutlara sahip kurum olarak ifade edilmektedir (Erdoğan
Çoşkun, 2019). 

Kutsal kitaplardan Antik Yunan metinlerine, Doğu ve Batı medeniyeti kaynaklarından
modern  dünya görüşlerine  kadar  bütün  toplumsal  içerikli  mesaj  ve  tartışmalarda  eğitimin
önemi  ve  ciddiyeti  vurgulanmıştır.  Modern  toplumlar,  özellikle  Aydınlanma  dönemi
sonrasında,  sosyal,  ekonomik  ve  teknolojik  gelişmelerini  disiplinli  eğitim  politikaları
üzerinden  inşa  etmişlerdir.  Yalnızca  eğitime  yönelik  akademik  çalışmalara  ve  eğitsel
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geliştirme faaliyetlerine odaklı,  ‘’Eğitimbilim’’ olarak isimlendirilen,  kendi kuramlarına ve
yaklaşımlarına sahip bir bilimsel disiplin de mevcuttur. 

Zihniyet

Arapça  kökenli  bir  kavram olan “zihniyet”,  Türkçe  Sözlük’te  “anlayış”  kelimesine
karşılık  gelmektedir.  (TDK,  2021).  Genel  hatlarıyla,  bireysel  yahut  toplumsal  eylemlerin,
yargıların  ve kanaatlerin oluşmasında etkili  olan düşünme şekli  olarak ifade edilebilir.  Bir
başka  açılamaya  göre  ise;  zihniyet,  bir  bakış  açısı  doğrultusunda  öne  sürülen  yargıların,
temayüllerin,  seçimlerin  bütünü,  yani  dış  dünyaya  yönelik  içsel  bir  tavır  alış  olarak
tanımlanmıştır (Yıldız ve Demir, 2003, 9). Zihniyete ilişkin literatürde Sabri F. Ülgener’in
çalışmalarıyla  sıklıkla  karşılaşılmaktadır.  Ülgener  zihniyeti,  belirli  yaklaşımlar  üzerinden
tekrarlanan kaideler bütünü olarak aktarır.  Ülgenere’e göre zihniyet, sadece içsel bir duruş
değildir.  Aynı  zamanda  davranışı  ‘’anlaşılabilir’’  kılan  manayı  oluşturan,  anlam atfedilen
değer  ve  motifleri  elle  tutulur  bir  eylem  biçimine  dönüştüren  bir  gerçeklik  yansımasıdır
(Ülgener, 2006: 16). 

Sosyal Değişme

Belirli  bir  süreç dahilinde  toplumsal  unsurlar  üzerinde  gerçekleşen  köklü ve tesirli
değişiklikler,  “sosyal  değişme”  olarak  tanımlanır.  Sosyal  değişme,  toplumların  dünya
görüşlerinde ve yaşam tarzlarında gözlemlenen farklılıkları ve bu farklılıkların toplumsal yapı
ve  kurumlar  üzerindeki  etkilerini  kapsar.  Sosyal  değişmedeki  ilerlemeler  toplumsal
gelişmeye, gerilemeler toplumsal çözülmeye neden olduğundan dolayı sosyal değişmeler çift
yönlü olarak da tanımlanabilir (Doğan, 2011: 32). Sosyal değişimlere sebep olan birçok doğal
ve beşerî faktör mevcuttur. İklim değişimleri, demografik değişimler, ekonomik değişimler,
teknolojik gelişmeler, ideolojik değişimler bu faktörlere örnek olarak gösterilebilir (Faiz ve
Avcı,  2018).  Etkin  unsurların  birinde  ya  da  birden  fazlasında  meydana  gelen  değişim,
diğerlerini de etkileyebilmektedir. Ek olarak, sosyal değişmenin yönü ve hızı her zaman aynı
değişimlere ve toplumsal çıktılara neden olmayabilir. Aynı faktörlerin neden olduğu sosyal
değişimler, toplumdan topluma farklılaşan sonuçları doğurabilmektedir.  

İkinci Meşrutiyet Dönemi

İkinci Meşrutiyet, Sultan II. Abdülhamid tarafından 23 Temmuz 1908 tarihinde ilan
edilmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanına götüren süreç, politik bağlamda üç ana damar üzerinden
şekillenmiştir.  Bunlardan  ilki,  dönemin  önde  gelen  tıp  ve  harp  okulları  gibi  prestijli
yüksekokullarda örgütlenen gençlerin cemiyet kurma girişimleridir. İkincisi, ordu dışı üyeleri
de bulunan fakat çoğunluğunu askerlerin oluşturduğu komitelerin faaliyetleridir. Sonuncusu
ise, yurt dışında örgütlenen aydınların önayak olduğu eylemlerdir. Bu topluluklar, başlangıçta
bağımsız  faaliyetler  yürütmüş  olsalar  da  ilerleyen  zamanlarda  birbirleri  ile  iş  birliği
yapmışlardır  (Berkes, 2017: 390). Padişah, II. Meşrutiyet sonrasında yönetimde tek otorite
değildir. Yetkilerini Bab-ı Ali, Meclis-i Mebusan ve İttihat ve Terakki Cemiyeti başta olmak
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üzere  diğer  siyasi  oluşumlarla  paylaşmıştır  (Artuç,  2008:  79).  Meşrutiyetin  yeniden  ilanı
sonrasında, kısa süreli de olsa, payitahtta daha özgürlükçü bir ortam tesis edilmiştir. Yapılan
düzenlemelerin  ardından  Osmanlı  devlet  idaresinde  gözle  görülür  değişiklikler
gözlemlenmiştir.  Eğitim,  siyaset,  ekonomi  gibi  sosyal  kurumlarda  reform  çalışmaları
yapılmıştır.  Dernekler  ve sivil  toplum kuruluşları  daha aktif  hale  getirilmiştir.  Çok partili
meclisin  faaliyete  girmesi  de  yine  bu  dönemde  gerçekleşmiştir.  Dönemin  siyasal
karışıklıkları,  istikrarsız  politikaları,  ekonomik yetersizlikleri  ve dönem içinde gerçekleşen
birçok savaş sebebiyle II. Meşrutiyet dönemi istenileni verememiş olsa da yakın tarihimize
ciddi tesirler  ve tecrübeler bırakabilmeyi başarabilmiştir.  Dönem hem Türk modernleşmesi
açısından  hem de  erken  dönem Cumhuriyet  politikalarına  yön vermesi  açısından  oldukça
kritik bir konuma sahiptir. 

Yöntem

Bu bildiri,  II.  Meşrutiyet  dönemi eğitimi üzerine odaklanarak,  eğitimin söz konusu
dönemin Osmanlı toplumuyla nasıl bir ilişki içerisine girdiğini ve bu ilişki neticesinde ne gibi
toplumsal ve zihni sonuçlar ortaya çıktığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, incelenen
dönemin  eğitim  gelişmelerine  ve  bu  gelişmeler  sonucu  ortaya  çıkan  sosyal  ve  zihinsel
değişmelere  odaklandığından  dolayı,  tam  olarak  bir  eğitim  tarihi  çalışması  özelliği
barındırmamaktadır.  Çalışmaya  ait  verilere  literatür  taraması  yapılarak  ulaşılmıştır.  İlgili
veriler  toplanıp  kodlandıktan  sonra  doküman  ve  içerik  analizi  metodlarıyla
değerlendirilmiştir.  Doküman  analizi,  incelenen  konuya  dair  görsel,  işitsel  ve  yazılı
materyallerin toplanıp analiz edilmesi yoluyla yürütülür (Sönmez ve Alacapınar, 2017: 108).
İçerik  analizi  ise,  araştırmanın  kuramına  yönelik  bulguların  saptanıp,  sınıflandırması  ve
tartışma  doğrultusunda  yeniden  yapılandırmasıdır  (Türkdoğan  ve  Gökçe,  2015:  348).  Bu
bildiri, belirtilen yöntemler üzerinden yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

Dönem İçerisindeki Eğitsel Gelişmeler ve Tartışmalar

Eğitime  yönelik  tanımlara  bakıldığında,  eğitimin  daima  bir  amaç  doğrultusunda
yürütüldüğü görülmektedir. Eğitimdeki temel amaç, bireyi donanımsal olarak şekillendirmek
ve  bireye  eğitim  vasıtasıyla  elde  edebileceği  menfaatler  sunmaktır.  Aktarılan  kişisel
kazanımlarının  yanısıra,  eğitimin  önemli  toplumsal  kazanımlara  sebep  olduğu  da
vurgulanmaktadır. Bu husus, özellikle ulus-devletlerin ortaya çıkışı sonrası, eğitime ideolojik
bir  boyut da kazandırmıştır.  Devlet  adamları,  eğitim politikalarını  resmi devlet  ideolojileri
doğrultusunda şekillendirmeye önem vermişlerdir. Amacı Osmanlı Devleti’ni parçalanmaktan
kurtarmak  olan  II.  Meşrutiyet  dönemi  yetkilileri  de  bu  amaçlarını  eğitim  düzenlemeleri
üzerinden gerçekleştirmeye çalışmışlardır.

II. Meşrutiyet dönemi eğitimine yönelik olarak değinilmesi gereken ilk önemli husus,
‘öğretmen’ problemidir. Osmanlı Devleti, on dokuzuncu yüzyıl sonrasında teşkilatlı bir eğitim
programı  yürütebilmek  için  yeterli  bir  öğretmen  kadrosuna  ve  öğretmenleri  yetiştirecek
kurumlara  ihtiyaç  duymaktaydı.  Bu ihtiyaca  istinaden  1848 yılında  devletin  ilk  öğretmen
okulu olan ‘Dârülmuallimîn-i Rüşdi’ açılmıştır. Takip eden yıllarda çağdaş ve nizami eğitime
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yönelmek için 1869 yılında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi çıkarılmıştır (Altın, 2008: 283).
Bu gelişmeler  doğrultusunda 1868 yılında Darülmuallimin-i  Sıbyan ve 1870 yılında kadın
öğretmen yetiştirmek amacıyla Darülmuallimat açılmıştır (Keklik, 2018:204). Fakat öğretmen
okulları bu dönemde ve ilerleyen dönemlerde öğretmen talebini karşılama noktasında yetersiz
kalmışlardır. Taşranın öğretmen ihtiyacı için başlıca vilayetlere de öğretmen okulları yapılmış
ancak nitelik ve nicelik olarak istenilen seviyeye erişilememiştir. 

Öğretmen  yetiştirmede  devam  eden  nitelik  ve  istihdam  problemi  II.  Meşrutiyet
döneminde de devam etmiştir. Bu dönemde ilkokullarda Maarif Nezaretinin raporlarına göre
1154 kadın,  6872 erkek olmak üzere 8026 öğretmen görev yapmaktadır.  Raporda mevcut
ilkokul sayısı ise 4486 olarak gösterilmiştir (Erkek, 2009: 212). Rakamlara bakıldığında okul
başına ‘iki’ öğretmenin bile düşmediği anlaşılmaktadır. Dönemin İdadi ve Sultanileri için de
benzer problemlerin mevcut olduğu aktarılmaktadır.

1909 yılında  İstanbul  Darulmualliminine  müdür  olarak  atanan Satı  Bey’in  çabaları
sonrasında öğretmen yetiştirmede yeni yöntemler denenmiştir. Döneme ilişkin kaynaklardan
anlaşıldığı üzere Satı Bey ve kadrosu, öğretmen adaylarını dönem şartlarına göre oldukça üst
düzey  bir  eğitimden  geçirmektedir.  Bu  okullarda  akademiden  beslenen,  yoğun bir  eğitim
verilmekte;  sempozyum,  konferans  ve  müze  gezisi  gibi  etkinlikler  yapılmaktadır  (Akyüz,
2018: 280). Satı Bey’in, İstanbul Darulmuallimininde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler, Batı
tipi  pedagoji  anlayışının  Osmanlı  Devleti’ne  getirilmesine  yönelik  olarak  gerçekleşen
çalışmalar olarak yorumlanabilir. Psikolojiye ehemmiyet veren Satı Bey, yetiştirdiği öğretmen
adaylarının  psikoloji  bilimine  hâkim  olmalarını  ve  bu  yetkinlikleri  doğrultusunda  talebe
merkezli  bir  eğitim  sürecinin  yürütmesini  istemektedir  (Şanal  ve  Çelikten,  2006:  346).
Kendisi  bir  konferansta  yapmış  olduğu  konuşmada,  özellikle  taşradaki  öğretmenlerin
yetkinlik seviyelerinin oldukça vahim olduğunu, nizamsız bir eğitim-öğretim uygulandığını
belirtir.  Fakat  İstanbul’da  yetişen  zeki  ve  genç  öğretmelerin  taşraya  muallim  ve  yönetici
olarak gitmelerinin ardından taşradaki eğitimde küçük çapta değişikliklerin olduğunu aktarır
(Satı, 2001: 203). Çağdaşlarına göre daha modern ve pedagoji temelli bir eğitim anlayışına
sahip olan Satı  Bey’in İstanbul  Darulmualliminindeki  müdürlük  görevi,  eğitim görüşlerini
pratiğe  aktarabilme  noktasında  büyük  imkanlar  sunmuştur.  Satı  Bey’in  bu  girişimleri,
öğretmen okullarının öneminin kavranması açısından da kıymetlidir. 

İstanbul Darülmualliminin model bir okul haline gelmesi ve diğer öğretmen okullarına
ilham vermesi,  toplumdaki  “eğitici”  algısının  inşası  için  son derece  önemli  olmuştur.  Bu
okullardan  mezun  olacak  öğretmenlerin  her  açıdan  donanımlı  olması  arzulanmaktadır.
Öğretmen, yetiştireceği genç kuşaklara hayatın her aşamasında örnek olmalı, onları okumaya,
öğrenmeye teşvik etmelidir. Diğer yandan toplum içinde de söz ve davranışlarıyla modern,
aydın bir  imaj  çizmelidir.  Öğretmenler,  cehaletle  mücadele etmeli  ve fikirleriyle  insanlara
önderlik  etme  misyonunu  üstlenmelidirler.  Öğretmenlerin  bu  misyonlarını  daha  da
özümseyebilmeleri  adına  dönemin  ünlü  entelektüeli  ve  şairi,  aynı  zamanda  öğretmen
okulunda dersler de veren, Tevfik Fikret bir marş yazmıştır (Fikret, 1985: 66). Tevfik Fikret,
yazdığı  marşta  öğretmenleri  bir  ilim  ordusuna,  fikir  ordusuna  benzetmektedir.  Öğretmen;
hakikati  savunan,  cehaletle  mücadele  eden bir  neferdir.  Azimlidir  ve  ilmin  hizmetkarıdır.
Fikret’in yazmış olduğu bu marş dönemin öğretmen okullarında öğrencilere ezberletilmiş ve
okutulmuştur.  Marşın  mesaj  ve  vurgularının  oldukça  güçlü  olması  nedeniyle  Cumhuriyet
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sonrasında  da  öğretmen  okullarında  okutulmaya  devam  etmiştir.  Hatırlanmalıdır  ki;
Cumhuriyet devrimleri de öğretmenler üzerinden topluma aktarılmaya çalışılmıştır.

Öğretmen konusunda üzerinde  durulması  gereken başlıca hususlardan bir  diğeri  de
yeni  nesil  öğretmenlerin  toplumdaki  kabulüdür.  Halihazırda  geleneksel-modern  çatışması
içerisinde olan bir toplumda, alışılagelmiş olanın dışında bir görüntü çizen genç öğretmenler
yeni  tartışmalara  neden  olmaktaydılar.  Öğretmen  okullarında  aldıkları  eğitimle  yalnızca
öğrencilere  değil  topluma da önderlik  etme misyonunu benimseyen öğretmenler,  özellikle
taşrada  halk  ile  ciddi  uyuşmazlıklar  yaşamışlardır.  Tanzimat  dönemi  sonrası  daha  da
belirginleşmeye başlayan İstanbullu, Batılı, modern aydın ile geleneksel yaşantıyı benimseyen
ve bunu sürdüren halk arasındaki uyuşmazlıklar, II. Meşrutiyet döneminde de devam etmiştir.
Formel bir eğitsel süreçten geçmemiş hocalara, memurdan bozma muallimlere alışmış olan
gelenekselci  kesimler,  mektepli  öğretmenlerin  tutum ve tavırlarını  yadırgamıştır.  Dönemin
önde gelen eğitimcilerinden olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu’na göre yeni öğretmen okullarında
yetişen  öğretmenler;  modern  eğitim  görüşlerini  uygulama  ve  yayma  noktasında  başarılı
olsalar da milli meselelere uzaktırlar ve sadece teorik, yüzeysel bilgilere sahiptirler (Akyüz,
2018: 282). Baltacıoğlu’nun açıklamalarından yola çıkarak mektepli, genç hocaların taşrada
atandığı  yerlerde  ciddi  iletişim  problemleri  ile  karşılaştıkları  öngörülebilir.  Yine  dönemin
tanınan isimlerinden Mehmet Akif Ersoy’un da muallimlere yönelik olarak çeşitli eleştirileri
bulunmaktadır.  Muhafazakâr  cenahta  benimsenen  bir  şair  olan  Mehmet  Akif  Ersoy,
dizelerinde modern öğretmenlere çeşitli eleştiriler yöneltmiştir (Ersoy, 2014: 223). Şiirlerinde
öğretmenlerin her şeyden önce imanlı ve edepli olması gerektiğini ifade eder (Demirtaş ve
Nacar,  2018:99).  Halkına  yabancı,  alışılagelmiş  milli  ve  dini  hassasiyetleri  taşımayan
muallimlere  yönelik  bu  eleştiriler,  Baltacıoğlu’nun  da  değerlendirmeleri  göz  önünde
bulundurulduğunda, dönem içinde mevcut olan belirli öğretmen tipini teşhis etme bağlamında
önem taşımaktadır. 

Dönemin bir  diğer önemli  eğitim tartışması  ise,  Satı  Bey ile  Ziya Gökalp arasında
geçen  ‘‘milli  eğitim’’  tartışmasıdır.  Aslen  Arap  olan  Satı  Bey,  Osmanlıcı  bir  çizgiden
görüşlerini  dile  getirmektedir.  Türkçü  bir  ideolojiyi  benimseyen  ve  bu  ideolojinin
Osmanlıdaki öncü isimlerinden biri olan Ziya Gökalp ise, eğitsel meselelere uluscu ve harscı
bir yaklaşım sergilemektedir. Ayrıca; Ziya Gökalp eğitim meselelerine bir sosyolog olarak,
Satı  Bey ise  bir  pedagog olarak  yaklaşmaktadır.  İkili  arasındaki  ‘milli  eğitim’  tartışması,
özünde Durkheim tipi toplulukçu yaklaşım ile Spencer tipi bireyci yaklaşımın münakaşasıdır
(Keklik,  2018:  55).  Bu isimlerin  yazılarında  sundukları  eğitsel  görüş  farklılıkları  ve  aynı
zamanda  bu  farklılıklarını  ‘ulus’,  ‘vatan’,  ‘devlet’,  ‘kültür’  gibi  kavramlara  getirdikleri
yorumlar üzerinden tartışmaları dönem sosyolojisine ve siyasal hayatına da ışık tutmaktadır. 

Ziya  Gökalp,  1916  yılında  Muallim  Mecmuası  için  kaleme  almış  olduğu  ‘Milli
Terbiye’  başlıklı  yazısında  eğitimin  millileşmek  için  bir  araç  olması  gerektiğini
düşünmektedir. Çünkü belirli değer ve yargılar toplumdan topluma değişiklik göstermektedir.
Böylesi  bir  görecelilik  durumunda da tüm toplumsal  değerlerin  bileşimi  olan kültürün de
farklılaşması  beklenmektedir.  Bundan mütevellit  genç  kuşaklara  kültürü  aktarabilmek  için
milli bir terbiye gerekir. Fakat, öznel değerler ve yargılar haricindeki objektif bilgiler, pozitif
bilimler  ve  teknik  bilimlerde  olduğu  gibi,  evrenseldir.  Söz  konusu  bilgilerin  çocuklara
aktarılmasının  millilikle  bir  bağlantısı  yoktur  (Gökalp,  2013:  10).  Gökalp  bu  düşünceleri
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doğrultusunda milli eğitimin tahsisi için bir maarif ıslahatına girişilmesini savunur. Bahsettiği
ıslahat  için  ise  Avrupa  medeniyetinden  yahut  Arap-Acem medeniyetlerinden  herhangi  bir
eğitsel model alınmasına ihtiyaç olmadığını, sosyoloji ilmi sayesinde mevcut Türk kültürünün
keşif ve analizini doğru yaparak millileşmenin mümkün olduğunu eserlerinde ifade eder. 

Satı Bey ise, Muallim Mecmuası’nın beşinci sayısında yayınlanan yazısında Gökalp’in
kültür  üzerinden milli  eğitime  yönelik görüşlerini  eleştirmekte  ve milli  harsa giden yolda
fertlerin teşebbüslerinin önemini vurgulamaktadır. Ona göre milli harsın inşası için kolektif ve
tümdengelimci  bir  yöntemden  ziyade  bireyci  ve  tümevarımcı  bir  yöntem uygulanmalıdır.
Fertlerin girişimlerinin neticelerinin birtakım toplumsal şartlarla ve olaylarla ilişkili olduğunu
kabul eden Satı Bey, yine de şartlar her ne olursa olsun, medeniyetin millileşmesinin fertler
aracılığı  dışında  mümkün  olamayacağını  aktarır  (Çil,  2004:  109).  Böyle  bir  sürece  örnek
olarak Japonya’yı işaret etmektedir.

İkili arasındaki milli eğitim üzerinden başlayıp sosyolojiye, psikolojiye ve pedagojiye
temas ederek büyüyen tartışmalarda; toplumsal ruhun ve bireysel ruhun kitle hareketlerine
olan etkileri, bilimsel yöntem farklılıkları ve dönemin pozitivist felsefi görüşleri gibi hususlar
da ele alınmıştır. Tartışmalar neticesinde, eğitimin ne ölçüde milli ne ölçüde evrensel olduğu
noktasında,  aralarında  belirli  bir  seviyede  uzlaşının  sağlandığı  anlaşılmaktadır.  Gökalp,
eğitimin dildeki kullanılan anlamının farklılaşmaya sebep olduğunu kabul etmiş ve öğretim
manasında kullanılan eğitimin milli  olmayabileceğini kabul eder (Gökalp, 1992: 87).  Satı
Bey de eğitimdeki genel öğretim basamakları dışındaki duygusal ve ahlaki değerler aktarımı
sürecinin milli olabileceğini kabul etmektedir (Binbaşıoğlu, 2014: 310).  Muallim Mecmuası
gibi dönemin ünlü bir eğitim dergisinde, dönemin iki önemli eğitim düşünürünün arasında
cereyan  eden  tartışmanın  bu  hususunun  böyle  neticelenmesi,  tartışmayı  takip  eden  diğer
eğitimciler üzerinde de etkili olmuştur. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte milli eğitimin tahsisine
yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinde bu tartışmaların etkisi büyüktür. 

Yine bu dönemde yürütülen bir diğer tartışma ise, Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin
öne  sürmüş  olduğu  Tuba  Ağacı  Nazariyesidir.  Tuba,  Türk-İslam  tasavvuf  kültüründe
sembolik anlama sahip bir ağaçtır. Ağacın dalları Hz. Muhammed’in cennetteki makamından
alt tabakalara, yukarıdan aşağıya doğru bir şekilde uzanmaktadır (DİA, 2020). Tartışmanın
temel  fikri  de  bu  ağacın  özelliklerine  benzemektedir.  Fransız  tipi  eğitim  görüşlerinden
etkilenen ve bu doğrultuda Tanzimatçı geleneği sürdüren Emrullah Efendi, eğitim üzerinde
yapılması gereken ıslahat çalışmalarının ilk olarak yükseköğretime odaklanması gerektiğini
savunmaktadır  (Bakır,  2008:  203).  Emrullah  Efendi’ye  göre  Osmanlı  Devleti’nin  içinde
bulunduğu ekonomik çıkmaz eğitim bütçesini de etkilemektedir. Devletin geniş topraklara ve
fazla nüfusa sahip olması nedeniyle uzak bölgelere, küçük yerleşim birimlerine okullar inşa
etmek ve bu okullarda kalifiye öğretmenler istihdam etmek oldukça zordur. Mevcut bütçe ile
böylesine büyük büyük çapta bir faaliyete girişilemezdir. Diğer yandan Emrullah Efendi’ye
göre iptidaileri  yaygınlaştırmak ve belirli  bir  seviyeye getirmek için çok uzun bir  zamana
ihtiyaç  vardır.  Bunun  yerine  yüksek  okullarda  kaliteli  eğitim  gören  vatansever  mezunlar
sayesinde çok daha hızlı bir eğitim reformu gerçekleştirilebilmek daha tutarlıdır (Sakaoğlu,
2018: 182). Emrullah Efendi, ilköğretimin önemi ve gerekliliğinin farkındadır fakat devletin
içinde  bulunduğu  mevcut  durum  bu  gerekliliği  karşılamakta  oldukça  yetersizdir.  Kendisi
nazırlığı  boyunca iptidailerin gelişimine ehemmiyet vermiş ve II. Meşrutiyet eğitiminin en
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önemli  karakteristiklerinden  biri  olan  ilköğretimin  yaygınlaşması  durumunun  zeminin
hazırlanmasına önayak olmuştur. 

Emrullah  Efendi’nin  yükseköğretime  yönelik  görüşlerinin  ardından  söz  konusu
nazariyeye  dair  eleştiride  bulunanların  başında dönemin Darülmuallimin  müdürü Satı  Bey
gelmektedir.  Satı  Bey,  Tuba  Ağacı  Nazariyesini  kolaycı  ve  yüzeysel  olmakla  itham
etmektedir.  Tanzimat  döneminde  de  Darülfununun  bu  maksatla  kurulduğunu  fakat
başarısızlığa  uğradığını  belirtir.  Avrupa  medeniyetinin  öncüsü  olan  ülkelerde  ilk  olarak
üniversite  yapılanmasına  önem  verilse  de  Japonya,  Yunanistan,  Bulgaristan  gibi  ülkeler
eğitim  yapılanmalarına  ilk  önce  ilkokullardan  başlamıştır  (Akyüz,  2018:  303).  Satı  Bey,
üniversitelerin sağlıklı bir zemine oturması için sağlam köklerden beslenmesi gerektiğini bu
açıdan  iptidailerin  ve  idadilerin  düzenlenmesi  gerektiği  üzerinde  durur  ve  oturmuş  bir
ilköğretimin eksikliğinin yükseköğretimi beslemeyeceğini vurgular (Ergin, 1977: 1277).  Ona
göre  iyi  bir  üniversite  için  ilk  ve  ortaöğretim kurumlarının  tahsisi  gereklidir  fakat  iyi  bir
üniversiteyi kurmak için ülkenin tamamının kaliteli iptidai kurumlarla dolmasını beklemek de
gereksizdir. Üniversiteler için de geç kalınmamalı, seviyeli eğitim veren belirli sayıda İptidai
ve İdadinin öncülüğünde yükseköğretim kurumları da tahsis edilmelidir. 

Tuba  Ağacı  tartışmalarına  katılan  bir  diğer  isim  de  Ziya  Gökalp’tir.  Emrullah
Efendi’ye olan yakınlığıyla  bilinen Gökalp,  Emrullah Efendi’nin görüşlerini büyük ölçüde
savunmakta ve yükseköğretim vesilesiyle maarifin ıslah edileceğini savunmaktadır. Ona göre
üniversiteler eğitimin kurucusu ve tahsis edicisidir. Farklı olarak, Emrullah Efendi’nin yüksek
okulları, meslek okullarını da yükseköğretim kurumlarına dahil etmesine karşı çıkmış ve tuba
ağacının  tepesini  yalnızca  üniversiteler  olarak  görmüştür  (Bakır,  2008:  204).  Tartışmaya
katmış  olduğu bir  diğer  boyut  ise  yazısında  belirtmiş  olduğu bilim kurullarıdır.  Ona göre
bilim  kurullarının  mevcudiyeti  hem  eğitim  kurumları  üzerinde  bir  kontrol  mekanizması
oluşmasına yardım edecek hem de milli kültürün ve manevi değerlerin korunmasını sağlamış
olacaktır. Gökalp’in üniversiteler üzerinde durmasının bir diğer önemli sebebi ise, üniversite
eğitimi  yoluyla  seçkin  bir  zümrenin  doğacak  olması  ve  bu  vesileyle  milli  kalkınmanın
gerçekleşeceği düşüncesidir (Gökalp, 2013:131).  

Genel hatlarıyla ele alınan Tuba Ağacı Nazariyesi,  II. Meşrutiyet gibi çalkantılı  bir
süreçte  eğitimde efektif  bir teşkilatlanmanın nasıl  başlaması  gerektiğine dair  yürütülen bir
tartışmadır. Emrullah Efendi’ye göre fikir ve eylemleri ile rol model olacak olan münevver,
seçkin  bir  sınıf,  Osmanlı  Devleti’ne  eğitsel  ve  bilimsel  kulvarlarda  ivme kazandıracaktır.
Yetiştirilecek olan vatansever  aydın sınıf  vesilesi  ile halka inilecek ve dolayısıyla  da arzu
edilen  ideolojik  ve  zihni  gelişime  ulaşılacaktır.  Bu  durumun  emsalleri  mevcuttur.  Gerek
Emrullah Efendi’nin eğitsel ve pedagojik görüşlerini besleyen Fransız tipi eğitim anlayışında
gerekse  de  İngiltere  ve  Almanya  örneklerinde  eğitim  reformu  üniversiteler  sayesinde
gerçekleştiği için yukarıdan aşağıya doğru bir hareketlilik söz konusudur. Fakat bu örneklerde
şu husus önem arz etmektedir; söz konusu ülkelerin yükseköğretim tecrübeleri oldukça eskiye
dayanmaktadır.  On altıncı,  on yedinci  yüzyıllardan itibaren başlattıkları  girişimlerin,  başta
aydınlanma  olmak  üzere  geçirdikleri  zihinsel  aşamaların  ve  eğitim  harici  sosyolojik,
ekonomik  ve  politik  dönüşümlerin  de  etkisiyle  inşa  edilen  bir  yapı,  Osmanlı  Devleti’nin
tarihsel ve eğitsel serüveniyle benzer karakteristiklere sahip değildir. Gerekli sosyal yapıya,
geleneksel  ve  disiplinli  birikime  sahip  olmayan  bir  eğitim  modeli  ve  bu  modelle
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oluşturulmaya  çalışılan  seçkin  kesimin  tabanı  nasıl  etkileyeceği  muallaktır.  Aydınlar
üzerinden  hızlıca  girişilen  bir  sosyal  inşa  süreci  Osmanlı  Devleti’nde  daha  önce  de
denenmiştir.  Ülgener’e  göre  Tanzimat  aydınlarının  ve  onları  takip  eden  süreçteki  Yeni
Osmanlı  ve  Jön  Türk  aydınlarının  dil  ve  eylemlerindeki  farklılıklaşmalar,  muğlak  bir
Batılılaşma  modeli  sergilemeleri  ve  diyaloğa  kapalı  olma  gibi  tavırları  nedeniyle  halktan
kopuşları gerçekleşmiştir (Ülgener, 2006: 101). Eğitim reformunun son derece elzem olduğu
yirminci yüzyıl Osmanlısında daha önceden denenmiş ve etkisiz olmuş yöntemlere yönelmek,
her  ne  kadar  kısa,  acil  bir  çözüm  olsa  bile,  tutarsızdır.  Dönemin  teknolojik,  lojistik  ve
ekonomik imkanları da göz önünde bulundurulursa, Osmanlı Devleti’nde geniş çaplı, taşrayı
kaplayacak  şekilde  bir  maarif  ıslahatına  kalkışmanın  zorluğu  idrak  edilebilir.  Fakat  bu
zorluklar bahane edilerek yüzeysel ve geçici  çözümlere yönelmek tutarlı  olmayacaktır.  Bu
nedenden dolayı Emrullah Efendi’nin maarifin ahvalini doğru okuyarak, iptidailerin ıslahına
yönelmesi oldukça yerindedir. 

Daha  önce  aktarıldığı  üzere,  Ziya  Gökalp  de  yükseköğretime  öncelik  verilmesi
gerektiği görüşünü benimseyen bir fikir adamıdır. Yazılarında belirttiği gibi; üniversiteler bir
fabrikadır ve eğitimi tesis ederler. Üniversiteler üzerinden oluşacak olan eğitimli seçkin sınıf
Türk  ulusunun  devamı  için  oldukça  mühimdir.  Aydınlar,  reformist  olmalarının  yanı  sıra
işlevsel bir eğitim modelinin tahsis edilmesini de sağlarlar. Kurtuluşun ulus-devlet anlayışına
yönelmekle  gerçekleşebileceğini  düşünen  Gökalp,  eğitimde  millileşmenin  gerekliliğini
vurgular.  Milli  eğitimin  ise  ancak  sosyolojinin  yardımıyla  olacağını  ve  öncelikle  dinde,
hukukta,  ekonomide,  sanatta,  ahlakta  toplumun  yapısal  özelliklerini  ortaya  çıkararak
verilebileceğini  savunur  (Gökalp,  2013:17).  Bu  nedenden  dolayıdır  ki,  üniversitelerin
yetiştireceği  seçkin  zümrenin  milli  harsı  benimsemiş,  belirli  yerel  hassasiyetlere  sahip
kişilerden oluşmasını ister. Ona göre aydınların görüşleri, halka bu şekilde sirayet edebilir.
Gökalp’in milli  seçkinler  üzerine olan görüşleri  özellikle  geçmiş dönem aydınlarının içine
düştüğün yanılgıların eleştirisi noktasında kıymetlidir. 

Satı Bey, nazariyeye yönelik eleştirilerinde; yükseköğretim reformundan ziyade ilk ve
ortaöğretim  reformuna  öncelik  verilmesi  gerektiğini  kuvvetli  bir  şekilde  vurgulamaktadır.
Ona  göre  yükseköğretim  sıralarında  oturacak  olan  öğrencilerin  temeli  sağlam  olmadığı
müddetçe maarif sorunu devam edecektir. Tuba Ağacından ziyade diğer normal ağaçlar gibi,
ilk olarak köklerin sağlamlaşmasını beklemek gerekir. Bu kökler, iptidailer ve idadilerdir. Satı
Bey’in  toplumun  tabanından  başlayarak  girişilmesi  gereken  bir  maarif  hareketi  görüşü,
dönemin Osmanlı  Devleti’nin mevcut imkanları  doğrultusunda oldukça meşakkatli  olsa da
nitelikli  bir  maarif  teşkilatlanması  için  gereklidir.  Bu  husustan  dolayı  Satı  Bey’in
teşkilatlanmaya yönelik görüşleri, Tuba Ağacı Nazariyesine göre daha yapıcıdır ve yerindedir.
Okuma  ve  yazma  bilmeyenlerin  bile  sayısının  oldukça  fazla  olduğu  bir  ülkede  eğitim
ıslahatına tepeden başlamanın ne ölçüde başarılı olacağı muallaktır. Ayrıca Satı Bey, eğitsel
mukayeselerin bile büyük Avrupalı devletlerle değil, devlet tecrübesi çok eskiye dayanmayan
Avrupalı  küçük  ülkeler  ile  geleneksel  bir  yapı  üzerinden  modern  devlet  olmaya  çalışan
Japonya  gibi  ülkelerle  yapılması  gerektiğini  savunmaktadır  (Ergün,  1987:5).  Bu
kıyaslamaların maarifin mevcut tablosunu görmek için daha isabetli olacağını düşünmektedir.

II. Meşrutiyet döneminde eğitim faaliyetleri yürüten bir diğer kurum da medreselerdir.
Medreseler,  uzun  yıllar  boyunca  İslam  devletlerinin  başat  eğitim  kurumu  olarak  hizmet
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vermişlerdir. Türkler de özellikle Anadolu’ya geldikten sonra medrese kurma faaliyetlerine
önem  göstermişler  ve  üst  düzey  eğitim  organizasyonlarını  medreselerin  çatısı  altında
yürütmüşlerdir.  II.  Meşrutiyet  döneminde  medreselerin  faaliyetlerine  ilişkin  birtakım
düzenlemeler  yapılmıştır.  İlk  olarak,  26  Şubat  1909 yılında  yayınlanan  ‘Medaris-i  İlmiye
Nizamnamesi’  sonrasında medreselerin  müfredatına fen bilimleri,  mantık bilimleri  dersleri
eklenmiş  ve  halihazırda  verilen  dersler  ve  bu  derslerin  içerikleri  üzerinde  değişiklikler
gerçekleşmiştir. Fakat bu nizamnameyle birlikte yürürlüğe sokulmaya çalışılan program hem
müderris eksikliğinden hem de medrese personelinin isteksizliği nedeniyle uygulanamamıştır
(Sakaoğlu,  2018:  214).  1909  yılındaki  Nizamnamenin  etkisiz  işleyişinin  ardından  1914
yılında  dönemin  Şeyhülislamı  olan  Mustafa  Hayri  Bey’in  çalışmaları  neticesinde  ‘Islah-ı
Medaris Nizamnamesi’  yayınlanmıştır.  Bu nizamname hükümlerine göre İstanbul’un bütün
medreseleri ‘Dârü'l-Hilâfeti’l-Âliye Medresesi’ çatısı altında toplanmıştır.  Bu medrese, orta
ve yüksek kısım olarak ikiye ayrılmış, orta kısım ise birinci ve ikinci devre olacak şekilde 4
yıllık  periyotlara  ayrılmıştır.  Medresenin  eğitim  süresi  “12”  yıl  olarak  belirlenmiştir.  Bu
medresede  yoğun  bir  din  eğitimi  ve  Arapça  eğitiminin  yanısıra  tabii  bilimlere  ve  sosyal
bilimlere yönelik dersler de verilmektedir. İyi bir yapılanma sürecine giden ‘Dârü'l-Hilâfeti’l-
Âliye  Medresesi’  programı,  birinci  dünya  savaşının  çıkması  nedeniyle  sekteye  uğramıştır
(Ergün,  2017).  1917  yılında  ise,  Şeyhülislam  Musa  Kazım  Efendi  medreselerin  ıslahına
yönelik olarak yeni bir nizamname yayınlatmıştır. Fakat yeni nizamname ile 1914 yılındaki
nizamname  arasında  çok  ciddi  farklılıklar  bulunmamaktadır.  Eğitim  sürelerine  ve  bazı
derslere yönelik olarak küçük değişiklikler yapılmıştır.  Dönemin üst düzey medresesi olan
Medresetü’l  Mütehassisin,  bu  nizamnameyle  birlikte  yerini  Süleymaniye  Medresesine
bırakmıştır  (Sarıkaya, 2008: 67). 1917 yılından sonra da eğitimin işleyişine yönelik olarak
çeşitli  düzenlemeler  yapılmıştır.  Medreseler,  3  Mart  1924  yılında  yayınlanan  ‘Tevhid-i
Tedrisat Kanunu’ kararları neticesinde kapatılmıştır. 

Medreseler, uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin eğitim yapılanmasında yer alan
köklü eğitim kurumları olarak kabul edilmektedir. Batılılaşma faaliyetleri ile işlevine yönelik
olarak uygulanmaya çalışılan yapısal ıslahat girişimleri farklı nedenlerden dolayı tam olarak
gerçekleşememiştir. Batılılaşma faaliyetleri sonrasında medreselilerin temsil ettiği gelenekçi
eğitim anlayışı ile medreseye dışarıdan müdahale etmek isteyen modernist anlayış arasında bir
çatışma olduğu aktarılmaktadır. Ayrıca, Şeyhülislam atamaları tartışmaları başta olmak üzere
İttihat  Terakki  Cemiyeti  ve  medreseliler  arasında  din  eğitiminin  yönetilmesine,
uygulanmasına yönelik bazı problemler de mevcuttur (Ölmez, 2014). Medreselilerin askerlik
durumu,  maaş  durumu,  temsiliyet  hususu gibi  başka mevzular  da  medrese  tartışmalarının
diğer boyutları olarak nitelendirilebilir.

Meşrutiyet’in yeniden ilanı ile birlikte oluşan kısa süreli özgürlükçü ortam, fertlerin
toplumda kendilerini daha iyi temsil edebilmesini ve tüzel kişiliklerin oluşumlarının önünü
açmıştır  (Erdal  ve Aydın,  2017: 426). Bu dönemdeki dernekleşme ve mesleki  örgütlenme
faaliyetlerine dönemin eğitimcileri de dahil olmuşlardır. Söz konusu dernekler; yardım, burs,
okul  açma,  yurt  dışına  öğrenci  gönderme,  kamuda  temsiliyet  ve  diğer  eğitsel  faaliyetleri
üstlenmektedirler. Derneklerin varlıkları ve etkinlikleri dönemin çalkantılı gündemi nedeniyle
sık  sık  kesintiye  uğramış  olsa  da  söz  konusu  dernekler  toplumdaki  örgütsel  yapılanma
bilincinin gelişmesi ve sivil toplum hareketlerinin görünürlüğü adına olumlu göstergelerdir.
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Tablo 1. II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Dernekleri

Dernek Adı Kuruluş
Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye 1909 
Osmanlı Terbiye-i İçtimaîye Kulübü 1909
Cemiyet-i İlmiye-i İslâmiye 1908
Teşvik-i Maarif Cemiyet-i Hayriyesi 1909
Girit Neşr-i Maarif Cemiyeti 1910
Mekteb-i Sultani-i İnas Cemiyet-i Hayriyesi 1909
Beyrut Mekteb-i Sultanisi İkmal-i Tahsil Cemiyeti 1912
Beynelanasır Neşr-i Lisan ve Maarif Cemiyeti 1911
Osmanlı Maarif Cemiyeti 1913
Cemiyet-i Terbiye-i İslâmiye 1908
Osmanlı Mekâtib-i Hususiyesi Tevhid-i Mesai Cemiyeti 1911

Ergün, M. (1996).  İkinci Meşrutiyet devrinde eğitim hareketleri (1908-1914). Ankara: Ocak
Yayınları kaynağından ulaşılmıştır.

Dönem içinde gerçekleşen eğitim hareketliliğin bir  başka yansıması  da basın-yayın
faaliyetleri üzerinde görülmüştür. Eğitimin geliştirilmesine olan yönelim, eğitim dergilerinin
de artışını sağlamıştır. Bu dönemde İstanbul’da ve taşrada yayın faaliyetleri gösteren birçok
eğitim  dergisi  mevcuttur.  Yayınlanan  eğitim  dergileri;  mesleki  örgütleri,  öğretmenler  ve
dönemin  diğer  eğitimcileri  tarafından  çıkartılmaktadır.  Dergilerde  yoğun  olarak  Osmanlı
eğitiminin mevcut durumu ve sorunları, eğitim sorununa dair çözüm önerileri, Avrupa’daki
eğitim  uygulamaları  gibi  temalar  işlenmektedir.  Dergiler,  eğitim  meselelerine  ilişkin  bir
tartışma ortamı oluşturmada ve bu tartışmalar nihayetinde oluşturulan mesleki kolektif bilinci
tahsis etmede önemli rol üstlenmektedirler. 

Tablo 2. II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Dergileri

Dergi Adı Merkez Yıl
Mir-at-i Maarif İstanbul 1909
Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası İstanbul 1910
Terbiye ve Oyun İstanbul 1911
Terbiye Mecmuası İstanbul 1914
Terbiye Mecmuası İstanbul 1918
Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti Mecmuası İstanbul 1916
Muallim İstanbul 1916
Say ve Tetebbu Edirne 1911
Yeni Mektep Üsküp 1911
Yeni Fikir Manastır 1911

Akyüz,  Y.  (2018).  Türk  eğitim  tarihi  (MÖ.  1000  –  MS.2018).  Ankara:  Pegem Akademi
kaynağından ulaşılmıştır.

Çeşitli aydın ve eğitimcilerin eser ve görüşleri üzerinden de dönem eğitimine ilişkin
detaylar ve yorumlar yakalayabilmek mümkündür. Bu isimlerden birisi de Ethem Nejat’tır.
Ethem Nejat, çocuklara eğitim verilirken çevresel unsurların da göz önünde bulundurulmasını
önermektedir.  Ayrıca,  tarım  bölgelerine,  sanayi  bölgelerine,  ticaret  bölgelerine  göre
düzenlenmiş eğitim programlarını tavsiye eder. Ek olarak, Ethem Nejat, anaokullarına, yatılı
ilkokullara ve halk okullara ehemmiyet verilmesi gerekliliğini düşünmektedir (Binbaşıoğlu,
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2014:  299).  Sol  görüşe sahip olan Nejat’ın  eğitim anlayışının  temelinde  ziraat  ve ticarete
dayalı bir eğitim modeli bulunmaktadır. Ona göre Osmanlı bir sanayi devleti değil, ziraat ve
ticaret devletidir. Devletin iktisadi kalkınmasını modern köyler, eğitimli çiftçiler ve tüccarlar
sağlayacaktır.  Köylerden başlayacak olan bu modernleşme hareketi,  öğretmenler tarafından
yürütülecektir.  Öğretmenler,  öğretmen  okullarında  öğrendikleri  ziraat  ve  zanaat  bilgilerini
köylülere aktaracaklardır.  Ethem Nejat’ın aktarılan görüşlerinden yola çıkarak oluşturduğu
‘Köye Göre Öğretmen Yetiştirme Projesi’,  Cumhuriyet  döneminde faaliyete  geçirilen Köy
Enstitülerinin de teorik ilham kaynağı olarak kabul edilmektedir (Erkek, 2009: 554). 

Görüş  ve  icraatlarıyla  etkili  olan  bir  diğer  önemli  isim  de  İsmail  Hakkı
Baltacıoğlu’dur. Baltacıoğlu’na göre Osmanlı Devleti’ndeki eğitim; II. Meşrutiyet öncesinde
kitabi bilgiye,  ezbere ve tekrara dayalıydı.  Meşrutiyet sonrasında ise ‘eklektik’ bir yapıya,
yani  dışarıdan  ve  içeriden  alıntılarla  karmaşık  bir  şekle  bürünmüştür.  İslami,  geleneksel
unsurlar ve laik düzenlemeler iç içe geçmiştir  (Altın, 2014: 226). Pedagojiyle ilgilenen ve
modern  pedagojik  yöntemleri  benimseyen  Baltacıoğlu,  okullarda  görülmek  istenen  uslu,
itaatkâr, dersini ezberleyen öğrenci tipinden kurtuluş için medet umulmasının oldukça büyük
bir yanılgı olduğunu düşünmektedir (Ergün, 1996: 97). Bu düşünce hâkim olduğu müddetçe
modası geçmiş Fransız tarzı eğitiminin de en modern Anglosakson eğitiminin de okullarda
öğretilmesinin beyhude olduğu savunan Baltacıoğlu, eğitim-öğretimin çocuğun yaratıcılığına
ve  üretkenliğine  yönelik  olarak icra  edilmesi  gerektiğini  belirtir.  Köy eğitimine  de büyük
ehemmiyet gösteren Baltacıoğlu’na göre, tarıma yönelik olarak eğitim veren bir ilkokul, kuru
bir teorik eğitim sunan Darulualliminden çok daha faydalıdır (Akyüz, 2018: 315). Çocuktan
başlanmalı,  çocuğu  tanımalı,  çocuğun üretkenliğini  ve  yaratıcılığı  desteklemeli  ve  çocuğa
hürriyet  sunulmalıdır.  Böylelikle  kendini  tanıyan,  kapasitelerinin  farkında  olan  ‘Yeni
Adam’lar yetişecektir. 

Aktarılan  gelişmeler  haricinde  ana  mekteplerinin  açılması,  kız  öğrencilerin
yükseköğretim  hakkı  elde  etmesi  gibi  kayda  değer  yenilikler  de  II.  Meşrutiyet  dönemi
içerisinde gerçekleşmiştir.  Ayrıca,  bu dönemde eğitim müfredatlarında toplumsal  ve siyasi
içerikler  artırılmış  ve  eğitim  programlarına  gündelik  yaşama  dönük  dersler  eklenmiştir.
Mesleki ve teknik eğitime yönelinmesi ve bu doğrultuda hizmet veren birçok okulun açılması
da yine II. Meşrutiyet dönemi eğitimin politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Sonuç

II. Meşrutiyet dönemi eğitimi, II. Meşrutiyet dönemine ait karakteristikleri bünyesinde
barındıran bir yapıdadır. Dönem içindeki eğitim; büyük ümitlerle girişilen, kesintiye uğrayan,
iddialı  ama istikrarsız  bir  süreç olarak  nihayete  ermiştir.  Tüm bu olumsuzluklara  rağmen,
süreç içindeki eğitsel gelişmeler Cumhuriyet dönemine miras olarak kalmayı başarmıştır. Bu
dönemde  eğitimin  her  kademesi  üzerinde  reform çalışmalarından  bahsetmek  mümkündür.
Okul  öncesi,  ilk,  orta  ve  yükseköğretim  safhalarında  hem  eğitimin  muhtevasına  hem  de
sürecine yönelik birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler arasında; okul öncesi
eğitiminin başlaması, mahalle mekteplerinin kapatılarak iptidailerin kız ve erkek çocuklar için
zorunlu  tutulması,  ortaöğretimin  yeniden  düzenlenmesi,  Darülfünunun  tekrar  açılması,
kadınlara yükseköğretim hakkının tanınması gibi dikkate değer yenilikler mevcuttur. Ayrıca,
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pozitif  ve sosyal bilimlere dair derslerin bu dönemde yoğun bir şekilde müfredatlarda yer
aldığı görülmektedir.

Bu çalışmada ele alınan eğitim tartışmaları detaylı olarak incelendiğinde; tartışmayı
yürüten tarafların hepsinde adeta enkaz haline gelmiş olan eğitimin nasıl kalkınabileceğine
yönelik ortak bir kaygının taşındığı görülmektedir. Tartışmalarda ortaya koyulan argümanlar
ve öneriler,  eğitimde yeni bir yapılanma sürecinin gerekliliğini savunmaktadır.  Böylesi  bir
tablodan  anlaşılmaktadır  ki;  dönem eğitimiyle  ilgilenen  isimler,  dönem eğitimi  içerisinde
istikrarlı, sağlam herhangi bir eğitsel unsurun mevcut olduğunu düşünmemektedir. 1908 yılı
sonrasında  Osmanlı  Devleti’nin  çoğu  kamu  kurumunda  görülen,  batışı  önlemeye  yönelik
aceleci, yüzeysel ve kısa vadeli reform çalışmaları eğitim kurumu üzerinde de görülmektedir.
Fakat,  eğitimcilerin  yazın  ve  konuşmalarında  sunmuş  oldukları  ıslahat  önerileri  pratikte
karşılık  bulamamıştır.  Çünkü girişilmek  istenilen  detaylı  ıslahat  projelerinin  maddi  olarak
karşılanması dönemin ekonomik şartlarına göre mümkün değildir. 

Dönem  içerisinde  cereyan  eden  eğitim  tartışmaları,  Osmanlı  toplum  yapısındaki
içtimai değişmeyi de gözler önüne sermektedir.  Osmanlı  Devleti’nin geçmiş dönemlerinde
gündeme  getirilmesi  dahi  söz  konusu  olmaya  hususlar,  bu  dönemde  tartışılmakta  ve
uygulanmaktadır.  Bu  tartışmaların  odağı  eğitimin  muhtevası  üzerinedir.  Din  ve  eğitim  iç
içeliği son derece normal kabul edilen bir sosyal düzlemde din eğitimine yönelik derslerin
ağırlığını  kaybetmesi,  geç  Osmanlı  dönemi  eğitimi  için  bir  dönüm noktası  olmuştur.  Bu
durum, pozitivizm temelli eğitim anlayışına sahip eğitimciler ile muhafazakâr kesim arasında
gerilimlere sebep olmuştur. Satı Bey’in okulları ya da Tevfik Fikret’in ‘Yeni Mektep’ projesi
gibi modern girişimler ile halihazırda “Hoca-Muallim” ikiliği yaşayan kesimler arasında ciddi
bir uçurum söz konusudur. Halk arasında kız çocuklarının ve kadınların okutulmasına yönelik
olarak da çeşitli tepkiler mevcuttur. Özellikle Darülfünundaki karma eğitim denemeleri ciddi
bir şekilde protesto edilmiştir.

Son söz olarak,  dönem içerisinde  oluşturulmaya  çalışılan  eğitim girişimlerine  dair,
İsmail  Hakkı  Baltacıoğlu’nun  yapmış  olduğu  ‘eklektik’  bir  eğitim  anlayışı  tanımının  son
derece  yerinde  olduğu  ifade  edilebilir.  İncelenen  dönemde  istikrarsız  bir  eğitim  süreci
yürütülmüştür.  Pozitivist  ve  laik  eğitime  yönelik  girişimler  oldukça  sınırlı  bir  kapsama
sahiptir. Ayrıca, dönem eğitiminin yürütülmesinde milli eğitimin verilmesi ve milli kültürün
aktarılmasına yönelik ciddi çaba ve gayretler de söz konusudur. 
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HUKUK VE TOPLUMSAL DEĞİŞME
(Hukuk-ı Aile Kararnamesi Örneği)

Ahmet Selim KADIOĞLU1

Özet
Osmanlı  Devleti  tarafından  yürürlüğe  konulan  25  Ekim  1917  tarihli  Hukuk-ı  Aile

Kararnamesi örneği üzerinden hukuk ve toplumsal değişme arasındaki ilişkinin incelendiği bu
bildiride,  toplumsal  bir  kurum  olarak  hukukun,  toplumsal  değişimle  birlikte  değişiminin
zorunlu  olduğunun ortaya  konulması  amaçlanmıştır.  Bu doğrultuda  temel  hipotezimiz  ise,
kimi  yorumcular  tarafından  değişime kapalı  olduğu iddia edilen  (İslam hukukunda içtihat
kapısının kapanması problemi)  din temelli  hukuk sistemlerinin dahi toplumsal  değişme ile
birlikte  değişmesinin  kaçınılmaz  olduğudur.  Konuya  ilişkin  araştırma  evreninden  seçilen
örneklemimiz,  İslam  Hukuku  birikiminde  içerik  ve  usul  açılarından  bir  değişimi  içeren
Hukuk-ı Aile Kararnamesidir. Örneklemden yola çıkılarak özelde İslam Hukuku ve genelde
hukuk kurumu ile toplumsal değişme arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak,
Hukuk-ı Aile Kararnamesinden yaklaşık yarım yüzyıl önce hazırlanan ve aslında onu doğuran
anlayışın ilk merhalesini teşkil eden Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin “ezmanın tagayyürü ile
ahkamın tagayyürü inkâr  olunamaz” (zamanın  değişmesi  nedeniyle  hükümlerin  değişmesi
inkar edilemez) şeklindeki kuralının da işaret ettiği üzere, toplumsal değişme karşısında din
temelli hukuk sistemlerinin dahi az ya da çok değişime uğraması kaçınılmazdır. 

Anahtar Kelimeler:  Hukuk ve Değişme,  Toplumsal Değişim, Hukuk-ı Aile Kararnamesi,
İslam Hukuku, Hükümlerin Değişmesi.

LAW AND SOCIAL CHANGE
(Case of Family Law Decree (Hukuk-ı Aile Kararnamesi))

Abstract
The Family Law Decree (Hukuk-ı Aile Kararnamesi), dated 25 October 1917, was put

into force by Ottoman Empire. In this paper, through the case of Family Law Decree (Hukuk-ı
Aile  Kararnamesi),  the relationship  between law and social  change was examined.  It  was
aimed in this article to demonstrate that law as a social institution is necessarily subject to
change in accordance with social  change. Similarly,  our basic hypothesis  is  that even the
religion based legal systems, about which some argue that they are closed to change (the issue
of so-called gate of ijtihad being closed), are subject to change. Our case which was chosen
among  the  possible  cases  about  the  subject,  is  the  Family  Law  Decree  (Hukuk-ı  Aile
Kararnamesi) and includes a change in substance and method of law within the Islamic Law
tradition.  Through the  case,  specifically  the  relationship  between  Islamic  Law and  social
change, and in general the relationship between law as an institution and social change were
aimed to be explained. The Majallah el-Ahkam-i-Adliya (Mecelle-i Ahkam-ı Adliye) was put
into force around half a century before the Family Law Decree (Hukuk-ı Aile Kararnamesi)
and represents the first phase of the understanding that bore it. As a conclusion, as pointed by
the Majallah’s “it is an accepted fact that terms of law vary with the change in times” rule,
even the religion based legal systems’ change is necessary in the face of the social change.  

Keywords: Law  and  Social  Change,  Social  Change,  Family  Law  Decree,  Islamic  Law,
Change of Provisions.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
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Giriş

Hukuk, mahiyeti itibariyle bir kurallar bütünü olsa da esasen toplumsal bir kurumdur.
Toplum var  olduğu için hukuk vardır  ve hukukun temel  olarak var  oluş  amacı  toplumsal
düzenin  korunmasıdır.  “Hukuk,  toplumsal  yaşamda insanlar  arası  ilişkilerin  düzenlenmesi
için vardır” (Işıktaç & Koloş, 2020, s.155).  Bundan dolayı toplumdaki değişmeler, hukukta
da değişimi zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla Brian Z. Tamanaha’nın, ünlü hukukçu Friedrich
Carl von Savigny’nin hukuk teorisine yönelik yaptığı şu özet, özel olarak Savigny’nin hukuk
teorisinin  değil,  konumuz  açısından  genel  olarak  hukukun  ne  olduğunun  ifadesidir:
“Savigny'nin hukuk teorisi iki merkezi unsura sahiptir: Hukuk toplumun ürünüdür ve hukuk
toplumdaki  değişikliklerle  bağlantılı  olarak  sürekli  gelişir.  Bu  nedenle  hukuk,  toplumun
tarihinin silinmez izlerini taşır” (Tamanaha, 2017, s.18).

Bilindiği  gibi  değişme,  toplumların  en  önde  gelen  karakteristiğidir.  Özellikle
sanayileşme  sonrası  dönemde  toplumsal  değişme,  “modern”  dünyanın  en  önemli
olgularından/sorunlarından  biri  haline  gelmiştir.  Hatta  sosyolojinin  bir  bilim olarak ortaya
çıkması veya önem kazanmasında temel amilin, tüm dünyada ve özellikle Batı toplumlarında
on sekizinci yüzyılın sonlarından başlayıp on dokuzuncu yüzyılda baş döndürücü bir hızla
kendini gösteren sosyal değişme olduğu kabul edilmektedir. Nitekim ünlü sosyolog Pitirim
Sorokin bu durumu şöyle ifade ediyordu: “Fizyolojide kan dolaşımı ne ise,  sosyolojide de
sosyal değişme odur” (Türkdoğan, 2011, s.277).

Bu itibarla, “Ne kadar geleneksel ve tutucu olursa olsun her toplum ve her kültür sürekli
değişim  içerisindedir…  Değişme,  kültür  ve  toplumun  doğasında  vardır”  (Fichter,  1999,
s.166).  En  başta,  kendilerini  oluşturan  bireylerin  doğal  olarak  ölümleriyle  temel  merkezi
birimleri  sürekli  değişim içinde olan toplumda;  davranış  örüntüleri,  sosyal  roller,  statü ve
kategoriler, süreçler, kurumlar, değerler ve toplumsal yapının diğer tüm unsurları farklı oran
ve  yönlerde  sürekli  bir  değişim  içerisindedirler.  Ünlü  Yunan  filozofu  Herakleitos’un,
kendinden belki de daha ünlü olan ve değişmeyi varlığın en temel kanunlarından biri olarak
ifade eden “Bir nehirde iki defa yıkanamazsınız” sözünün, tabiattan ziyade toplumsal yaşam
için geçerli olduğu söylenebilir.

Ancak  değişmeye  yapılan  bu  kuvvetli  vurgu,  toplumların  “durağan”lığını
yadsımamaktadır. Hatta toplum dediğimiz varlığı oluşturan olgu, esasen toplumun “süregelen
nispi durağanlığı”dır. Geniş olarak sosyal düzen olarak ifade edebileceğimiz bu durağanlık,
insanın ve toplumun kendini koruma ihtiyacıyla ilişkilidir. Değişme kavramı en nihayetinde,
değişen  şeyin  varlığının,  halinin  veya  biçiminin  tamamen  veya  kısmen  değişerek  “yok”
olmasını ifade ettiği  için, değişmenin gerek bireysel gerekse kolektif bilinçaltında var olan
“yıkıcı” etkisi, toplumsal düzenin korunmasına yönelik güçlü refleksleri beslemektedir.

Değişim  ve  durağanlık  toplumun  iki  veçhesini;  Auguste  COMTE’un
kavramlaştırmasıyla toplumsal statiği ve toplumsal dinamiği oluşturur. Toplumsal statik var
olagelen yapı ve düzene işaret ederken, toplumsal dinamik ise toplumun değişen ve bu anlam
sınırlılığıyla  “yok”  olagelen  unsurlarına  ve  süreç  olgusuna  işaret  etmektedir.  Dolayısıyla
değişim  de  durağanlık  da  insan  ve  toplum  hayatında  zorunludur.  Zira  “Fert  ve  cemiyet
istikrarsız  ve mütemadi bir  değişmeye tabi olsaydı  rahatsız  olurlardı.  Devamlı aynı  halde
kalsalardı  yine  rahatsız  olurlardı.  İstikrar,  insana  emniyet  duygusu  verir,  ama  onun
değişmeye de ihtiyacı vardır” (Sezen, 1997, s.92).
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Sonuç  olarak,  “Sosyal  değişme,  geniş  anlamlar  içeren  ve  sosyal  yapı  ile  birlikte
sosyolojinin  tamamını  ifade  eden  bir  kavramdır. Sosyal  yapı,  toplumda  yeri  olan  bütün
kurumlar ve değerler sistemini kapsayan statik bir durumu belirtirken; sosyal değişme, bu
kurumlar  ve  değerler  sisteminin  gösterdiği  dönüşümleri  anlatan  dinamik  bir  kavramdır”
(Arslantürk  &  Amman,  2000,  s.405).  Konumuz  açısından  bakıldığında  hukuk  ve  dinin,
toplumsal yapının/statiğin unsurları olarak toplumsal düzeni oluşturan ve temin eden sosyal
kurumlardan oldukları görülmektedir.

Diğer yandan konumuzun ana zeminini noksansız olarak ortaya koymak için dinin ne
olduğunun  belirlenmesi,  tanımının  yapılması  gerekmektedir.  Fakat  bu  iş,  din  olgusunun
mahiyeti  ve  çeşitliliği  nedeniyle  kolay  değildir.  Zira  zihinsel  ve/veya  bedensel  kabul  ve
pratiklerden  müteşekkil  mahiyetiyle  din,  gözlem  yaparak  açıklanabilmekten  ve  böylece
eksiksiz tanımlanabilmekten çoğu zaman uzaktır. Diğer yandan toplumsal yaşam için zorunlu
olduğu ve dolayısıyla  tarih  olarak  ne kadar  geriye  gidilirse  gidilsin  dünya üzerindeki  her
toplumda var olduğu için de din, içeriksel ve biçimsel olarak büyük çeşitliliğe sahiptir. Keza
aynı dinin bile farklı zaman ve toplumlarda neredeyse farklı dinlermiş gibi tasavvur edildiği
veya farklılaştığı da akılda tutulmalıdır. 

Dolayısıyla  dinin,  eskilerin  deyimiyle  efradını  cami  ve  ağyarını  mani  bir  tanımını
yapmak zor olsa da, esas itibariyle kutsal bir varlığa inanç (akide) ile birtakım ritüellerden
(ibadet)  oluştuğunu  söyleyebiliriz.  Dinler  genel  olarak  akide  ve  ibadetlerden  oluşan  bu
temellerinde değişiklik olmadığını özellikle vurgularlar. Fakat dinler tarihi araştırmaları her
dinde  bu  “değiştirilemez”  esasların  dahi  az  ya  da  çok  değişikliklere  maruz  kaldığını
göstermektedir. Ancak bu sorun, konumuz dışında olduğu için girmeyeceğiz.

Bizi  ilgilendiren  husus,  dinlerin  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  hukuk  kurallarını
etkiledikleri,  şekillendirdikleri  veya bizatihi  vaz ettikleri  pozisyonlarda ve bu pozisyonları
çerçevesinde sahip oldukları veya maruz kaldıkları değişme potansiyelleridir. Daha özelde de
İslam dininin bu kapsamdaki potansiyelidir.

Değişme ve İslam

İslam dini de yukarıdaki genel tanımdaki gibi iki temelden, iman ve amelden oluşur.
İman, diğer dinlerdeki gibi inanç unsurlarını ifade ederken; amelin ise diğer dinlerin büyük
çoğunluğundan farklı olarak sadece ibadet ve ritüel anlamını içermediği görülmektedir. İslam
dininin, hayatın her alanını etkin bir şekilde düzenleme hedefi, amel denilen temelin ibadet ve
ritüellerle  (ibâdât)  birlikte,  günümüzde  hukuk  olarak  kabul  edilen  alanı  (muâmelât)  da
içermesini sonuçlamıştır.  Bir kısım kaynaklarda fıkıh ilminin ibâdât (ibâdetler), münâkehât
(aile hukuku), muâmelât (borçlar, ticaret ve miras hukuku) ve ukûbât (ceza hukuku) olmak
üzere  dört  kısma ayrıldığı  ifade edilmiştir.  Ancak bu tasnifin  kapsayıcılığının  tartışılabilir
olması  bir  yana,  konumuz  açısından  ve  geniş  anlamıyla  tüm insani  iş,  işlem ve  ilişkileri
kapsayan muamelat kavramını kullanmanın hatalı addedilemeyeceği gerekçesiyle bu bildiride
bunu tercih ettik.

Dolayısıyla “fıkıh” -kavramın, İslam dininin ilk asırlarındaki farklı anlamda kullanımı
bağlamında  yapılan  semantik  ve  etimolojik  tartışmalar  konumuz  dışındadır-  olarak
adlandırılan İslam hukuku, günümüzün hukuk sahasına tekabül  eden muâmelât  ile birlikte
ibadet  ve ritüellere  ilişkin  normları  da düzenlemektedir.  İşte  konumuz açısından değişme,
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fıkhın muâmelât denilen kısmına ilişkindir. Bu bildiride de İslam hukuku denildiğinde, bir üst
kavram olan fıkhın ibadetler bölümü dışındaki alanı kastedilmektedir.

İslam hukukunda değişme konusuna ilk asırlardaki hukukçular spesifik bir usul sorunu
olarak  temas  etmemişlerdi.  Değişme,  hayatın  olağan  akışı  içinde  normal  bir  olgu  olarak
değerlendiriliyordu. Hayat değişiyorsa, doğal olarak onu düzenleyen kurallar da değişecekti
ve nitekim değişiyordu da. Yani İslam hukukunda değişme, bir olgu olarak çok açık biçimde
vardı, fakat dillendirilmiş bir problem olarak yoktu. Nitekim daha ilk asırlarda hemen hemen
her fıkhi konuda, yani sadece muamelata ilişkin değil, ibadata ilişkin konularda dahi fakihler
arasında görüş farklılıkları oldukça ciddi oranda bulunmaktaydı.

Bu  görüş  farklılıkları  İslam  toplumunun  büyümesiyle  birlikte,  Hz.  Muhammed’in
“Ümmetimin ihtilaf etmesi rahmettir” şeklindeki meşhur sözünden de alınan ilhamla gittikçe
büyüyordu. Artık belirsizliğe doğru kaymaya başlayan bu çeşitlilik/ihtilaf, hukuk güvenliğini
tehdit eder boyuta geldiği için hem hukukçuların kendi kendilerine doğal yönlenmesi hem de
devletin yönlendirmesiyle hukuk okulları/mezhepleri kuruldu. Ancak yine de farklı görüşler
muhafaza  ediliyordu.  Örneğin  yüzyıllarca  medreselerde  okunan  Hanefi  fıkhına  ait  temel
eserlerin en ünlülerinden biri olan, Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed
el-Kudûrî’nin (ö. 428/1037) Kudûrî ismiyle meşhur el-Muhtasar adlı eserinde neredeyse her
konuda Hanefi  mezhebinin  önde gelen imamlarının  birbirleri  arasındaki  görüş farklılıkları
dikkat çekicidir.

Tespit  edilebildiği  kadarıyla  İslam hukukunda değişmeye  bilinçli  olarak  değinen  ilk
hukukçu,  Sünniliğin  amelde  dört  büyük  mezhebinden  (yani  dört  büyük  Sünni  hukuk
ekolünden) biri olan Malikiliğe mensup Mısırlı Ebu’l-Abbas Ahmed bin İdris el-Karâfi’dir.
Hicretten 664 sene sonra, Miladi 1285 yılında vefat eden Karâfi, “Envaru’l-Buruk fi Envaı’l-
Furuk” ve “el-İhkam fi Temyizi’l-Fet’âvâ ani’l-Ahkam ve Tasarrufâti’l-Kâdî ve’l-İmam” adlı
eserlerinde  İslam hukukundaki  değişme olgusuna değinerek  çoğu hukukçunun bu durumu
dikkate almadığını ifade etmiştir. (Erdoğan, 1994, s.7)

Bununla  birlikte  erken  dönemlerden  itibaren  İslam  hukukunun  sosyal  değişme
karşısındaki  “uyum  yetisi”  olarak  var  olan  “maslahat”  kavramının  da  dolaylı  olarak
değişmeye işaret ettiğini belirtmeliyiz. Geniş anlamıyla, iyinin hukuki olduğunu ve hukuki
olanın da iyi olması gerektiğini ileri  sürmek anlamına gelen maslahat (istislah ve istihsan)
kavramı,  İslam hukukunda bir  akıl  yürütme (içtihat,  kıyas)  prensibi  olarak sahabeler  (Hz.
Muhammed’in arkadaşları)  dönemine kadar götürülmektedir.  Muhtevası, sınırları ve tanımı
üzerinde bitmek bilmez tartışmalar olmakla beraber, hem klasik hem de modern dönemde
maslahat  prensibi,  İslam hukukunun değişme potansiyelini  içeren  ve  gösteren  bir  kavram
olarak değerlendirilmektedir. (Mesud, 1997)  

Toplumsal değişme nedeniyle İslam hukukunda hükümlerin değişmesine hem çok erken
tarihlerde olması  hem de Kur’an’ın açık hükümlerine aykırı  olması  itibariyle,  belki  de en
dikkat çekici örnekler Hz. Muhammed’in en önde gelen dostlarından olan, İslam devletinin
ikinci  halifesi  Hz.  Ömer’in  uygulamalarıdır.  Hz.  Ömer,  Kur’an  ayetinde  açık  olarak
emredilmesine  rağmen Irak fethedildikten sonra sırf  değişen toplumsal  koşullar  nedeniyle,
herhangi  bir  nassa  (İslam’da  kesin  delil  olan  Kur’an  ve  Sünnete)  dayanmaksızın  Irak
topraklarını  gazilere  dağıtmamış,  eski  sahiplerinde  bırakarak  vergiye  bağlamıştır.  Benzer
şekilde yine Kur’an’ın açık hükmüne rağmen Müslüman erkeklerin gayrimüslim kadınlarla
evlenmelerini, yine sadece sosyal şartlara istinaden yasaklamıştır.
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Dolayısıyla İslam hukukunun geliştiği dönem ile istikrar kazandığı dönemlerde değişme
konusu  vakıa  olarak  vardı  ancak  spesifik  bir  problem  olarak  hukukçuların  gündeminde
değildi. Daha sonraki yüzyıllarda ise din algısının değişmesi, bitmeyen savaşlar, devletlerin
ardı ardına yıkılıp yenilerinin kurulması, toplumsal ve yönetsel belirsizlik ve huzursuzluklar
ve diğer tarihsel ve sosyolojik etkenler nedeniyle toplumun dinamik tarafından ziyade statik
tarafının korunmaya değer görünmesi, dinin değişen hayatı düzenleyen değil de düzenlenmiş
hayatı  değişimden  koruyan  bir  olgu  olarak  anlaşılmaya  başlanması  gibi  sebeplerle  İslam
dininin değişmeye açık muamelat kısmı da “içtihat kapısının kapanması” ile birlikte değişime
kapandı.

Fakat  değişme  kaçınılmazdır,  hayatın  ve  var  olan’ın  değişimden  kaçması  mümkün
değildir.  Bundan  dolayı  ilerleyen  dönemlerde  İslam  hukukunda  değişim  konusu  artık
fakihlerin bir hukuk ve usul sorunu olarak temas etmeye başladığı mesele haline geldi. En
berrak  halini,  Osmanlı  alimlerinden  Hadimi’nin  (1701-1762)  Mecâmi u’l-Hakâ ik  adlıʿ ʾ
eserinde bulduğumuz, değişmenin inkar edilemez olduğu kuralı (Ebu Said el-Hâdimi, 2017,
s.313);  1868-1876  yılları  arasında  Ahmet  Cevdet  Paşa  başkanlığındaki  bir  komisyon
tarafından  derlenen  Mecelle-i  Ahkâm-ı  Adliyye  veya  kısa  adıyla  Mecelle’nin  Genel
Hükümlerinin 39’uncu maddesinde de ifadesini bulacaktı: “Ezmanın tegayyürü ile ahkâmın
tegayyürü inkâr olunamaz.”

Hükmün  manası  kadar  belki  bundan  daha  çok  ifade  ediliş  tarzı  oldukça  ilginç  ve
anlamlıdır.  Mecellenin,  İslam hukukuna ait  genel  hükümlerin sıralandığı  bu 100 maddelik
giriş bölümünde “inkar olunamaz” ifadesiyle yazılan tek hüküm budur. Gerek bu bölümdeki
üslupla gerekse genel kodifikasyon tekniğiyle bu hüküm yazılacak olsaydı, muhtemelen şöyle
denilirdi:  “Ezmanın  tegayyürü  ile  ahkam da  tegayyür  eder.”  Ancak  bu  standardın  dışına
çıkılarak “inkar olunamaz” ibaresi kullanılmıştır.

Bilindiği üzere “inkar olunamaz” ibaresi, bir hükmü dermeyan etmekten daha fazlasını
ima etmektedir. Böyle bir ibarenin kullanmasında; karşıt görüşe kesin ve net bir cevap verme,
zıt  görüşün  görece  güçlü  olmasına  tepki  gösterme,  vaz  edilen  hükme  karşı  çıkma
potansiyelinin  bilkuvve  varlığını  hissetme,  fakat  bu  potansiyelin  bilfiil  hale  gelmesini
engelleme gibi anlamların ifade edilmek istendiği söylenebilir.

İşte bahsini ettiğimiz 39’uncu maddesi başta olmak üzere bir bütün olarak Mecelle’nin,
İslam hukukunda üslup ve içerik açılarından değişim noktasında açtığı  yolun son durağını
Hukuk-ı Aile Kararnamesi teşkil etmektedir.

Hukuk-ı  Aile  Kararnamesinin  ayrıntılı  incelemesine  geçmeden  önce  son  bir  hususu
önemle belirtmek gerekmektedir. O da “Ezmanın tegayyürü ile ahkâmın tegayyürü inkâr
olunamaz.” hükmünün aslında eksik olduğudur. Zira sadece zamanın değil mekânın, muhitin,
bölgenin değişmesi (zamansal ve uzamsal açıdan olmak üzere çevresel faktör) ile de ahkamın
değişmesi inkar olunamaz bir vakıadır. Çünkü ahkâmın değişmesi konusunda, değişimin hem
ana  alanı  hem  de  temel  nedeni  olarak  gösterilen  “örf  ve  adetler”  zamanın  değişmesiyle
değiştikleri gibi muhitten muhite de değişmektedirler. Konuya bizzat İslam hukuku içinden
örnek vermek gerekirse;  Kûfe şehrinde yaşayan meşhur  Hanefi  hukukçusu Ebu Yusuf’un,
daha sonra yerleştiği Bağdat şehrinde, Kufe’de verdiği pek çok fetvanın geçerli olmadığını,
oradaki  farklı  örf  ve  adetlere  binaen bir  kısım fetvalarını  değiştirdiği  rivayet  edilir.  Keza
Sünni hukuk okullarından Şafii mezhebinin kurucusu büyük hukukçu İmam Şafii’nin de Irak
bölgesinde yaşarken ortaya koyduğu hükümlerle Mısır’da yaşarken verdiği fetvalar arasında
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ciddi  farklılıklar  vardır  ki,  bu  husus  kavl-i  kadim  (eski  görüşler)  ve  kavl-i  cedid  (yeni
görüşler) olarak ayrılmaktadır (Güneş, 2019).

Hukuk-ı Aile Kararnamesi

25  Ekim  1917  tarihinde  yürürlüğe  giren  Hukuk-ı  Aile  Kararnamesi  (bundan  sonra
Kararname  olarak  anılacaktır),  aile  hukuku  alanında  gelişen  ihtiyaçlar  doğrultusunda
düzenleme yapan ve 157 maddeden teşekkül eden bir kodifikasyondur. Osmanlı Devleti’nin
fiilen  yıkılması  nedeniyle  19  Haziran  1919  tarihine  kadar,  sadece  iki  yıla  yakın  bir  süre
uygulamada  kalmasına  rağmen,  İslam  ülkelerinde  kendinden  sonra  yapılan  birçok
kanunlaştırma hareketine temel oluşturmuştur. Hatta Suriye, Ürdün, Lübnan ve Bosna Hersek
gibi  ülkelerde  uzun müddet  uygulanmış  ve  Müslümanların  hukuki  meseleleri  için  kaynak
metin olmuştur. Bu nedenle Kararname, sadece Osmanlı hukuk tarihi itibariyle değil, genel
İslam hukuku tarihi itibariyle önemli olan bir tedvin faaliyeti hüviyetindedir. Kararname’nin
doğuşuna zemin hazırlayan amillere baktığımızda siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel
sebeplerin etkili  olduğunu görürüz.  Bu genel sebepler  yanında,  siyasi  ve sosyal koşulların
değişmesi  nedeniyle  yargısal  birliğin  sağlanmak  istenmesi,  özel  nedenlerin  en  başta
gelenlerinden biridir. (Aydın, 1998, s.314)

Bir imparatorluk olarak çok uluslu ve çok inançlı yapıya sahip olan Osmanlı Devleti,
toplumsal  ve  hukuki  alanı  “millet  sistemi”  adı  verilen  anlayış  çerçevesinde  düzenlemişti.
Osmanlı  hukuk düzeninde her millet  kendi dinî inanışlarına göre hukuki kurallara tabiydi.
Müslümanlar, her ne kadar Nizamiye Mahkemelerinin kurulmasıyla Şeriye Mahkemelerinin
alanı daralmış olsa da “şer’i hukuk” sistemi içerisinde işlemlerini yürütüyorlardı. Azınlıklar
cemaat  mahkemelerinde;  kendilerine  kapitülasyon  verilen  devletlerin  vatandaşları  ise
konsolosluk  mahkemelerinde  yargılama  sürecine  tabiydiler.  Böylece  bürokraside,  sosyo-
kültürel hayatta ve eğitimde olduğu gibi hukukta da çoklu bir yapı meydana gelmişti. Devletin
güçlü olduğu dönemlerde ciddi bir problem teşkil etmeyen bu çoklu hukuk sistemi, dağılma
sürecinde devletin zayıflamasına da paralel olarak hem devletin iç sorunlarına yabancı ülkeler
tarafından müdahaleyi açık hale getirmiş hem de toplumsal birliği zedelemiştir. 

II. Meşrutiyet’in ilanı ile etkisi artan ve 1913 Babıali  Baskını ile iktidarı ele geçiren
İttihat  ve  Terakki  yönetimi  devletin  çoklu  hukuk  yapısını  ortadan  kaldırmaya  ve  hukuk
birliğini sağlamaya yönelik olarak 1914 yılında tek taraflı bir kararla kapitülasyonları kaldırdı
ve bu arada konsolosluk mahkemelerini de ilga etti. Ardından da Kararnâme ile bu sürecin bir
nevi  hukuken  takviye  edilmesi  düşünüldü  ve  bu  bağlamda  cemaat  mahkemelerinin  yargı
yetkisi sonlandırıldı. Dolayısıyla “Tanzimat devrindeki kanunlaştırma hareketleri gibi Hukuk-
ı  Aile  Kararnamesi  de  hukuk  birliği  ve  hukuk  birliği  ve  hukuk  egemenliği  bilinciyle
hazırlanmıştır.” (Akyol, 1998, s. 70)

Kararname’yi  hazırlayan  koşullardan  biri  de  Tanzimat’la  başlayan  kanunlaştırma  ve
tedvin çalışmalarının aile hukuku konusunda eksik kalmış olmasıdır.  Bilindiği gibi Ahmet
Cevdet  Paşa’nın  başkanlığındaki  komisyon tarafından  1868-1876 yılları  arasında  16  kitap
halinde  hazırlanan  Mecelle,  medeni  hukukun  önemli  bir  kısmını  düzenlediği  halde  aile
hukukunu düzenlememişti.  Dolayısıyla,  aile hukuku alanında da bir  kanunlaştırma ihtiyacı
kendini  göstermekteydi.  Bu  noktada  Kararname  çok  ciddi  bir  boşluğu  doldurmak  üzere
hazırlanmıştır.
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Kararname’nin  uygulamaya  konulmasında  rol  oynayan  en  önemli  faktörlerden  bir
diğeriyse toplumsal alanda, özellikle kadın ve aile yapısında meydana gelen değişmedir. Hatta
bütün diğer sebeplerin temelinde bu husustaki değişmenin ve bunun önlenemez baskısının yer
aldığını söyleyebiliriz.

Tanzimat  sonrasında  yaşanan  reformlar  sayesinde  kız  çocuklarının  eğitim  imkanları
yeni açılan çeşitli okullarla artırılmıştı. Kız rüştiyeleri, kız sanayi okulları, ebe okulu ve kız
öğretmen  okulları  açılmış  ve  bunu  1914’te  İnas  Darülfünununun  açılması  takip  etmişti.
Eğitimde yaşanan bu dönüşüm kadınların toplumda ve ailede daha da güçlenmesine zemin
hazırladı. Kadın hakları özellikle II. Meşrutiyet devrinde birçok platformda tartışılmaya ve
gündem teşkil etmeye başladı. Bilhassa çok eşlilik ve erkeğin boşama tasarrufu gibi konular
yoğun  bir  şekilde  dönemin  dergi  ve  gazetelerinde  tartışılmış,  toplumsal  yapının  farklı
katmanlarından doğrudan veya dolaylı olarak değişim talepleri yükselmeye başlamıştı. 

Kadınların toplumda ve ailede pozisyonunu değiştiren konulardan biri de arka arkaya
girilen  savaşlarda  erkeklerin  şehit  olmalarıdır.  Bu  durum  tarımda,  sanayide  ve  hizmet
sektöründe çalışan nüfusta önemli bir eksilme meydana getirmiştir. Bundan dolayı üretimde
ortaya çıkan düşüşe engel olmak için kadınların bu dönemde fabrikalardan atölyelere,  yol
yapımından  sokak  temizliğine  varıncaya  kadar  değişik  iş  kollarında  çalışmaya  başladığı
görülür.  Bu durum doğal  olarak  kadınların  varlığının  kamusal  alanda  daha  fazla  görünür
olmasına  ve  dolayısıyla  yeni  hukuksal  ihtiyaçların  ortaya  çıkmasına  sebebiyet  vermiştir.
Dolayısıyla  toplumun temel  birimlerinden olan demografik  yapıdaki  değişme de hukuksal
değişmeyi  zorlamıştır.  Yine  aynı  çerçevede,  uzun  süren  ve  ağır  kayıplarla  sonuçlanan
savaşlara gidip dönemeyen, ancak ölüm haberi de gelmeyen askerlerin eşleri, Osmanlı resmi
hukuku olan Hanefi mezhebi hükümleri gereğince kocalarının öldüğünü ispat edemedikleri
için yeniden evlenmek imkânına sahip değillerdi. Bu ve bunun gibi pek çok fiili durumun yol
açtığı sosyal problemleri çözmek için hukuki değişme kaçınılmaz bir hale gelmişti.  İşte bu
şartlar altında ortaya çıkan tablo, Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebi olan Hanefiliğin asırlar
önce  ortaya  koyduğu  hükümlerin,  toplumsal  değişimin  getirdiği  yeni  zorunlulukları
karşılamada  pek çok konu itibariyle  yetersiz  kaldığını  açıkça  gösteriyordu.  (Aydın,  1998,
s.314-315)

Diğer yandan İslam hukukunda sistemli olarak bir araya getirilmiş, tedvin edilmiş kanun
kitapları  yoktu.  Kadılar  istedikleri  ve  genellikle  medresede  okudukları  fetva  kitaplarına
bakarak  hüküm  verirlerdi.  İşte  İslam  hukukunda  değişme  olgusuna  ilişkin  olarak
Kararname’nin  usul  açısından  öne  çıkan  özelliği,  Mecelle  ile  başlayan  kanunlaştırma
hareketinin “modern” anlamdaki en son ve üstün örneği olmasıdır. Bununla birlikte o zamanki
şartlar  içinde Meclis’ten kanun olarak geçirmek mümkün olmadığından dolayı,  Kararname
aslında  bir  kanun  olmasına  rağmen  “Kanun  Hükmünde  Kararname”  olarak
nitelendirilebilecek şekilde yürürlüğe konulmuş ve teknik açıdan kararname olarak kalmıştır.

Kararname, yukarıda değindiğimiz üzere, belli konularda ilk defa olarak yargı birliğini
sağlamıştır.  Bu durum özellikle  aile  hukuku gibi  herkesin  kendi  mezhebinin  veya dininin
kurallarına  göre  hareket  etmek,  hüküm verilmesini  istemek  hakkına  sahip  olduğuna  dair
yüzyıllardır  süregelen  anlayışın  artık  terkedilmesi  anlamına  geliyordu.  Kararname  bu
çerçevede  öncelikle  farklı  mezheplere  mensup  Müslümanlar  arasında  farklı  hükümlerin
uygulanmasını kaldırmıştı. Kararname’ye göre hangi mezhebe mensup olursa olsun artık tüm
Müslümanlara aynı hükümler uygulanacaktı.
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Yine yargı birliği kapsamında Kararname’nin bundan daha ilgi çekici devrimsel tarafı
ise, Hıristiyan ve Musevi vatandaşlara ilişkin, Müslümanlarla ortak olamayacak konularda da
ayrı ayrı fasıllar halinde düzenleme yapılmış olmasıydı. Kararname’deki toplam 41 madde,
münhasıran gayrimüslim vatandaşlara uygulanacak hükümleri içeriyordu.

Kararname’nin devrim niteliğinde olan bir  başka tarafı,  Osmanlı’da o zamana kadar
Hanefi  fıkhının  resmî  ve  tavizsiz  biçimde  uygulanmasını  sonlandırmasıydı.  Tabiri  caizse
Kararname İslam hukukunda yapılmayanı yapmış, Hanefi mezhebi ile birlikte diğer üç Sünni
hukuk  okulundan  (Şafiilik,  Malikilik,  Hanbelilik)  içtihatlar  almıştır.  Hatta  bunların  da
ötesinde ehlisünnet dışındaki Mutezile mezhebine mensup fakihlerden veya tarihsel  olarak
herhangi  bir  mezhebe  mensup  olmayan  ilk  dönem  mutlak  müçtehitlerden  de  görüşler
alınmıştır.  Bunlara örnek olarak aşağıdaki hususları zikredebiliriz:

- Asgari buluğ yaşından (kız çocuklar için 9, erkek çocuklar için 12) önce hiç kimsenin
evlendirilemeyeceği  hükmü  Mutezili  Ebu  Bekir  el-Esam’a  ve  ilk  dönem  mutlak
müçtehitlerinden İbn Şübrüme’ye aittir. (Md. 7) 

- Deli olanların evlendirilemeyeceği maddesi Şafii görüşüne dayalıdır. (Md. 9)

-  Nikah  akdinin  önceden  ilan  edilmesi  zorunluluğunu  Maliki  mezhebinden  almıştır.
(Md. 33) 

- Nikah akdinin sadece açık sözlerle akdedilebileceğini Şafii ve Hanbeli  görüşünden
almıştır. (Md. 36) 

-  Nikah  akdine  kocanın  ikinci  defa  evlenemeyeceğine  dair  bir  şart  konulabileceği
hükmü Hanbelilerden alınmıştır. (Md.38)

- Zorlama (ikrah) ile akdedilen nikahın geçersiz olacağı hükmü Hanefilik dışındaki üç
mezhebe aittir. (Md. 57) 

-  Sarhoşun boşamasının  geçersiz  olduğu hükmü Hanefilerin  dışındaki  mezheplerden
alınmıştır. (Md. 104) 

- Zorlama (ikrah) ile boşamanın geçersiz olacağı hükmü Hanefilik dışındaki üç mezhebe
aittir. (Md. 105) 

-  Hanefilik dışındaki diğer mezheplerden alınan görüşlerle cüzzam, baras (sedef) ve
zührevi hastalıklar gibi hastalıklar ile akıl hastalıkları kadınların mahkemeden kararıyla talep
edebilecekleri boşanma nedenleri arasında alınmıştır. (Md. 122-123).

- Kaybolmuş olan kocanın ölüp ölmediği  hakkında bilgi  alınamadığında tehlikeli  bir
ortamda kaybolmuşsa bir  sene,  normal  bir  ortamda kaybolmuşsa  dört  sene sonra kocanın
öldüğüne  hükmedileceği  ve  karısının  iddet  bekledikten  sonra  başkasıyla  evlenebileceği
hükmü Malikilerden alınmıştır. (Md. 127)

-  Eşler  arasındaki  çekişmelerin  çözümü  için  oluşturulacak  hakem  heyetinin  yetki
sınırları Maliki mezhebinden alınmıştır. (Md. 140) 

- Zinanın, evlenme engeli olamayacağı hususu da Şafiî mezhebinden alınmıştır. (Çeker,
2017, s.12-13)

Sonuç
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Toplum, tüm unsurlarıyla birlikte sürekli bir değişim içerisindedir. Toplumu oluşturan
fertler  ve gruplar  arasındaki  ilişkileri  düzenleyen hukuk da bu değişimden zorunlu olarak
etkilenir  ve değişir.  Hukukun bir  kaynağı  ve sosyal  kurum olarak din ve dinin vaz ettiği
kurallar  da  mensuplarınca  her  ne  kadar  çoğu  zaman  değişimden  uzak  algılansa  ve
nitelendirilse de değişmeden kaçamazlar. Bilhassa mensuplarının kişisel ve sosyal hayatlarını
düzenlemeyi isteyen, kendilerini  bireylerin vicdanlara “hapsetmek” istemeyen dinler, doğal
olarak değişime daha fazla maruz kalırlar.  Hele bu düzenlemeyi  oldukça ayrıntılı  biçimde
yapan İslam hukukunda değişme konusu daha bir önem taşımaktadır.

İslamiyet’in  ilk  yüzyıllarında  değişme  karşısında  İslam  hukukunun  değişmesi  bir
problem değil, toplumsal hayatın sıradan bir zorunluluğu karşısında sürekli yapılagelen ve var
olagelen faaliyet ve vakıa idi.  Ancak sonraki asırlarda tarihi,  siyasi ve sosyolojik pek çok
sebebe binaen hukuk, değişimden “korunmaya” çalışıldı. 

Fakat akıntıya karşı kürek çekmek anlamına gelen bu tutum, akıntıya dayanamayacak,
hayatın olağan akışına uymak mecburiyetinde kalınacaktı. Büyük İslam hukukçularından İbn
Kayyım el-Cevziyye’nin (751/1350) “İ’lamu’l-Muvakkıîn an Rabbi’l-alemin” (c.3, s.78) adlı
eserinde geçen şu sözleri meselenin önemini ve vahametini ortaya koymaktadır: 

“İşte fıkıh budur. İnsanlara örf, adet, zaman ve hal karinelerinin farklılıklarına rağmen,
kitaplarda mevcut nakillerle  fetva veren bir kimse hem sapar hem de başkalarını saptırır.
Böyle birisinin dine karşı  işlediği cinayet,  tıp kitaplarında mevcut bilgilerle  yola çıkıp da
bütün  insanlığı  tedaviye  kalkışan  kimsenin  cinayetinden  daha büyüktür.”  (Erdoğan,  1994,
s.237)

19. yüzyılda Avrupa’da yaşanan büyük değişimin, Osmanlı  Devleti  gibi bazen yakın
bazen uzak, fakat daima sıkı münasebetlerin bulunduğu komşu bir devleti de gerek Avrupa
devletlerinin  baskısıyla  gerekse  dipten  gelen  sosyal  dalgalarla  etkilemiş  olduğu  izahtan
varestedir. Bu değişmenin ana konularından biri ise hukuk alanındaki değişiklik talepleri ve
ihtiyaçlarıdır.  Osmanlı’nın son yarım yüzyılında Mecelle ile başlayan ve İslam hukukunda
çok ciddi bir değişimi gösteren Kanunlaştırma hareketleri, Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile zirve
noktasına ulaşmış ama son örneğini de vermişti. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru,
yıkımın  hemen  arefesinde,  deyim  yerindeyse  hayat  memat  mücadelesinin  en  şiddetli
anlarında, son nefesten hemen önce hangi saiklerle yapıldığının müstakil bir inceleme konusu
yapılacağı  bir  şekilde  yürürlüğe  konulan  Hukuk-ı  Aile  Kararnamesi  üslup  ve  muhteva
açılarından  İslam  hukuku  ve  değişme  ilişkisini  açık  biçimde  sergilemektedir.  Bu  itibarla
hukuk ve değişme konusunun dikkat çekici  ve araştırmaya değer örneklerinden biri olarak
hukuk tarihinde yerini korumaktadır.
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LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİM İÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ
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Özet
Dijital  çağın  getirdiği  kolaylıklar  beraberinde  adapte  olma  zorluklarını  da

getirmektedir. Bilginin artması olumlu bir durum olsa da bilgi yığınından doğru ve işe yarar
bilgiyi  bulmak,  erişmek ve  kullanmak  birtakım yeni  becerilerin  kazanılmasını  da  zorunlu
kılmaktadır. Bu çalışmada lisansüstü öğrencilerin çevrim içi bilgi arama stratejilerinin çeşitli
değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Betimsel araştırma
deseni tercih edilen ve gönüllülük esasına bağlı olarak gerçekleştirilen çalışmada 91 lisansüstü
öğrencinin  katılımıyla  online  platformalar  aracılığıyla  elde  edilen  veriler  SPSS21
programında  analiz  edilmiştir.  Yaş  ve  yabancı  dil  düzeyine  göre  çevrim  içi  bilgi  arama
stratejilerinde  anlamlı  farklılık  olup  olmadığını  görmek  için  tek  yönlü  varyans  analizi
yapılmış  analiz  sonucunda  yaş  ve  yabancı  dil  seviyesi  açısından  çevrim  içi  bilgi  arama
stratejilerinin  anlamlı  bir  farklılık  göstermediği  gözlenmiştir.  Cinsiyet,  lisansüstü  eğitim
düzeyi  ve  bilgi  okuryazarlığı  dersi  alıp  almama  durumuna  göre  farklılık  olup  olmadığını
görmek için de bağımsız örneklem t-testi uygulanmış ve analiz sonucunda cinsiyet ve eğitim
düzeyine göre anlamlı bir farklılık olmadığı bilgi okuryazarlığı dersi alıp olmama durumuna
göre farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Dijital okuryazarlığın çevrim içi bilgi arama stratejisini
ne düzeyde yordadığını görmek için ise basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Dijital
okuryazarlık durumu da çevrim içi bilgi arama stratejilerini anlamlı düzeyde yordadığı tespit
edilmiştir.

Anahtar  sözcükler:  Çevrim  içi  bilgi  arama,  lisansüstü  öğrenciler,  bilim  insanları,  bilgi
arama, bilgi arama stratejileri.

ONLINE INFORMATION SEARCH STRATEGIES OF GRADUATE STUDENTS
Abstract

The conveniences brought by the digital age bring with it the difficulties of adapting.
Although the increase in information is a positive situation, finding, accessing and using the
correct and useful information from the information stack also necessitates the acquisition of
some  new  skills.  In  this  study,  it  was  examined  whether  the  online  information  search
strategies of graduate students showed a significant difference according to various variables.
The descriptive research design was preferred and the study was carried out on a voluntary
basis.  The  data  obtained  through  online  platforms  with  the  participation  of  91  graduate
students were analyzed in the SPSS21 program. In order to see whether there is a significant
difference in online information search strategies according to age and foreign language level,
one-way analysis of variance was performed. An independent sample t-test was also applied
to see if there was a difference according to gender, graduate education level and whether or
not to take an information literacy course. Simple linear regression analysis was conducted to
see how digital literacy helped the online information search strategy. It has been determined
that digital literacy status also significantly improves online information search strategies.

Keywords: Online information search, graduate students, information seeking, information
search, information seeking strategies, information search strategies.
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Giriş

Günümüz üniversite öğrencileri bilgiye erişimde ilk olarak internet ortamından daha
sonraki aşama da basılı kaynaklardan faydalanmaktadırlar. Öğrenciler bilgi arama, kullanma
ve  yaratma  yöntemleri  kapsamında  bilgiye  erişme  sürecinde  sanal  ortamı  fiziksel
kütüphanelere göre daha fazla tercih etmektedirler(Çelen ve Seferoğlu, 2017, s. 1148). Dijital
yerliler  olarak adlandırılan yeni nesil öğrencilerin teknolojiye daha kolay adapte oldukları,
çevrim içi ortamları rahat kullandıkları ancak bilgiye nasıl erişecekleri noktasında problem
yaşadıkları  aşikârdır.  Erişilen  bilgi  yığını  içinde  kaybolmamak,  doğru  anahtar  kelimeleri
seçebilmek, hangi bilgi kaynağında hangi bilgiyi arayacağını bilmek (bilgi ihtiyacına uygun
veri tabanını seçebilmek), bulduğu bilgiyi referans gösterebilmek, bilgileri ilişkilendirebilmek
gibi  durumlarda  zorlanabilmektedirler.  Dolayısıyla  öğrencilerin  internet  ortamında  bilgiye
erişimde zorlandığı bu durumlar  çevrim içi bilgi arama stratejileriyle doğrudan ilişkilidir.

Araştırmanın Önemi

Çevrim  içi  bilgi  arama  stratejileri  konusunda  literatür  incelendiğinde  çalışmaların
çoğunluğunda  temel  alınan  Tsai  ve  Tsai  (2003)  tarafından  bilgi  arama  stratejilerinin
davranışsal, yaklaşımsal ve üst bilişsel olmak üzere üçe ayrıldığı ifade edilmiştir (Sırakaya ve
Çakır  2014).   Davranışsal  stratejiler, kişilerin  çevrim  içi  ortamda  temel  gezinimleri  ve
hareketlerini  kapsamaktadır.  Yaklaşımsal  stratejiler  internette  genel  içerik  arama
yaklaşımlarını gösterir.  Üst Bilişsel Alan ise kişinin  oto kontrolü ve üst düzey bilgi arama
davranışlarını gösterir.

Sonraki çalışmalarda bu üç strateji yedi alt stratejiye ayrılmıştır. Bilişsel alan kontrol
ve  kaybolma  stratejilerini,  yaklaşımsal  alan  deneme-yanılma,  problem  çözme  ve  amaçlı
düşünme  stratejilerini  üst  bilişsel  alan  ise  temel  fikirleri  ayırt  etme  ve  değerlendirme
stratejilerini içermektedir (Ay ve Seferoğlu 2017).

‘‘Üç alan üzerine kurulan bu yedi farklı strateji tanımlanması şu şekilde yapılmıştır:

  Kontrol: İnternette bilgi arama sürecini yönlendirme becerisi

  Kaybolma: Öğrenenin arama yönünün farkında olması

  Deneme-yanılma: Farklı arama yaklaşımlarını deneme becerisi

  Problem çözme: Arama sonucunda ortaya çıkan problemlerin üstesinden gelme becerisi

  Amaçlı düşünme: Arama sürecinde gerekli olan kendini izleme becerisi

  Temel  fikirleri  ayrıt  etme:  İnternette  aranan  bilgilerinin  anahtar  kavramlarını  tanımlama
becerisi

  Değerlendirme:  İnternetten elde edilen bilgiyi değerlendirme ve organize etme becerisi’’
(Sırakaya ve Çakır 2014). 

Öğrenciler  internette  ihtiyaç  duydukları  bilgilerle  ilgili  araştırma  yaparken  arama
motorlarını, web tarayıcılarını, elektronik kaynakları (elektronik kitap, elektronik dergi gibi)
çevrim-içi  kütüphane  kataloglarını  kullanmaktadırlar.(McDowell,  2002).  Dolayısıyla  web
ortamındaki bilgiye erişimde çevrim içi bilgi arama stratejilerinin yanı sıra bilgi okuryazarlığı
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ve dijital okuryazarlık becerileri oldukça önemlidir. Kurbanoğlu (2010, s.743)’ na göre bilgi
okuryazarlığı, beceriler bütünüdür; bilgi becerileri (bilgi arama, bulma, seçme gibi), üst düzey
düşünme becerileri  (yeni  bilgi  üretme,  yaratıcı  düşünme gibi),  bireysel  beceriler  (iletişim,
kişisel  motivasyon  gibi),  okuryazarlık  becerileri  (kütüphane  okuryazarlığı,  medya
okuryazarlığı  gibi)  birleşiminin  tamamını  oluşturmaktadır.  Polat’a  göre  (2004,  s.23)  bilgi
okuryazarlığı  becerilerin  kazandırılmasında  eğitim  kurumları  önemli  mekanlardır.
Öğrencilerin  mesleki  ve  eğitsel  gelişiminde  rol  oynayan  üniversiteler  öğrencilerini  bilgi
okuryazarı bireyler olarak mezun etme sorumluluğu taşımaktadırlar. Dijital okuryazarlık ise
“öğrencilerin eğitimleri için internet ortamını ve bu ortamda yer alan içerikleri kullanabilmesi
için gereken bilgi ve beceriler olarak tanımlamıştır.”(Glister, 1997 ; aktaran Kara, 2021, s.1) 

Araştırma Amacı ve Sorusu

Literatüre  bakıldığında,  bilgi  arama stratejilerine  yönelik  araştırmalara  göre  birçok
faktör bireylerin çevrim içi bilgi arama stratejilerinde etkili olmaktadır. Dijital vatandaşlık ve
bilgi okuryazarlık, epistemolojik inançlar ve hedef yönelimi, cinsiyet, internet öz-yeterlilik,
çevrim içi bilgi arama deneyimi, online bilgi arama sıklığı, medya okur-yazarlığı, internette
aranılan bilgiye ilişkin ön bilgi, bilişsel kapılma, bireylerin çevrim içi bilgi arama stratejilerini
etkileyen  faktörlerdir  (Çelik,  2020).   Dolayısıyla  araştırmamızın  amacı,  Tsai  ve  Tsai’nin
çevrim-içi  bilgi  aramayla  ilgili  olarak  ortaya  koyduğu  bilişsel  ve  üstbilişsel  çerçeve  esas
alınarak (Aşkar ve Mazman 2013), lisansüstü öğrencilerin çevrim içi bilgi arama stratejilerini
belirlemek  ve  bu  stratejilerin  çeşitli  değişkenlere  göre  anlamlı  bir  farklılık  gösterip
göstermediği  sorusunun cevabını  aramak ve dijital  okuryazarlık  ile çevrim içi  bilgi  arama
stratejileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu doğrultuda araştırma soruları şu şekildedir:

a) Lisansüstü öğrencilerin  çevrim içi  bilgi  arama stratejileri  yaş açısından anlamlı  bir
farklılık göstermekte midir?

b) Lisansüstü öğrencilerin çevrim içi bilgi arama stratejileri cinsiyet açısından anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?

c) Lisansüstü öğrencilerin çevrim içi bilgi arama stratejileri yabancı dil seviyelerine göre
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

d) Lisansüstü  öğrencilerin  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejileri  eğitim  düzeylerine  göre
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

e) Lisansüstü öğrencilerin çevrim içi bilgi arama stratejileri  bilgi okuryazarlığı  eğitimi
alıp almama durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

f)         Dijital okuryazarlık, çevrim içi bilgi arama stratejisini ne düzeyde yordamaktadır?

Yöntem

Araştırma Deseni

Deneysel  olmayan  bir  araştırma  yapılarak  mevcut  durumun  ortaya  konulması
amaçlanmıştır.   Araştırma betimsel  ve ilişkisel  modelinde desenlenmiştir.  Sayısal verilerin
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toplanarak özetlenmesi, düzenlenmesi ve sunulması olarak tanımlanan betimsel yöntem tercih
edilmiştir.  (Büyüköztürk,  Ş.,  Bökeoğlu,  Ö.  ve  Köklü,  N.  ,2009).   İki  ya  da  daha  çok
değişkenin aralarındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla ise ilişkisel yöntem kullanılmıştır.
(Çaka, Doğan ve Şahin, 2016).

Katılımcılar

Araştırmanın örneklemini  34 farklı  üniversiteden 38 farklı  bölümde öğrenim gören
lisansüstü öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma süresi, maddi imkanlar ve işgücünün sınırlı
olması  nedeniyle  örneklem  kolay  ulaşılabilir  katılımcılar  seçilerek  uygun  örnekleme
yöntemine  gidilmiştir.  Gönüllülük  esasına  dayalı  olarak  toplamda  91  katılımcı  ile  veri
toplama  işlemi  tamamlanmıştır.  Katılımcının  tutarlılığını  ölçmeye  yönelik  sorular  veri
toplama araçlarına eklenerek araştırmanın güvenirliğinin artırılması sağlanmıştır.  Tutarlılığı
ölçmeye  yönelik  sorulara  yanlış  cevap verilmiş  olan,  eksik  ya  da  hatalı  olan  veriler  veri
setinden çıkarılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada demografik veriler katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyleri, yabancı dil
seviyesi ve bilgi okuryazarlığı eğitimi alıp almama durumu Tablo1’de belirtilen anket ile elde
edilmiştir. Katılımcıların dijital okuryazarlık durumları Tablo2’de belirtilen Üstündağ, Güneş
Bahçivan (2017) tarafından hazırlanan dijital okuryazarlık ölçeği ile belirlenmiştir. Ölçekte;
tek  faktörde  10  madde  yer  almakta  1=  ‘‘Kesinlikle  katılmıyorum’’  ve  5=  ‘‘Kesinlikle
katılıyorum’’ olacak şekilde 5’li likert tipindedir (Üstündağ, Güneş Bahçivan, 2017).
Bu değişkenlerin katılımcıların çevrim içi bilgi arama stratejilerilerine etkisini ortaya koymak
için  ise  Tablo3’de  belirtilen,  Tsai  tarafından  geliştirilen  ve  Aşkar  ve  Mazman  (2013)
tarafından  Türkçeye  uyarlanan  25  sorudan  oluşan  “Çevrim-içi  Bilgi  Arama  Stratejileri
Envanteri’’  ölçeği  kullanılmıştır.  Soruların yanıtları  1= “Bana hiç  uymuyor” ve 6=” Bana
tamamen uyuyor” olacak şekilde 6’lı likert tipindedir. https://forms.gle/kvCPA7nqTSzz7n358

Veri Analizi

Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yaş ve
yabancı dil düzeyine göre anlamlı farklılık olup olmadığını görmek için tek yönlü varyans
analizi, cinsiyet, lisansüstü eğitim düzeyi ve bilgi okuryazarlığı dersi alıp almama durumuna
göre farklılık olup olmadığını görmek için de bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Dijital
okuryazarlığın çevrim içi bilgi arama stratejisini ne düzeyde yordadığını görmek için ise basit
doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular
Uygulanan  her  bir  test  için  verilerin  normallik  dağılımı  kontrol  edilmiş, verilerin

skewness ve kurtosis değerlerinin Field’in normal dağılım değerlerine kıyasla -1,96 ile +1,96
aralığında olduğu için normal dağılmakta olduğu görülmüştür.
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Lisansüstü öğrencilerin çevrim içi bilgi arama stratejileri yaş açısından anlamlı bir farklılık
göstermekte midir? 

Grupların varyanslarının homojen bir dağılım gösterdiği belirlendiği için Tek Yönlü
Varyans Analizi (One-Way Anova) yapılmıştır. Öğrencilerin yaşa göre çevrim içi bilgi arama
stratejileri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. F (3.79) = 0.04, p = 0.98 r = 0.04.

Tablo 1. ANOVA Testi Sonuçları

Kareler 
Toplamı sd Kareler Ortalaması F p

Gruplar Arası .04 3 .01 .04 .98
Grup İçi 22.13 76 .29
Toplam 22.17 79

Lisansüstü  öğrencilerin  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejileri  cinsiyet  açısından  anlamlı  bir
farklılık göstermekte midir? 

Erkeklerin  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejileri  ile  kadınların  çevrim  içi  bilgi  arama
stratejileri arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

Ortalamalara  bakıldığında.  erkeklerin  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejileri  (  X=4.53.
SH=0.09) Kadınların çevrim içi bilgi arama stratejilerine (X=4.42. SH=0.07) göre yüksektir.

Ancak  bu  farklılık  anlamlı  değildir.  t  (78)  =0.84.  p>.05.  Küçük  düzeyde  bir  etki
gösterdiği belirlenmiştir. r=0.09

Tablo 2. Grup İstatistikleri (Bağımsız Örneklem t 
testi)

Cinsiyet N  X ̅   SS SH     T sd p
Erkek 22  4.53   .45 .09  0.84 78 0.40
Kadın 58  4.42   .55 .07

Lisansüstü  öğrencilerin  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejileri  yabancı  dil  seviyelerine  göre
anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Grupların varyanslarının homojen bir dağılım gösterdiği belirlendiği için Tek Yönlü
Varyans Analizi  (One-Way Anova)  yapılmıştır.  Öğrencilerin  yabancı  dil  seviyelerine göre
çevrim içi bilgi arama stratejileri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. F(3.79) = 0.65, p= 0.58,
r = 0.15.

Tablo 3. Anova Testi Sonuçları

Kareler 
Toplamı sd

Kareler 
Ortalaması F p

Gruplar Arası .55 3 .18 .65 .58
Grup İçi 21.61 76 .28
Toplam 22.17 79
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Lisansüstü  öğrencilerin  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejileri  lisansüstü  düzeyleri  açısından
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

Yüksek  lisans  öğrencilerinin  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejileri  ile  doktora
öğrencilerinin çevrim içi bilgi arama stratejileri arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

Ortalamalara  bakıldığında.  yüksek  lisans  öğrencilerinin  çevrim  içi  bilgi  arama
stratejileri  ( X=4.47. SH=0.06). Doktora öğrencilerinin çevrim içi bilgi arama stratejilerine
(X=4.39 SH=0.11) göre oldukça yüksektir.

Ancak  bu  farklılık  anlamlı  değildir.  t(78)  =0.61,  p>0.05.  Küçük  düzeyde  bir  etki
gösterdiği belirlenmiştir. r=0.069.

Tablo 4. Grup İstatistikleri (Bağımsız örneklem t testi)
Eğitim Durumu N X ̅ SS SH T sd p
Yüksek lisans 
öğrencisiyim 59 4.47 .53 .06 0.61 78 0.54

Doktora öğrencisiyim 21 4.39 .52 .11

Lisansüstü  öğrencilerin  çevrim içi  bilgi  arama stratejileri  bilgi  okuryazarlığı  eğitimi  alıp
almama durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Bilgi okuryazarlığı eğitimi alan öğrencilerin çevrim içi bilgi arama stratejileri ile bilgi
okuryazarlığı eğitimi almayan öğrencilerin çevrim içi bilgi arama stratejileri arasında anlamlı
bir farklılık vardır.

Ortalamalara  bakıldığında  bilgi  okuryazarlığı  eğitimi  alan öğrencilerinin  çevrim içi
bilgi arama stratejileri (X=4.66, SH=0.097) bilgi okuryazarlığı eğitimi almayan öğrencilerinin
çevrim içi bilgi arama stratejilerine (X=4.37, SH=0.070) göre oldukça yüksektir.

Bu farklılık anlamlıdır. t(78) =2.24, p=0.02. Ancak küçük düzeyde bir etki gösterdiği
belirlenmiştir. r=0.24.

Tablo 5. Grup İstatistikleri (Bağımsız örneklem t testi)

Bilgi 
okuryazarlık

N X ̅ SS SH T sd p

Evet 22 4.66 .45 .09 2.24   78 0.02
Hayır 58 4.37 .53 .07

Dijital okuryazarlık. çevrim içi bilgi arama stratejisini ne düzeyde yordamaktadır?

Tablo 6. Dijital okuryazarlık ile çevrim içi bilgi arama stratejisi arasındaki ilişki

Dijital 
okuryazarlık

Çevrim içi bilgi arama 
stratejisi

Dijital 
okuryazarlık

Pearson Korelasyonu 1 .58**

Anlamlılık düzeyi (2 yönlü) .00
N 80 80

Çevrim içi bilgi 
arama stratejisi

Pearson Korelasyonu .58** 1
Anlamlılık düzeyi (2 yönlü) .00
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N 80 80

Dijital okuryazarlık ile çevrim içi bilgi arama stratejisi arasında büyük düzeyde anlamlı pozitif bir 
ilişki vardır. r (80) = 0.58. p<.01

Tablo 7. Katsayılar

B SH β
Model
Sabit 2.83 .25
Dijital okuryazarlık .43 .06 .58

Tablo 8. Model ( ANOVA Sonuçları)
Model Kareler Toplamı sd Kareler 

Ortalaması
F p

Regresyon 7.66 1 7.66 41.17 .000b

Artık (Residual) 14.51 78 .18
Toplam 22.17 79

a.Bağımlı değişken : çevrim içi bilgi arama stratejileri
b.Tahminler (Sabit): dijital okuryazarlık

Tablo 9. Açıklanan Varyans

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahminlenen 
Standart Hata

.58a .34 .33 .43

Model : R2 =0,34(p<0.001)

Dijital  okuryazarlığın  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejisini  ne  kadar  etkilediğini
belirlemek için basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Scatterplot (nokta dağılım) grafiği
ve  Pearson  korelasyon  analizi  sonuçları  değişkenler  arasında  yüksek  düzeyde  pozitif  ve
anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi sonucuna göre model anlamlı
bulunmuştur  (F=41.17;  p=.00  ).  Düzeltilmiş  R2 modelin  genellenebilirliğini  gösteriyor  ve
oluşturulan  model  toplam  varyansın  %34’  ünü  açıklıyor.  Yani  çevrim  içi  bilgi  arama
stratejisinin  %34’ü  dijital  okuryazarlık  ile  açıklanabilir.  R2 değeri  incelendiğinde  dijital
okuryazarlık. çevrim içi bilgi arama stratejisinin  %34’ünü açıkladığı belirlenmiştir.  Dijital
okuryazarlık çevrim içi bilgi arama stratejisini anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir (β
= 0.58, p=0.00).

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada lisansüstü öğrencilerin çevrim içi bilgi arama stratejileri cinsiyet, yaş,
yabancı dil seviyeleri, eğitim düzeyleri, bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık değişkenlerine
göre incelenmiştir.  Elde ettiğimiz bulgulara göre çevrim içi  bilgi  arama stratejilerinin yaş,
cinsiyet  dil  seviyeleri,  eğitim  düzeyleri  arasında  anlamlı  bir  farklılık  yoktur.  Literatüre
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baktığımızda  elde  ettiğimiz  bulguları  destekleyen  ve  desteklemeyen  çalışmalar  mevcuttur.
Sırakaya  ve  Çakır’ın  (2014)  öğretmen  adaylarının  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejilerinin
incelendiği çalışmasında cinsiyet değişkenine göre farklılık söz konusu değil iken, Seferoğlu
ve  Ay’ın  (2016)  çalışmasında  lisansüstü  öğrencilerin  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejileri
cinsiyet  ve  eğitim  düzeyine  göre  farklılık  göstermektedir.  Çaka,  Doğan  ve  Şahin  (2016)
öğrencilerin  çevrim içi  bilgi  arama stratejilerinin  ortaokul,  lise  ve  yüksek öğrenim eğitim
düzeyine  göre  anlamlı  farklılık  gösterdiğini  belirlemiştir.  Bu  çalışmada  ise  lisansüstü
öğrencilerin  yüksek  lisans  ya  da  doktora  düzeyinde  çevrim  içi  bilgi  arama  stratejilerinin
anlamlı  farklılık  görülmediği  belirlenmiştir.   Bazı  bulgularımızın  literatüre  paralellik
göstermemesi  örneklemin  niteliği,  değişkenlerin  ele  alınış  şeklinin  farklı  olması  gibi
nedenlerden kaynaklanmış olabilir. 

Öneriler

Elde ettiğimiz bulgulara göre bilgiye erişmek için bilgi okuryazarlığı  eğitimi almak
lisansüstü öğrenciler için gerekmektedir. Çünkü çevrim içi bilgi arama stratejileri bilgi okur
yazarlığı  alan  öğrencilerle  almayan  öğrenciler  arasında  anlamlı  farklılık  söz  konusudur.
Dolayısıyla ülke genelindeki üniversitelerde bilgi okuryazarlığı eğitim programı tasarlanabilir.

Elde  ettiğimiz  başka  bir  bulguya  göre  çevrim içi  bilgi  arama stratejileri  ile  dijital
okuryazarlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve dijital okuryazarlığın çevrim içi bilgi arama
stratejilerini olumlu düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla üniversitelerde lisansüstü
öğrencilere dijital okuryazarlık ile ilgili ders, konferans seminer gibi eğitimler verilebilir.

Genel  olarak  elde  ettiğimiz  sonuçlardan  hareketle  bundan  sonra  gerçekleştirilecek
çalışmalarda lisansüstü öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm gibi farklı değişkenler arasında
çevrim içi  bilgi  arama stratejileri  ile  ilişkisi  incelenebilir.  Ayrıca  üniversite  öğrencilerinin
eğitiminde  önemli  rol  oynayan akademisyenlerin  çevrim içi  bilgi  arama stratejileri  çeşitli
değişkenler açısından ele alınabilir.
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COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE TEK BAŞINA YAŞAYAN BİREYİN
SOSYALLEŞME PRATİKLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Birtan BOZLU1, Gamze GÜRLER2

Özet
2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını sadece

insan sağlığını değil,  bireyin toplumsal yaşamını  da etkisi  altına almış ve dönüştürmüştür.
Covid-19 salgın döneminde bireyin dönüşen pratiklerinden bir tanesi de sosyalizasyon süreci
olmuştur.  Özellikle  salgın döneminde uygulanan kısıtlamalarla birlikte,  tek başına yaşayan
bireyin sosyalleşme pratiklerinin devamlılığı birey için yeni stratejiler üretilmesi gereken bir
engel  haline  gelmiştir.  Bu  çalışma,  Covid-19  salgınının  tek  başına  yaşayan  bireyin
sosyalizasyon pratikleri  üzerindeki  etkisi  ve  tek  başına  yaşayan bireyin  salgın  döneminde
sosyalleşme  pratiklerini  devam  ettirebilmek  için  geliştirdiği  stratejiler  sosyalleşme  ve  tek
başına  yaşama  kavramları  üzerinden  ele  alınmıştır.  Nitel  araştırmanın  gereklerine  uygun
olarak en az 1 yıldır  tek başına yaşayan, Antalya kentinde ikamet eden 20 kişiye kartopu
tekniğiyle  ulaşarak  yarı  yapılandırılmış  soru  formu  aracılığıyla  derinlemesine  görüşmeler
yapılmıştır.  Elde  edilen  veriler  ışığında,  tek  başına  yaşayan  bireyin  salgının  getirdiği
toplumsal  risklerden  kendini  azade  hissederek  sosyal  alışkanlıklarını  sürdürebilmek  adına
stratejiler  ürettiği  sonucuna varılmıştır.  Bu eksende  de  aile  bireylerinden  ayrı  olan  ve  ev
arkadaşı  tercih  etmeyen  bireyin  sosyalleşme  adına  salgının  gerektirdiği  mecburiyetleri
(kısıtlamalar,  sosyal  mesafe  vs.)  aşmayı  göze  aldığı,  sosyalleşme  pratiklerini  sekteye
uğratmamak adına esnek stratejiler üretebildiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyalleşme, Salgın, Tek Başına Yaşama, Aile, Sosyoloji.

THE TRANSFORMATION OF SOCIALIZATION PRACTICES OF SOLO-LIVING
INDIVIDUALS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

Abstract
The Covid-19 Pandemic,  which emerged in China in 2019 and spread all over the

world, has affected and transformed not only human health, but also the social life of the
individual.  Covid-19  salgın  döneminde  bireyin  değişen  pratiklerinden  bir  tanesi  de
sosyalizasyon süreci olmuştur. Especially with the restrictions applied during the pandemic
period, the continuity of the individual's socialization practices has become an obstacle that
requires  new  strategies.  In  this  study,  the  effects  of  the  Covid-19  Pandemic  on  the
socialization  practices  of  the  solo-living  individual  and  the  strategies  developed  by  the
individual to maintain their socialization practices during the pandemic period are discussed
through the concepts of socialization and living alone. In accordance with the requirements of
the qualitative research, 20 people living alone for at least 1 year and residing in the city of
Antalya  were  interviewed  in-depth.  A  semi-structured  questionnaire  was  used.  The
interviewees were reached using the snowball technique. In the light of the data obtained, it
was concluded that the individual living alone creates strategies in order to maintain their
social habits by feeling free from the social risks brought by the pandemic. On this axis, it has
been concluded that the individual who is separated from his family members and does not
prefer a roommate is willing to overcome the obligations (restrictions, social distance, etc.)
required  by  the  pandemic  for  the  sake  of  socialization,  and  they  can  produce  flexible
strategies in order not to prevent their socialization practices.

Keywords: Socialization, Pandemic, Solo-living, Family, Sociology.
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Giriş

İnsanlık  tarihsel  süreç  içerisinde  hem  bölgesel  hem  küresel  boyutlara  ulaşan  ve
varlığını  tehdit  eden sayısız tehlike ve risk faktörüyle karşı karşıya kalmıştır.  Bu faktörler
savaş ve nükleer felaketler gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan olaylara dayandığı gibi,
doğal nedenlere dayanan pek çok tehlikeyle de karşılaşılmıştır. Özellikle yerleşik hayata geçiş
ve bir arada yaşama pratiğinin yaygınlaşması ve hayvanların evcilleştirilmeye başlanmasıyla
birlikte,  insanlığın sık sık karşılaştığı  ve yaşamlarını tehdit eden en önemli olaylardan biri
salgınlar olmuştur. Yaşanan salgınlar dünya üzerinde sadece belirli bir bölgeyi etkileyebildiği
gibi, küresel çapta çok sayıda insanın, hayvanın ya da bitki popülasyonun ölümüne neden olan
salgınlar da tarih boyunca görülmüştür.

Yeryüzündeki  canlıların  sağlığını  tehdit  eden  ve  yaygınlık  gösterdiği  alana  ve
etkilediği  popülasyona  göre  değerlendirilen  salgınlar  temelde  birer  toplumsal  olaydır
(Morens, Folkers, , & Fauci, 2009; 1019). Bu ifadenin en temel nedeni, salgınların kitlesel bir
sağlık problemi olmasının ötesinde, bireyin ve elbette toplumsal yaşamın pek çok noktasında
etkisini  hissettirmesi  ve  toplumsal  yaşamda  birçok  değişime  yol  açmasından
kaynaklanmaktadır (Benach, 2021; 51). Salgınlar sağlık alanı dışında, ekonomi, eğitim, aile
gibi  toplumsal  uzamın  kilit  kurumlarında  önemli  problemlere  neden  olmaktadır.  İstihdam
alanında  daralmalar,  işsizlik,  ekonomik  eşitsizlikler,  aile  yaşamında  şiddet,  boşanma  gibi
problemler, bireyde yarattığı sosyal ve psikolojik travmalar, her yaş dönemi için ortaya çıkan
sosyalizasyon  problemi  salgın  dönemlerinde  ortaya  çıkmakta  ya  da  negatif  bir  eğilim
göstermektedir.  Diğer  bir  ifadeyle  salgınlar  toplumsal  yaşamda  makro  ölçekli  krizler
yaratmakta,  toplumsal  uzamı  oluşturan  kurumlarda  negatif  etkilere  ve  değişimlere  neden
olmakta,  ayrıca mikro ölçekte bireyin sosyal yaşantısında önemli sorunlara yol açmaktadır
(Connell, 2020; 747). Bu nedenle salgınlar salt bireyin sağlığını tehlikeye atan bir durumdan
öte,  toplumsal  yaşamın  hemen  her  noktasına  etki  eden  bir  toplumsal  olay  olarak
değerlendirilmektedir (Matthewman & Huppatz, 2020; 678).

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ilk defa görülen ve ardından bütün
dünyaya  yayılarak  küresel  bir  sorun  haline  gelen  Covid-19  virüsünün  de  2020  ve  2021
yıllarında küresel çapta en etkin toplumsal olay olduğu söylenebilir.  Covid-19 ya da diğer
bilinen ifadesiyle Coronavirüs ilk etapta Çin merkezli bir salgın olarak ortaya çıkmış, ancak
daha sonra virüsün ABD ve Batı Avrupa ülkelerine sıçraması ve bu bölgedeki ülkelerde hızla
yayılmasıyla  birlikte  bahsi  geçen  bölgeler  salgının  merkezleri  olarak  kabul  edilmeye
başlanmıştır. 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 virüsünün neden olduğu salgın Dünya Sağlık
Örgütü  (WHO)  tarafından  küresel  salgın,  yani  “pandemi”  ilan  edilmiştir  (World  Health
Organization,  2021;  3-4).  Covid-19  virüsü  dünya  üzerinde  istisnasız  bütün  ülkelerde
görülmüştür.  2021  Temmuz  ayı  itibariyle  Covid-19  ya  da  Coronavirüs  bütün  dünyada
neredeyse 200 milyona yakın insana bulaşmış ve 4 milyondan fazla insanın ölümüne neden
olmuştur  (World  Health  Organization,  2021).  Salgın  belirli  dönemlerde  görece  etkisini
azaltmakla birlikte, 2021 Haziran ayıyla birlikte yeni bir mutasyonun da oluşmasıyla tekrar
etkisini arttırma eğilimine girmiştir. Covid-19 virüsü Avrupa ülkelerine sıçramasından kısa bir
süre sonra Türkiye’de görülmüştür. Virüs 10 Mart 2020 tarihinde ilk defa resmi olarak rapor
edilmiş, 5 gün sonra 15 Mart 2020 tarihindeyse ülkede ilk ölüm gerçekleşmiştir. Ardından,
T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilileri 1 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 virüsünün bütün Türkiye’ye
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yayıldığını  duyurmuştur.  2021  Temmuz  ayı  itibariyle  Covid-19  virüsü  Türkiye’de  5
milyondan fazla insana bulaşmış ve yaklaşık olarak 50 bin insanın ölümüne neden olmuştur
(T. C. Sağlık Bakanlığı, 2021).

Covid-19 pandemisinin insanlara hızlı bir şekilde bulaşma potansiyeli ve insan sağlığı
üzerindeki tehdidi ülke yönetimlerinin toplumsal alanda bireyin faaliyetlerini önemli ölçüde
sınırlayan bir dizi sınırlandırma ve yasağı da uygulamasını mecbur hale getirmiştir. Hemen
her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hızla faaliyete  geçirilen ve birçoğu 2021 yılının ilk
yarısı itibariyle de devam etmekte olan bu uygulamalardan en dikkat çekenleri; hafta sonları,
resmi ve dini bayram tatillerinde sokağa çıkma kısıtlamaları, belirli aralıklarla uygulanan tam
kapanmalar,  eğitim-öğretim  faaliyetlerine  ara  verilmesi,  online-uzaktan  eğitim  sisteminin
uygulamaya geçirilmesi, özellikle kamusal alanda maske takma ve sosyal mesafeyi korumaya
yönelik faaliyetler, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı bireyler için sokağa çıkma sınırlandırmalarıdır.
Bütün  bu  uygulamalar  her  şeyden  önce  toplum  sağlığını  gözetmesi  bakımından  salgın
nedeniyle  uygulanması  zaruri  bir  durumdur.  Ancak,  bu  uygulamalar  toplumsal  yaşamda
bireyin sağlığını güvence altına almayı hedefleyen pozitif bir uygulama olarak ifade edilse de
toplumun birçok kurumunu da sekteye uğratmış, bireyin gündelik yaşamında ekonomik ve
sosyal açıdan ciddi problemler doğurmuştur. Belirli yaş aralıklarına göre uygulaması değişen
sokağa çıkma kısıtlamaları,  restoran ve kafeler gibi pek çok sosyalleşme mekanının salgın
döneminde ya  tamamen kapatılması  ya da son derece  sınırlı  bir  hizmet  sunma imkânının
olması, çoğu kamusal mekânda bireylerin iletişimini ve yakınlaşmasını önemli ölçüde sekteye
uğratan  sosyal  mesafe  uygulamaları  bireyin  sosyalizasyon  sürecinin  kaçınılmaz  olarak
etkilenmesine ve hızla dönüşmesine neden olmuştur.

Yaklaşık olarak bir buçuk yıldır küresel çapta etkinliğini sürdürerek toplumsal yaşamı
her açıdan etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sadece sağlık alanında değil, sosyal bilim
çalışmalarında  da  kendisine  hemen  yer  bulmayı  başarmıştır.  Özellikle  salgının  ekonomik,
politik,  eğitim  kurumlarında  ve  sosyal  alanlarda  yarattığı  etkiyle  birlikte  okul  yaşamı,
dijitalleşme, aile, şiddet, boşanma, yaşlılık, yalnızlık, sağlık, eşitsizlik temalarıyla bağlantılı
şekilde pandemi sürecinin toplumsal alanda yarattığı etkiyi vurgulayan birçok çalışma ortaya
atılmıştır  (bkz.  Lebow, 2020;  Manning & Payne,  2021;  Su,  Dai,  Ullah,  & Andlib,  2021;
Mukhtar, 2020; Jones & Comfort, 2020). Ancak bu tarz çalışmalar incelendiğinde, özellikle 4
grup büyük oranda çalışmaların odak noktasında yer almaktadır; bir arada yaşayan evli çiftler,
aktif bir sosyal hayata sahip olmalarından kaynaklı olarak virüsü diğer insanlara bulaştırma
ihtimali oldukça yüksek olan 20 yaş altı bireyler, virüsün öldürme ihtimali çok daha yüksek
olmasından dolayı yüksek risk grubu olarak kabul edilen 65 yaş üstü bireyler ve belirli bir
yaşın  üzerinde  evli  olmayan  (dul,  hiç  evlenmemiş  ya  da  boşanmış)  tek  başına  yaşayan
bireyler. Diğer yandan, bu iki hedef yaş grubu arasında kalan ve “çalışan kesim” şeklinde
ifade  edebileceğimiz  bireyler  salgının  toplumsal  etkilerinin  araştırıldığı  sosyal  bilim
çalışmalarında  kendilerine  çok  az  yer  bulmuştur.  Yaklaşık  olarak  20  ve  60  yaş  arasında
olduğunu  iddia  edebileceğimiz  grupta  yer  alan  bireyler,  salgın  döneminde  uygulanan
kısıtlamalar devam ederken diğer yaş gruplarına göre gündelik yaşamlarına daha serbest bir
şekilde  devam  edebilmeleri  ve  salgın  döneminde  toplumsal  yaşamda  çok  daha  aktif  rol
oynayabilmelerinden dolayı farklı bir öneme sahiptirler. Salgın sürecinde toplumsal yaşamda
gözlemlenen değişimi ve dönüşümü ele alma gayesinde olan çalışmalar incelendiğinde fark
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edilen bir diğer nokta, çalışmaların tek başına yaşayan, bekar bireyler yerine, çoğunlukla evli
çiftler, kalabalık aileler, birlikte yaşayan çiftlere odaklanmasıdır. Bütün bu faktörler dikkate
alınarak, bu çalışma 25-40 yaş arasındaki, bekar ve tek başına yaşayan bireylerin sosyalleşme
pratiklerinin Covid-19 salgın sürecindeki durum ve değişimlerine odaklanmaktadır.

Özellikle  salgın  döneminde  sosyal  yaşamda  uygulanan  kısıtlamalarla  birlikte,  tek
başına  yaşayan bireyin  sosyalleşme pratiklerinin  devamlılığı  birey için  çözülmesi  gereken
yeni  bir  problem haline  gelmiştir.  Bu nedenle,  bu çalışma Covid-19 salgınının tek başına
yaşayan bireyin sosyalizasyon pratikleri üzerindeki etkisi ve tek başına yaşayan bireyin salgın
döneminde  sosyalleşme  pratiklerini  devam  ettirebilmek  için  geliştirdiği  stratejiler
sosyalleşme, sosyalizasyon süreci ve tek başına yaşama kavramları üzerinden ele alınmıştır.

Tek Başına Yaşama Pratiği

Tek  başına  yaşama  eylemini  açıklığa  kavuşturabilmek  için,  öncelikle  tek  başına
yaşama  pratiğinin  (Solo-living)  yalnız  olma  (Loneliness)  durumundan  ayrıldığı  noktaları
belirtmek gerekmektedir. Yalnız kalmak bireyin arzuladığı nicelik ve nitelikte sosyalizasyon
sürecine sahip olmaması ya da olamaması ile doğrudan bağlantılı bir sosyal deneyimlerden
yoksunluk halini ifade etmekteyken, tek başına yaşamak bireyin kendi kararına dayanan bir
faaliyeti  belirtmektedir  (Arokach,  2006;  334).  Bu  nedenle  tek  başına  yaşama  faaliyeti
yalnızlık kavramıyla bağlantılı bir kavram olarak değerlendirilmemelidir.

Özellikle  Batı  Avrupa  ve  Kuzey  Amerika  bölgelerinde,  sanayileşmeyle  birlikte
tarımda makineleşmenin artışı,  ardından kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru gelen göç
dalgalarıyla  birlikte  kentlerin  önem  kazanması,  sosyal  yaşamda  çeşitlenmeler  ve
bireyselleşmenin  hız  kazanması,  kadınların  eğitim  ve  ekonomi  alanlarına  yüksek  katılımı
şeklinde  sıralanabilecek  bir  dizi  toplumsal  değişmeyle  birlikte  aile  kurumunun  da  yapısı
değişmiş ve farklı hane tipleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Artık geleneksel anlamda geniş aile
ve çekirdek aile olarak ifade edilen aile tiplerine ek olarak; tek ebeveynli aile, çocuksuz aile,
tek kişilik hane (one-person household) gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır (Snell, 2017; 18).
Tek kişilik  haneler ve elbette  tek başına yaşama pratiği  ABD ve Batı  Avrupa ülkelerinde
1950’li yıllardan bu yana hızla artmaktadır (Klinenberg, 2010). Zamanla diğer toplumlarda da
bu trendin hızla artması kaçınılmaz olmuş ve tek kişilik hane sayısının artışı küresel çapta
sosyo-demografik bir dönüşüme yol açmıştır. Tek başına yaşama pratiğinin küresel çapta artış
göstermesinin en temel nedeniyse özellikle batının hâkim kültür nosyonu olduğu söylenebilir. 

Özellikle  1950’li  yıllardan  itibaren  kentleşme  sürecinin  giderek  hız  kazanması  ve
göçlere bağlı olarak nüfus yoğunluğunun kentsel bölgelere doğru akın etmesi, bireyin eğitim
sürecine çok daha uzun bir süre ayırması, evlenme yaşının hem erkek hem de kadınlar için
daha ileri  bir  yaşta  alınan  bir  karar  haline  gelmesi,  çocuk sahibi  olma ya da evlenmenin
sosyokültürel  değerinin  ve  sağladığı  statünün  azalması,  annelik  ve  babalık  sıfatlarına
yüklenen anlamların zamanla değişim göstermesi gibi pek çok sosyal, ekonomik ve kültürel
faktör bireyin tek başına yaşama kararı almasını sağlamakta ve tek başına yaşama pratiğini
günümüz toplumsal yaşamında daha avantajlı ve arzu edilir kılmaktadır (Koç & Eryurt, 2010;
245). Ayrıca yıllar içinde insanın tahmini ömür süresinin daha da uzamış olması, sosyalleşme
pratiklerine  yüklenen  anlamlar  ve  bu  alandaki  çeşitlenmeler,  bireyselleşme  ve  özgürlük
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kavramlarının toplumsal uzamda çok daha önemli hale gelmesi gibi sıralanabilecek pek çok
faktör de tek başına yaşama pratiğinin talep edilmesine ve tek kişilik hanelerin artışına katkı
sağlamıştır (Snell, 2017; 21).

Buraya kadar açıklanan nedenlerden dolayı, 20. Yüzyılda bireyler tek başına yaşama
kararını  çok  daha  kolay  bir  şekilde  alabilmektedir.  Artık  tek  başına  yaşama  pratiğini
deneyimleme,  tek başına sorumluluk almak ve hayatını  idame ettirmek,  bireyin yaşamının
kaçınılmaz bir dönemi haline gelmiştir  (Kaufmann, 1994). Tek başına yaşama trendi ve tek
kişilik  hanelerin  artışı  istatistiklerle  de  ortaya  koyulmaktadır.  Batı  ülkelerinde  tek  kişilik
hanelerin sayısı 20. Yüzyılın ortalarından beri düzenli olarak artış göstermektedir. Hatta, tek
kişilik hanelerin artış trendi bu şekilde devam ederse, yakın gelecekte bu hane tipinin diğer
hane  tiplerine  karşı  çoğunluk  konuma  geçeceği  ve  en  yaygın  hane  tipi  olacağı
düşünülmektedir.  İstatistiki  veriler  incelendiğinde  bu  tahminin  yanlış  olmadığı  da
görülebilmektedir.  1950’li  yıllara  kadar  ABD’de  2  ve  daha  fazla  sayıda  bireyden  oluşan
haneler  tek  kişilik  hanelerin  10  katından  fazlaydı  ve  tek  kişilik  haneler  toplam hanelerin
sadece  %9’unu  oluşturmaktaydı.  Ancak  1990’lı  yılların  başlarına  gelindiğinde  tek  kişilik
haneler hızla artmış ve kalabalık haneler tek kişilik hanelerin sadece 2 katı fazlasına denk hale
gelmiştir. 2010 yılı itibariyleyse, ABD’deki hanelerin neredeyse yarısı tek kişilik hanelerden
oluşmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeyse hane toplamının yaklaşık olarak üçte birini
tek  kişilik  haneler  kapsamaktadır  ve  tek  başına  yaşama  tercihi  günden  güne  artış
göstermektedir (Glick, 1994; 446). Türkiye’deki hane tiplerinde çeşitlilik ve tek başına yaşam
tercihindeki  yönelimin  de  Batı  ülkelerindeki  gelişmeye  paralel  bir  çizgi  seyrettiği
görülmektedir. Türkiye’de 2008 yılında sadece %7 olan tek kişilik hane oranı, sonraki yıllarda
devamlı olarak artış göstermiştir. 2014 yılına gelindiğinde tek kişilik hanelerin oranı toplam
hanelerin %13,9’unu oluşturmuş, 2020 yılında ise bu oran %17,9’a ulaşmıştır (TÜİK, 2021). 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan ve belirtilen istatistiklerden hareketle, tek başına
yaşama tercihi bireyin hayatının kaçınılmaz bir evresi olarak dikkat çekmeye başlamıştır. Tek
başına yaşamayı tercih etmenin sebepleri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilecek bir durum
olmakla birlikte, eğitim seviyesi, bireysel alana duyulan ihtiyaç, kişisel özgürlük alanının bir
ayrıcalıktan ziyade ihtiyaç haline gelmesi, bireyin yaşamında karar mekanizması olma talebi
gibi bir dizi hedef tek başına yaşama arzusunun temel nedenleri olarak sıralanabilir (Heath &
Cleaver,  2003;  117-119).  Kısaca  ifade  etmek  gerekirse,  günümüz  bireyselleşmeye  açık
toplumsal yaşamında tek başına yaşama isteği artan bir talep, hatta ihtiyaç görünümündedir.

Yöntem

Bu çalışma nitel araştırma deseninin gereklerine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Bir
araştırmada  neden  ve  nasıl  sorularını  cevaplamaya  imkân  tanıması  ve  analizi  mümkün
kılmasından dolayı nitel bir araştırma deseni tercih edilmiştir. Araştırmada tek başına yaşama
pratiği ve sosyalleşme kavramı üzerinden, Covid-19 pandemisinin tek başına yaşayan bireyin
sosyalizasyon pratikleri üzerindeki etkisine ve tek başına yaşayan bireyin salgın döneminde
sosyalleşme pratiklerini devam ettirebilmek için geliştirdiği stratejilere odaklanılmaktadır.

Bu  hedef  doğrultusunda,  yaşları  25  ve  40  arasında  değişiklik  gösteren,  bekar,
çocuksuz,  en az 2 yıldır  (pandemi başlamadan önce)  tek başına yaşayan,  Antalya kentine
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ikamet  etmekte  olan  9  kadın  ve  11  erkek  olmak  üzere  toplamda  20  kişiyle  görüşmeler
yapılmıştır. Görüşmecilere kartopu tekniğiyle ulaşılmıştır. 

Araştırma grubu hakkında bazı bilgileri aktarmak gerekirse, 20 görüşmecinin 1’i hariç
tamamı maaş kesintisi,  esnek çalışma ödeneği,  vardiya düzenlemesi  gibi  çeşitli  kesinti  ve
kısıtlamalara  maruz  kalmasına  rağmen  salgın  döneminde  işlerine  devam  etmektedir.
Görüşmecilerin aylık geliri, görüşmelerin yapıldığı dönem itibariyle, 3.000 TL ve 10.000 TL
arasında değişmekte, 6 katılımcı devlet  kurumlarında,  11 katılımcıysa özel sektörün çeşitli
alanlarında  meslek  hayatlarına  devam  etmekte,  2  katılımcıysa  kendi  işini  yapmaktadır.
Görüşmecilerin  tek  başına  yaşama  süreleriyse  yaklaşık  1,5  yıl  ile  14  yıl  arasında
değişmektedir.  Burada  belirtilmesi  gereken  nokta,  tek  başına  yaşama  pratiğine  sadece
ailesinden  uzak yaşıyor  olmayı  değil,  ev arkadaşı  ya da  bir  partnerle  de  yaşamıyor  olma
kıstasını  da  dahil  etmemizdir.  Katılımcıların  sadece  3’ü  tek  çocuktur.  Geriye  kalan
katılımcıların  kardeşi  ya  da  kardeşleri  bulunmaktadır.  Katılımcılardan  hiçbiri  ev  sahibi
değildir. 10 katılımcı ailesiyle aynı şehirde yaşamakta, geri kalan katılımcılarınsa ailesi şehir
dışında ikamet etmektedir. Görüşmecilerin eğitim seviyesi genel toplamda oldukça yüksektir.
20 görüşmeci de lisans eğitimini tamamlamıştır. 1 katılımcı doktora eğitimine, 3 katılımcı da
yüksek  lisans  eğitimine  devam etmektedir.  Geriye  kalan  16  katılımı  lisans  programından
mezun  olup üniversiteden  ayrıldıktan  sonra  eğitim hayatını  noktalamıştır.  4  görüşmecinin
ebeveynleri  boşanmış, 1 görüşmecinin de 1 ebeveyni vefat etmiştir.  Ebeveynleri  boşanmış
görüşmeciler hem anne hem de babalarıyla hala görüşmeye devam etmektedir.

Nitel  araştırma tarzına uygun olarak görüşmecilerle yarı yapılandırılmış soru formu
üzerinden derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  Soru formu 4 kategoriye ayrılarak
hazırlanmıştır.  İlk  olarak  görüşmecinin  demografik  verilerinin  ele  alındığı,  yaş,  iş,  eğitim
durumu,  gelir  seviyesi  gibi  konular  ele  alınmıştır.  Sonraki  kısım  ise,  bireyin  tek  başına
yaşama faaliyetine  ilişkin  düşüncelerine  ve deneyimlerine  dönük sorulardan oluşmaktadır.
Üçüncü bölümde ise Covid-19 salgınının bireyin yaşamında yarattığı etki ve dönüşümler ele
alınmıştır. Son bölümde salgın dönemi ve tek başına yaşama pratiğinin ilişkisi üzerine hem
salgın öncesi hem salgın sonrası üretilen stratejileri ortaya çıkarmaya hem de görüşmecinin bu
süreçte değişen deneyimlerini belirlemeye dönük sorulara yer verilmiştir.

Görüşmeler  Eylül  2020  ve  Kasım  2020  tarihleri  arasında  Antalya'da  yapılmıştır.
Araştırmacıların o dönem Antalya’da ikamet etmesi ve görüşmecilere kolay ulaşma imkânın
olmasında bu tercih etkili olmuştur. İfade edilmesi gereken noktalardan biri de görüşmelerin
Covid-19 salgının  devam ettiği,  ancak belirli  bir  rahatlama dönemine girilerek  uygulanan
yasakların  kısmen  gevşetildiği  bir  dönemde  gerçekleştirilmesidir.  Görüşmelerden  biri
görüşmecinin  talebi  üzerine  online  olarak  gerçekleştirilmiş.  Diğer  görüşmeler  kamusal
mekanlarda gerçekleştirilmiştir.  Gerçekleştirilen görüşmeler görüşmecilerin bilgisi ve onayı
dahilinde kayıt altına alınmış, daha sonra bu kayıtlar yazıya geçirilmek suretiyle deşifre ve
analiz edilmiştir.

Veri Analizi

Elde edilen veriler, araştırmamızın hedefleri doğrultusunda betimsel analiz yöntemiyle
değerlendirilmiştir.  Bu eksende 4  alt  başlık  belirlenerek  bir  analiz  gerçekleştirilmiştir.  İlk
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olarak  bireyin  tek  başına  yaşama tercihini  etkileyen  dinamikler  ele  alınmış,  sonra  da  tek
başına yaşayan bireyin sosyalleşme pratikleri değerlendirilmiştir. Son iki alt başlıkta ise salgın
döneminde ve muhtemel salgın sonrasında dönüşen sosyalleşme pratikleri ele alınmıştır.

Tek Başına Yaşama Kararını Etkileyen Faktörler ve Sosyalleşmeyle İlişkisi

Günümüzde,  özellikle  ekonomik  özgürlüklerini  edinebilmiş  bireylerin  tek  başına
yaşama kararı alması bireyin hayatında deneyimlemesi muhtemel, hatta kaçınılmaz bir dönem
haline gelmiştir. Bireyin tek başına yaşama kararı pek çok farklı sebebe ve talebe dayanabilir.
Ancak, katılımcıların açıklamalarından yola çıkarak, bireyin özellikle bir konfor alanı yaratma
ve  kişisel  özgürlüğe  sahip  olma  talebi  bu  kararın  alınmasında  temel  bir  gerekçe  teşkil
etmektedir.  Tek  başına  yaşamanın  özgürlük  ve  konfor  alanı  ekseninde  bireye  sağladığı
avantajlar görüşmeciler tarafından birbirine yakın ifadelerle açıklanmaktadır:

“Daha özgür oluyorsunuz tek başına yaşarken. Bu sadece dışarıya istediğim saatte
çıkarım  ve  geç  gelirim  demek  değil.  Bugün  bulaşıkları  yıkamak  zorunda  değilim
mesela. Bugün yemek yapmak istemezsem yapmam. İnsanları evimde ağırlamayı ya da
onlara  ev  gezmesine  gitmeyi  çok  severim.  Bu  yalnız  yaşarken  daha  kolay  oluyor.
Çünkü  gelen  kişi  aile  bireylerinden  çekinebilir.  Aile  ya  da  gelen  arkadaşın  rahat
etmeyebilir. Tabi yine saat kısıtlaması olmaması gibi özgürlükler de önemli.” (GK-11)

Farklı görüşmeciler de tek başına yaşamanın ev içerisinde sağladığı konfor alanı ve
kendi yaşam alanında kontrol sahibi olabilme yetisine vurgu yapmakta ve tek başına yaşama
pratiğinin avantajlarını paralel ifadeler üzerinden açıklamaktadır:

“Evde daha rahat hareket ediyorsun tek başına yaşadığında. Maddi ve manevi olarak
ev  içerisindeki  bütün  durumlardan  sen  sorumlusun.  Herhangi  birisine,  bir  aile
bireyine karşı  sorumluluğun yok.  İyi  de olursa senin için kötü de olursa. Hepsinin
üstesinden  sen  geleceksin.  Tek  başına  yaşamanın  insana  özgürlük  açısından  ciddi
katkı sağladığını düşünüyorum.” (GE-2)

“Yalnız kalmak istediğim her zaman yalnız kalabiliyorum. Daha rahat davranıyorum
ev içinde. Duştan sonra hemen giyinmek zorunda değilim. Üstümü hemen değiştirmek
zorunda değilim. Bireysel özgürlükten bahsedebiliriz. İstediğim müziği istediğim seste
dinleyebilirim.  İstediğim  kanalı  açıp  izleyebilirim.  Toplu  aktivitelerin  bireysele
dönüşüyor ve sen karar veriyorsun aile olmayınca.” (GE-16)

Görüşmecilerin  açıklamalarında  dikkat  çekilmesi  gereken  önemli  nokta  tek  başına
yaşama kararında cinsiyete göre ortaya çıkan farktır. Erkek görüşmeciler tek başına yaşama
kararını  almalarında  öncelikle  ev içerisindeki  aktiviteleri  ve sosyalleşme faaliyetlerini  öne
sürerek açıklarken, kadın görüşmeciler ise ev dışı sosyalleşme faaliyetlerindeki özgürlük ve
kısıtlamalardan kurtulma taleplerini ileri sürmektedir. 

Erkek  görüşmecilerin  tek  başına  yaşama  pratiğine  bakışı  aşağıdaki  görüşmecilerin
açıklamasına büyük oranda paralellik göstermektedir:
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“Birincisi, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Özel alanın ve sadece sana ait. Canının
istediği  her  şeyi  yapabiliyorsun  evin  içinde.  Kendi  düzenini  rahat  rahat
kurabiliyorsun, en büyük avantajlarından biri de bu.” (GE-12)

“Tek başına yaşama kararı hobi amaçlıydı en başta. Kendi hobilerimi gerçekleştirmek
için ayrı eve çıktım. Aile ortamında bunu yapamıyorsun. Boks ve müzikle uğraşıyorum.
Bunlar  aile  evinde  kolay  kolay  olacak  şeyler  değil.  Kendine  daha  fazla  vakit
ayırıyorsun.  (…).  Kirayı  tek  başına  ödüyorsun  doğru  ama  manevi  boyut  maddi
boyuttan  çok  daha  önemli  benim  için.  Hobilerimi  yapıyorum.  Ayrıca  geç  saatte
gürültü yapabiliyorum vs.” (GE-18)

Kadın görüşmeciler ise tek başına yaşama talebini erkeklerden daha farklı bir öncelik
üzerinden açıklamaktadırlar:

“Bazen  geç  gelmen  gerekiyor  mesela  eve.  Dışarıda  oluyorsun,  geziyorsun.  Böyle
durumlarda en azından haber vermen gerekiyor  ailenle  yaşarken. Bu tip  durumlar
biraz kısıtlıyor insanı. Bu tarz şeyler. Sen dışarda geç saatlere kadar gezerken annen
seni bekliyor, baban uyumuyor falan. Yalnızken asla böyle bir durum yok.” (GK-13) 

Mesela  babam  muhafazakâr  bir  adam.  Aileyle  yaşasam  bir  erkek  arkadaşımı  eve
çağırıp onunla vakit geçiremem. Babamın yanında sigara içemem, onaylamaz bunu.
Alkol  kullanamam. Gece geç saatte eve girip çıkamam. Bunlar hep problem edilir.
Temel hak ve özgürlüklerim kısıtlanır resmen.” (GK-9)

Erkek görüşmeciler  tek başına yaşama isteğini  ev içi  faaliyetlerde  aile  bireylerinin
müdahalesinden kurtulma ve ev içinde bir kontrol sağlama talebi üzerinden vurgulamaktadır.
Kadınların  tek  başına  yaşama  talebi  ise  toplumsal  alanda  kadına  yüklenen  kalıplaşmış
yargılardan  sıyrılmaya  ve  özgür  bir  yaşam alanı  yaratmaya  yöneliktir.  Bu  nedenle  kadın
katılımcılar için tek başına yaşama pratiği sadece ev içerisindeki faaliyetlerde kontrol sahibi
olma değil, ev dışı faaliyetlerindeki eve giriş-çıkış saati, görüşülen kişi, gidilen yer ve yapılan
faaliyete dönük kısıtlamalardan kurtulabilmek için üretilen bir strateji niteliğinde olduğu ifade
edilebilir.

Tek Başına Yaşayan Bireyin Sosyalleşme Pratikleri

Görüşmecilerin  sosyalleşme  faaliyetleri,  sosyalleşme  sıklıkları  ve  sosyalleşme
pratiğine yüklediklerine anlam üzerine sorulmuş sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde,
salgının  henüz ortaya  çıkmadığı  ve  toplumsal  yaşamı  etkisi  altına  almadığı  dönemde,  tek
başına  yaşayan  bireyin  sosyalleşme  faaliyetlerinin  oldukça  sık  ve  çeşitli  olduğu  dikkat
çekmektedir.  Görüşmeciler en az 3 gün en fazla 6 gün olmak üzere önemli bir vakitlerini
sosyal faaliyetlere ayırdıklarını ifade etmektedirler. Ayrıca, bu sosyalleşme pratikleri hem ev
içerisinde  hem  de  ev  dışı  kamusal  alanlarda  gerçekleşmektedir.  Sosyalleşme  pratiğini
zorunluluk  olarak  gören  görüşmeciler  tek  başına  yaşamanın  sosyalizasyonu  arttırdığını  da
ifade etmektedir.

 Görüşmeciler sosyalleşme faaliyetlerine duyulan ihtiyaç ve sosyal faaliyetlere ayrılan
zaman  üzerine  sorulan  sorulara  verdikleri  cevaplarda  aileleriyle  birlikte  yaşadıkları  ya  da
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başkalarıyla bir evi paylaştıkları döneme göre daha fazla sosyalleşme faaliyetleri içerisinde
yer aldıklarını ve sosyalleşme ihtiyacı hissettiklerini ifade etmektedirler:

“(…) Tabi ki çok daha fazla hissediyorum. Evde ne kadar keyifli vakit geçirirsen geçir
insan  birileriyle  bir  şeyler  paylaşma  ihtiyacı  hissediyor.  Güzel  bir  film  izliyorsun
anlatmak  istiyorsun,  bir  kitap  okuyorsun  paylaşmak  istiyorsun.  Sosyal  medya
kullanımından falan bu konuda kısıtlı bir tatmin alıyorum ben paylaşım konusunda. O
yüzden, paylaşmak konusunda birilerine ihtiyaç duyuyorsun sanırım.” (GK-7)

“Aktif olmak için epey çaba sarf ediyorum sosyalleşme konusunda.” (GK-19)

“Çok  fazla  sosyal  faaliyette  bulunan  biriyim.  Her  fırsatta  arkadaşlarla  görüşürüz
mesela. Haftada 4-5 gün beraberizdir eğer işler yoğun değilse.” (GE-10)

Tek başına yaşayan görüşmeciler aileleriyle birlikte yaşadıkları ya da başkalarıyla bir
evi paylaştıkları döneme göre daha fazla sosyalleşme faaliyetleri içerisinde yer aldıklarını ve
sosyalleşme  ihtiyacı  hissettiklerini  ifade  etmektedirler.  Bunun  sebebi  ise,  görüşmeciler
tarafından, özellikle aile bireylerinin hem ev içerisinde hem de ev dışında çeşitli sebeplerden
dolayı sosyalizasyonu kısıtlayıcı bir işleve sahip olması şeklinde açıklanmaktadır:

“Kendi zamanımı kendim için özel olarak harcamak istediğim zaman pranga oluyor
aile. Ben mesela şimdi İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Fakat ailemin yanında olsam
çalışamayacaktım.  Ailemle  ilgilenmem  lazım,  sohbet  etmem  lazım,  onlara  çay
demlemem, bulaşıkları toplamam lazım. Ben tek başıma yaşarken özel şeylerime vakit
ayırabiliyorum ama ailemle yaşıyor olsam bunlar olmazdı.” (GK-3) 

“Ev arkadaşlarımla yaşıyorken evde yeterince özgür olabildiğim bir alan yoktu. Bu
yüzden de mutlaka dışarı çıkma ihtiyacı hissediyordum. Kendim bir eve çıkıp yalnız
yaşamaya başlayınca, daha fazla insan görüyorum evet ama zorla daha fazla dışarı
çıkma ihtiyacı hissetmiyorum.” (GE-6)

Bu  açıklamalardan  yola  çıkarak  tek  başına  yaşamanın  yalnızlık  kavramıyla  ya  da
yalnız kalma talebi yerine ev ve sosyal yaşamda kontrol sahibi olma ihtiyacı ile bir paralellik
gösterdiği söylenebilir.

Salgın Başladıktan Sonra Sosyalleşme

Görüşmeciler  salgının başlaması  ve sosyal  alanda çeşitli  kısıtlamaların  uygulamaya
koyulmasıyla birlikte sosyalleşme pratiklerini ilk etapta önemli ölçüde sınırladıklarını, ancak
daha sonra salgın riskine görece dikkat ederek sosyalleşme faaliyetlerine devam ettirdiklerini
belirtmektedirler. 

“Salgının başında kısıtlamıştım kendimi ama salgının ilk dönemlerine göre artık çok
daha  sık  çıkıyorum dışarı.  Bildiğim,  tanıdığım  mekanlara  gidiyorum,  yeni  bir  yer
denemiyorum  sadece.  Hijyen  konusuna  dikkat  ettiğine  emin  olduğum  yerlere
gidiyorum. Sosyal mesafeyi koruyabileceğim mekâna gidiyorum. Sıkış tepiş oturulan
bir bara gitmiyorum mesela. Bu tarz alışkanlıklar geliştirdim. Metal çatal bıçak yerine
plastik veren ya da kullan at gereçleri veren mekanları tercih ediyorum.” (GK-1)
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Burada dikkat çekilmesi gereken nokta tek başına yaşamanın verdiği ev içerisindeki
konfor  ve  özgürlük  alanının  birey  için,  salgından  izole  bir  sosyalleşme  alanı  olarak
betimlenmesi  ve  sosyalizasyon  mekânı  haline  dönüştürülmesidir.  Görüşmeciler  sıklıkla
dışarıda  çeşitli  sosyalleşme  mekanlarına  gitmek  yerine  açık  alanlara,  parklara,  sahillere
yönelmekte olduklarını, en önemlisiyse ev ortamını bir sosyalleşme alanına dönüştürdüklerini
ifade etmektedir:

“Arkadaşlarla dışarda sosyalleşmekten çok ev ortamında buluşmaya başladık. Mesela
Kaleiçi’ndeki  mekanlara  çok  daha az  gitmeye  başladık.  Daha çok  evi  ya  da  açık
alanları tercih etmeye başladık. Sahile çok daha fazla gidiyoruz. Bir kafede oturmak
yerine  çimlerde  oturmayı  tercih  ediyoruz.  Ulaşım  boyutu  da  bunda  etkili.  Ben
Konyaaltı'nda  yaşıyorum.  Otobüs  kullanmak  zorunda  kalmamak  için  Kaleiçi'ne
neredeyse hiç gitmiyorum.” (GE-20) 

“Ev  içi  görüşmeler  belirli  bir  süre,  salgının  ilk  zamanları  falan,  hiç  yoku.  Daha
sonrasında,  ister  istemez,  görüşmek,  iletişim  kurmak  ihtiyacından  dolayı  evde
görüşmeye karar verdik.  Yiyeceksek  evde yiyelim,  içeceksek  evde içelim,  belirli  bir
mesafe koyarak ve kurallara uyarak evde, sıklıkla balkonda, görüşme sıklığımız arttı
evde.” (GK-5)

Kafelerden  çok,  açık  alanda  birlikte  vakit  geçirmeye  başladık.  Deniz  kenarında,
sahilde vs.  daha çok birbirimize gidip geldik  ev gezmesi  gibi.  Ayrıca özenmeye de
başladım ev içinde yapılan şeylere. Yapılabilecek bir şeyler götürüyorsun gittiğin yere
oyun falan.” (GK-17) 

Görüşmecilerin  salgın  döneminde  sosyalleşme  faaliyetlerinin  durumuna  yönelik
belirttiği  önemli açıklamalardan biri de sosyalleşmenin niceliği  üzerinedir.  Ulusal ve yerel
yönetimlerin  uyarılarına,  medya  da  yapılan  bilgilendirmelere  ve  uygulanan  kısıtlamalara
rağmen,  tek  başına  yaşayan  bireyler  salgın  dönemini  sosyalleşmek  için  bir  fırsat  olarak
görmektedirler. Özellikle pek çok devlet görevlisinin bu dönemde vardiyalı çalışma rutinine
geçmesi ve işine ara vermek durumunda kalmış bireyler bu zaman boşluğunu bir sosyalleşme
imkânı olarak değerlendirmektedirler:

“Sosyal olarak şöyle bir etkisi oldu salgının; az görüştüğünüz insanlara daha fazla
zaman  ayırabildim.  Fakat  yeni  insanlarla  tanışma  fırsatı  neredeyse  hiç  kalmadı.
Çünkü tanımadığın birisinin gittiği ortamları, hijyene dikkat edip etmediğini, kimlerle
görüştüğünü bilmediğin için görüşmekten çekiniyorsun.” (GE-16)

“Şu an salgından dolayı herkes minimum çalıştığından dolayı çok daha fazla vakit
geçirebiliyorum insanlarla. Çok daha fazla sosyalleşiyorum. Açık olan müzelere ve
sergilere gidiyordum. Kendi kendime sosyalleşmem fazlaydı pandemi öncesinde, şimdi
arkadaşlarla sosyalleşiyorum. Birbirimize daha fazla zaman ayırabiliyoruz, herkesin
daha fazla vakti var.” (GK-15) 

“Kız arkadaşlarımla ekstra yakınlaştım. Artık bir aile gibi olduk diyebilirim. Çünkü
herkesin bol vakti var ve günde 2 kere gidip geldiğimiz bile oluyor. Çok fazla iletişim
kurmaya başladık. Arkadaşlık bağlarımı güçlendirdiğini düşünüyorum. Birimizin bir
ihtiyacı olduğunda hepimiz koşuyoruz.” (GE-4) 
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Genel  olarak görüşmecilerin  salgın dönemini  sosyalizasyon sürecini  geliştirebilmek
adına bir fırsat olarak gördükleri ve salgının risklerini geri plana atarak sosyal faaliyetlerinin
sınırlanmasına müsaade etmedikleri dikkat çekmektedir:

“Açıkçası yalan söylemeyeyim, beni sosyalleşme açısından etkilemesine izin vermedim
salgının.  İstediğim herkesle  görüşüp, istediğim kişilerle  de bütün sosyalleşmelerimi
gerçekleştirdim. Hala da gerçekleştiriyorum. Bunu sadece biraz daha korunarak ve
dikkat ederek gerçekleştirdiğim için şimdiye kadar hastalık kapmadım. Ben kendimi
koruyorum,  arkadaşlarım  da  kendilerini  koruyor.  O  yüzden  hemen  hemen  hiç
değişiklik olmadı sosyal anlamda benim hayatımda. Birkaç ev hapsi sadece.” (GE-18)

Tek  başına  yaşayan  bireyin  salgın  riskine  karşı  bakış  açısı  ve  bu  konuda  yapılan
açıklamalar gerçekte bu durumu açıklar niteliktedir. Görüşmeciler ailelerinden uzak olmaları
ve  arkadaş  çevreleri  içinde  faaliyet  göstermeleriyle  salgının  oluşturduğu  risklerden  azade
olduklarına dair açıklamalar ortaya koymaktadır:

“Kalabalık yaşayan birine göre, zaten sağlık açısından avantajlısın. Sadece kendinden
sorumlusun.  Kendini  izole  edebildiysen  hastalığın  bulaşmayacağını  biliyorsun.
Kalabalık  bir yerdeysen, aileyle  ya da ev arkadaşlarıyla yaşıyorsan herkesin senin
kadar dikkat edip etmediğini  kontrol etmek zorundasın. Bu bir stres yaratıyor.  Tek
başınayken ama böyle bir şey yok. Dışarıdan geldin, eşyalarını aldın, dezenfekte edip
etmemek  senin  kararın.  Sorumluluk  senin  ve  teksin  bu  iyi.  Psikolojik  olarak  seni
rahatlatıyor”. (GE-8)

“Çok büyük artıları var tek olmanın. Tek başınayken her şeyden emin oluyorsun. Evi
ben temizliyorum, nereye dokunup dokunmadığımı biliyorum. Eve ne girdi ne girmedi
biliyorum. Steril  mi değil  mi ondan emin olabiliyorum. Eğer virüs kapar da hasta
olursam  kimseye  bulaştırmayacağımı  biliyorum.  Mesela  ailemin  yanına  gideceğim
zaman 2 hafta insanlarla görüşmeyi kestim dediğim gibi. Risk taşımak istemez kimse.”
(GK-13)

Salgın Sonrası Muhtemel Etkiler

Görüşmecilerin salgın dönemi bittikten sonra muhtemel sosyalleşme pratiklerinin ne
olacağına ve sosyalizasyona yönelik bakış açılarına dair açıklamaları incelendiğinde, salgın
döneminin sona ermesiyle tek başına yaşayan bireyin sosyalizasyon sürecine çok daha uzun
biz zaman dilimi ayırma ve daha çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunma arzusu içerisinde olduğu
görülmektedir:

“(…) hiç bu kadar uzun sosyalleşmediğim bir dönem olmamıştı  bugüne kadar.  Bu
yüzden sosyalleşmenin gerçekten büyük ihtiyaç olduğunu fark ettim. Şimdi bunu telafi
etmeye çalışıyorum. Sosyalleşmek hem fiziksel hem mental olarak çok iyi hissettiren
büyük bir ihtiyaçmış.  Artık daha da sık insanlarla iletişime geçmem, sosyalleşmem
gerektiğine inanıyorum ve yapıyorum da bunu. Yalnız bir yere gitmek yerine önceden
1-2  arkadaşı  arıyorum.  Paylaşımda  bulunabileceğim  birileri  var  mı,  keyifli  neler
yapabiliriz gibi. Farklı deneyimlere de açığım hep aynı şeyleri yapıyormuşum ben.”
(GK-7) 
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“Hobilerime  çok  daha  fazla  eğileceğim.  Ayrıca  sosyalleşmelerimi  arttıracağım.
Kariyerimden ziyade sosyal gelişimime odaklanacağım. Bu zaten kariyerimi de olumlu
etkiler.  Spora çok önem vereceğim.  Asla insanlara tekrar  dokunamam demiyorum.
Dokunacağım.  İnsanlardan  uzak  durmayacağım asla.  Biraz  agresif  iletişim  haline
geçeceğim.  Şunu demek istiyorum;  daha fazla  insanla tanışacağım.  Daha az  para
harcayarak daha fazla sosyalleşmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi planlıyorum.” (GE-18) 

Görüşmecilerin  salgın sonrası  muhtemel  sosyalleşme pratiklerine yönelik bu istekli
açıklamalarının tek başına yaşama pratiğiyle ilgili olduğu görülmektedir. Bir görüşmecinin bu
bağlantıya yönelik açıklaması şu şekildedir:

“Kesinlikle var. Yalnız yaşamasaydım bunun asla farkına varmazdım. Evet yalnızlık
güzel ama “seçilmiş yalnızlık” güzel. Yalnızlık zorunluluk olunca iyi bir şey değil ve
ihtiyacını  duyuyorsun.  Eskiden  tam  anlamıyla  kafamın  uyuşmadığı  biriyle  vakit
geçirmemin anlamı yok diye düşünüyordum ama artık öyle değil. Her insanın bana az
çok katabileceği şeyler var o yüzden daha fazla sosyalleşmeye çalışıyorum.” (GK-15)

Sonuç ve Değerlendirme

2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve 2020 yılında bütün dünya ülkelerine yayılarak
bugün  de  etkisini  devam  ettiren  Covid-19  pandemisi  toplumsal  yaşamı  sadece  sağlık
ekseninde değil, ekonomi, eğitim, sosyal yaşam gibi birçok noktadan etkisi altına almıştır. Bu
süreç  içerisinde  pek  çok  insan  yaşamını  yitirmiş,  çok  daha  fazlası  hastalığa  yakalanmış,
işsizlik, boşanma, şiddet gibi vakalarda artışlar görülmüştür. Salgının yarattığı tehditlerden ve
salgın  nedeniyle  yönetimlerce  toplumsal  yaşamda  uygulanan  kısıtlamalardan  bütün  yaş
grupları,  yaşam tarzları  ve ekonomik sınıflar  belirli  ölçüde etkilenmiştir.  Bu çalışmada da
salgın sürecinde diğer yaş gruplarında yer alan ve farklı yaşam tarzlarını benimseyen kitlelere
göre, sosyal yaşamına görece daha özgür devam edebilen ve sosyalizasyon sürecinde belirli
oranda kontrol sahibi olabilen bir kesim olduğunu iddia ettiğimiz 25-40 yaş arası, tek başına
yaşayan  bireylerin  sosyalleşme  anlayışlarına  ve  salgın  sürecinde  değişen  sosyalizasyon
süreçlerine odaklanılmıştır.

İlk olarak, birey tek başına yaşama kararını yalnızlık ya da yalnız kalma isteğinden
ziyade  özgürce sosyalizasyona dahil  olabilme hedefi  doğrultusunda almaktadır.  Bu durum
bireyin  özgürlük,  konfor  alanı  ve  kendi  sosyal  yaşamında  kontrol  sahibi  olabilme
taleplerinden  kaynaklanan  bir  tercih  niteliğindedir.  Bu nedenle,  pandemi  dönemine  ve  bu
dönemin yarattığı  sağlık ve ekonomi temelli  problemlere rağmen birey tek başına yaşama
pratiğinde vazgeçmemektedir. 

Salgın döneminde tek başına yaşayan bire, ailesinden ve diğer yakınlarından uzakta
olmasının  da etkisiyle,  salgın döneminin getirdiği  risk ve belirsizliklerden görece daha az
etkilendiği düşüncesindedir. Bu nedenle, salgın döneminde başına tek yaşayan birey çeşitli
kişisel tedbirleri ve bazı kısıtlamaları uygulamaya koysa da sosyalizasyon sürecinin sekteye
uğramamasına özen göstermektedir. Hatta, belirli mesafe ve maske kurallarına sadık kalmakla
birlikte, pandemi sürecinin bir sosyalizasyon penceresi olduğu görüşü hâkim görünmektedir.
Aile  ve diğer  akrabalardan izole  bir  hayat  sürmek ve hem ev içerisinde  hem de kamusal
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alanda  kontrol  sahibi  olmak  bireyin  kendisini  salgın  gibi  küresel  bir  riskten  azade
hissetmesine  sebep  olmaktadır.  Tek  başına  yaşayan  bireyin  salgının  getirdiği  toplumsal
risklerden  kendini  azade  hissederek  sosyal  alışkanlıklarını  sürdürebilmek  adına  stratejiler
ürettiği sonucuna varılmıştır. Bu eksende de aile bireylerinden ayrı olan ve ev arkadaşı tercih
etmeyen bireyin sosyalleşme adına salgının gerektirdiği mecburiyetleri (kısıtlamalar, sosyal
mesafe  vs.)  aşmayı  göze  aldığı,  sosyalleşme pratiklerini  sekteye uğratmamak  adına  esnek
stratejiler ürettikleri görülmektedir.

Kaynakça
Arokach, A. (2006). Alienation and domestic abuse: how abused women cope with loneliness.

Social Indicators Research, 327-340.

Connell,  R.  (2020).  COVID-19/Sociology.  Journal  of  Sociology,  56(4),  745-751.
doi:https://doi.org/10.1177/1440783320943262

Glick,  P.  C.  (1994).  Living  Alone  during  Middle  Adulthood.  Sociological  Perspectives.
Sociological Perspectives, 37(3), 445-457.

Heath, S., & Cleaver, E. (2003). Young, Free and Single? Twenty-Somethings and Household
Change. Birleşik Krallık: Palgrave Macmillan.

Jones, P., & Comfort, D. (2020). The COVID-19 crisis and sustainability in the hospitality
industry.  Crisis and sustainability, 32(10), 3037-3050. doi:10.1108/IJCHM-04-2020-
0357

Kaufmann, J. (1994). One-person households in Europe. Population, 49, 935-958.

Klinenberg,  E. (2010).  Going Solo,  the extraordinary rise and surprising appeal of living
alone. New York: Penguin Press.

Koç, İ., & Eryurt, M. A. (2010). Demografik Geçiş Sürecinde Türkiye: Dün, Bugün ve Yarın.
In  N.  Güngör-Ergan,  E.  Burcu,  &  B.  Şahin,  Sosyoloji  Yazıları  III (pp.  237-252).
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.

Lebow, J. L. (2020). Family in the Age of COVID-19. Family process, 59(2), 309–312. doi:
https://doi.org/10.1111/famp.12543

Lebow, J. L. (2020). The Challenges of COVID-19 for Divorcing and Post-divorce Families.
Family Process, 59(3), 967-973. doi:doi: 10.1111/famp.12574

Manning, W. D., & Payne, K. K. (2021). Marriage and Divorce Decline during the COVID-
19  Pandemic:  A  Case  Study  of  Five  States.  Socius:  Sociological  Research  for  a
Dynamic World, 7, 1-3. doi:https://doi.org/10.1177/23780231211006976

Matthewman,  S.,  & Huppatz,  K. (2020).  A sociology of Covid-19. Journal  of Sociology.
Journal of Sociology, 56(4), 675-683. doi:https://doi.org/10.1177/1440783320939416

62



Mukhtar, S. (2020). Psychosocial Impact of COVID-19 on Older Adults: A Cultural Geriatric
Mental  Health-Care Perspectived.  Journal  of  Gerontological  Social  Work,  63(6-7),
665–667. doi:https://doi.org/10.1080/01634372.2020.1779159

Snell, K. D. (2017). The rise of living alone and loneliness in history. Social History, 42(1), 2-
28. doi:https://doi.org/10.1080/03071022.2017.1256093

Su, C.-W., Dai, K., Ullah, S., & Andlib, Z. (2021). COVID-19 pandemic and unemployment
dynamics in European economies. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-13.
doi:https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1912627

T.  C. Sağlık Bakanlığı.  (2021, Temmuz 7).  T. C. Sağlık  Bakanlığı.  Retrieved from T. C.
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu: https://covid19.saglik.gov.tr/

TÜİK. (2021).  Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni - İstatistiklerle Aile, 2020. Ankara:
Türkiye İstatistik Kurumu.

World Health Organization. (2021, Temmuz 07). World Health Organization . Retrieved from
World Health Organization Resmi İnternet Sitesi: https://covid19.who.int/

World Health Organization. (2021). World Health Statistics 2021: monitoring health for the
SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health Organization.

63



COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERSTE
TEKNOLOJİ KULLANIMLARI İLE UZAKTAN ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME

ORTAMLARINA BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Duygu OYMAN1, Ömer KOÇAK2

Özet
Covid-19 salgını ortaya çıktığı zamandan itibaren tüm dünyayı ve çeşitli grupları farklı

şekillerde  etkilemeye  devam etmektedir.  Bu etkiler  genel  olarak  sağlık,  ekonomi,  eğitim,
sosyal boyutuyla değerlendirilmektedir.   Eğitimde teknoloji  ve internet kullanımı covid-19
salgınıyla birlikte öğrencilerin hayatında daha başat bir rol üstlenmiştir. Bu çalışma, üniversite
öğrencilerinin uzaktan çevrim içi ortamlarda derslerde teknoloji kullanım eğilimleri,  sosyal
olabilme düzeyleri ile uzaktan çevrim içi derslere bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ve öğrenci
bağlılığına  etki  eden faktörleri  incelemeyi  amaçlamıştır.  Yaşadığımız  çağda büyük öneme
sahip  olan  teknolojinin  eğitimde  ve  öğrenci  bağlılığındaki  rolünün  incelenmesi,  salgın
sürecinde  eğitimle  ilgili  yaşanan  sorunların  çözümünde  alana  küçük  de  olsa  katkı
sağlayabilmesi  açısından  önem  taşımaktadır.  Bu  doğrultuda  yapılmış  olan  çalışmanın
örneklemi,  Türkiye’deki  çeşitli  üniversitelerde  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora  eğitimini
uzaktan  çevrim  içi  yöntemle  devam  ettiren  189  üniversite  öğrencisinden  oluşmaktadır.
Katılımcılar,  tesadüfi  olmayan  kartopu  örnekleme  yöntemi  ile  belirlenmiştir.  Araştırmada
nicel  veri  toplama  yöntemi  ile  ilişkisel  (korelasyonel)  desen  kullanılmıştır.  Araştırma
sonucunda öğrenci bağlılığı ile sosyal olabilme ve derste teknoloji kullanımı arasında anlamlı
ilişki ve etki düzeyine ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Covid-19, öğrenci bağlılığı, teknoloji kullanımı, yükseköğretim.

THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ USE OF
TECHNOLOGY IN THE COURSE AND THEIR ENGAGEMENT TO DISTANCE
ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS DURING THE COVID-19 PANDEMİC

Abstract

Since the Covid-19 outbreak has emerged, it continues to affect the world and various
groups in different ways. These effects are generally assessed by health, economy, education,
social dimensions. Technology and internet use in education has assumed a more prominent
role in the lives of students with the covid-19 pandemic. This study aimed to examine the
relationship  between university  students'  tendency to use technology in lessons in  remote
online environments, their level of being sociable and their commitment to distance online
lessons, and the factors affecting student engagement. Examining the role of technology in
education and student engagement, which is of great importance in our age, is important in
terms  of  contributing  to  the  field,  albeit  small,  in  solving  the  problems  experienced  in
education during the epidemic process. The sample of the study, which has been conducted in
this direction, consists of 189 university students who continue their undergraduate, graduate
and doctoral education in various universities in Turkey with the online method. Participants
were determined by the non-random snowball sampling method. In the research, quantitative
data  collection  method and relational  (correlational)  design were used.  As a  result  of  the
research, a significant relationship and effect level was reached between student engagement,
being social and using technology in the lesson.

Keywords: Covid-19, student engagement, use of technology, higher education.
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Giriş

    2019 yılı  Aralık  ayında  Çin’in  Wuhan eyaletinde  ortaya  çıkarak  kısa  süre de  tüm
dünyaya yayılan Covid-19, küresel bir salgın haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü de Covid-
19’ u pandemi olarak nitelendirmiştir(World Health Organization (WHO), 2020). 2020 Mart
ayında ise ilk Covid-19 vakasının Türkiye’de de görüldüğü TC. Sağlık Bakanlığı tarafından
açıklanmıştır. 

    Virüsün kolay bir şekilde bulaşması, dünyadaki tüm ülkelerde ve Türkiye’de bir dizi
önlemin alınmasını gerekli hale getirmiştir. Bu doğrultuda; ilk, ortaöğretim ve yükseköğretim
düzeyindeki okullarda eğitim-öğretime bir süre ara verilmiş daha sonra uzaktan çevrim içi
yöntemle  eğitime  devam  edilmiştir.  Pandemi  süreci  itibariyle  ülke  genelinde  ve  şehirler
özelinde farklı tedbirler alınmış ve bunlara yönelik yasaklar uygulanmıştır. Bu durum, halk,
sağlık  personelleri,  hastalar,  yaşlılar,  gençler  ve  çocukların  yaşam  kalitesinde  olumsuz
sonuçları  da beraberinde  getirmiştir.  Covid-19 vakasının ilk  sekiz  haftasında  Türkiye’deki
gençlerin sağlık ve ruh sağlıklarıyla ilgili ani bir etkisinin olup olmadığına yönelik yapılan bir
araştırmada, araştırmaya katılanların sırasıyla % 64.6, % 48.6, % 45.2 depresyon, anksiyete,
stres ortalamalarına ulaşılmıştır (Cam et al., 2021).

    Başta sağlık olmak üzere psikolojik olarak hastalığa yakalanma kaygısı  (Cao et al.,
2020; Gonzâlez- Sanguino et al.,  2020), alışılmış sosyal hayatın büyük oranda kapanmaya
dönmesi  ve  eğitimin  uzaktan  çevrim  içi  öğrenme  ortamlarında  sürdürülmesi  üniversite
öğrencileri  açısından  alışılmamış  bir  deneyimi  de  beraberinde  getirmiştir.  Eğitim
kurumlarının bu süreçte beklenmeyen bir hızla kapanması, eğitimin dijitalleşmesi sürecinin de
aynı  hızda  gerçekleşmesine  neden  olmuştur.  Bunlarla  birlikte  hayal  kırıklığı,  korku,
belirsizlik, zaman yönetimi gibi zorluklar birleştiğinde öğrenciler için öğretim etkinliklerini
yeniden tasarlama yönünde bir çok engelle karşı karşıya kalındı (Daumiller et al., 2021).

     Dünya’da ve Türkiye’de çevrim içi ve çevrimdışı yürütülen online dersler Covid-19
salgını  öncesinde  de  kullanılıyorken,  salgın  süreciyle  birlikte  dünya  genelindeki  birçok
ülkedeki  ve  Türkiye’deki  öğrencilerin  büyük  çoğunluğu  uzaktan  çevrim  içi  eğitim
ortamlarında  öğrenim  görmeye  başlamıştır.  Sürecin  yaklaşık  iki  eğitim-öğretim  dönemi
devam  ediyor  olması,  birçok  öğrencinin  yeni  deneyimlediği  uzaktan  çevrim  içi  eğitim
ortamlarına ne düzeyde bağlı oldukları, motivasyonları etkileyen faktörler gibi parametreler
üzerinden,  öğrencilerin  gözünden  bu  dönem  araştırılmak  istenmekte,  bu  süreçte  eğitimin
kalitesi  ve öğrencileri  çevrim içi uzaktan eğitim yöntemini sevip sevmedikleri  belirlenmek
istenmektedir.  Çünkü bu dönemde öğrencilerin  büyük bir  kısmı,  alışık oldukları  yüz yüze
eğitim ortamından farklı olarak topluluk hissinden uzaklaşmış, dolayısıyla birliktelik duygusu
azalmıştır. 

    Bağlılık, ait olma ve kabullenme duygusudur. Bir kişinin  kendisiyle en az bir başka
birey arasında bir ilişkinin var olduğuna dair  inancını  ifade eder  (Bolliger  & Inan, 2012).
Çevrim içi eğitim ortamlarında birbiriyle iletişim kuramayan, arkadaşlık ya da grup ilişkisi
geliştirmeyen öğrencilerin  kendilerini  izole  hissetmeleri,  dersten kopmaları  durumu ortaya
çıkabilmektedir.  Çevrim  içi  eğitim  ortamlarında  öğrencileri  arasındaki  bağlılık  düzeyinin
düşük olması yüz yüze gerçekleştirilen eğitim ortamlarına oranla daha olasıdır. Bu durum da
yalnızlık hissi, kopukluk, psikolojik mesafe gibi sorunların yaşanmasına neden olabilir.
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    Online  sınıf  ortamında  öğretim  elemanıyla  ve  akranlarıyla  iletişimleri  kısıtlı  olan
öğrencilerin  derse  bağlanmaları  ve  ders  süresi  içinde  her  an  dikkatli  olmaları
zorlaşabilmektedir.  Hem  sınıf  içinde  hem  de  ders  arası  iletişimin  uzaktan  çevrim  içi
ortamlarda  mevcut  olmaması,  öğrenciler  arasındaki  birliktelik  ve  gruba  aidiyet  hissetme
duygusunu olumsuz etkilemekte, serbest zamanlarda grup ile vakit geçirememe gibi birçok
faktör  birleştiğinde  öğrencilerin  çevrim  içi  uzaktan  eğitim  ortamlarına  bağlılık
geliştirememesine ya da bağlılık düzeyinin düşük olmasına neden olabilmektedir. Bu durum
da öğrencilerin akademik başarısı, sosyal ilişkileri ve psikolojik durumları üzerinde olumsuz
sonuçlara neden olabilmektedir. 

    Covid-19 öncesi dönemde alan yazında öğrenci bağlılığına yönelik yapılan çalışmalar
incelendiğinde, topluluk hissi, gruba aidiyet geliştirme ve öğrenci bağlılığı arasındaki ilişki
birçok çalışmada araştırılmıştır  (Beldarrain, 2006; Crisp, 2010; Rovai, 2002; Yıldız, 2016).
Beldarrain (2006)’e göre, 21. yüzyıl öğrencisi, zamana ve yere bağlı olmayan ancak eğitmen
ve akranlarla iletişime izin veren eğitim fırsatlarına ihtiyaç duyar. Dolayısıyla uzaktan çevrim
içi  eğitim  ortamlarında  fiziksel  olarak  yakınlık  mümkün  olmasa  da  teknolojik  aygıtlar,
uygulamalar, sohbet odaları,  öğrencilerin derslere canlı ve sesli katılımı kendilerini grubun
üyesi  olarak hissetmelerinde ve topluluk hissi  geliştirmelerinde  kullanılabilecek araçlardan
bazılarıdır.   Öğrencilerin  çevrim  içi  eğitim  ortamlarında  birbirleriyle  etkileşim  halinde
olmaları,  sağlıklı  iletişim  kurmaları  aralarındaki  bağı  güçlendirerek  güven  duygusunun
oluşmasına  da  olanak  sağlamaktadır.  Rovai  (2002),  güven  duygusunu  bir  topluluğun  en
önemli özelliği olarak tanımlar ve güçlü öğrenme toplulukları için gruba bağlılık faktörünün
şart olduğunu belirtir. Ve öğrencilerin gruplarından kopmalarının önüne geçebilmek için grup
içinde  entegrasyonun  sağlanması  gerektiğini  söyler.  Dolayısıyla  birçok  çalışma
göstermektedir ki, çevrim içi eğitim ortamlarında öğrencilerin gruba bağlılık geliştirebilmesi
için grupla iletişimi, etkileşimi, aidiyeti önemli ve belirleyici etmenlerdir. 

    Rovai  (2002),  güçlü topluluk duygusunun geleneksel  sınıflara  özgü olmayıp,  sanal
sınıfların da aynı seviyelerde topluluk duygusu oluşturup, sürdürebilme potansiyeli olduğunu
iddia etmektedir. Bir çevrim içi toplulukta, güçlü topluluk duygusunun oluşabilmesi için dört
boyutun olması gerektiğini söylemektedir:  Ortak beklenti  ve hedefler,  ait olma ve bağlılık
duygusu, güven duyma ve etkileşim. 

    Crisp (2010), gruplarda belli düzeyde aidiyetin sürekli gereklilik olduğundan söz eder.
Ortak niteliklere,  içeriklere ya da belli  hedefe sahip gruplarda, içeridekiler ve dışarıdakiler
durumu yaratarak,  bireylere  içerde olma hissiyle  birlikte  güven de verir.  Ve Crisp’e göre
bağlanma, aidiyet duygusuyla ilgili bağları hissetmekle mümkündür. 

    Öğrencilerin çevrim içi ortamlara bağlılık düzeyini etkileyen bir başka faktör etkileşim
ve iş birliğidir. Yüz yüze yapılan eğitim ortamlarındaki etkileşime alışık olan öğrenciler için
yeni eğitim ortamına alışmak, çevrim içi etkileşim kurmak zor olabilmektedir. Ancak gelişen
teknoloji dijital aygıtlar aracılığıyla çevrim içi ortamlarda da etkileşim kurmak, eş zamanlı
grup  çalışmaları  yapabilmek  mümkündür.  Bolliger  and  Inan  (2012),  bilginin  alınıp
sentezlendiği  ve  öğrenmenin  gerçekleştiği  aşamalarda,  öğrencilerin  akranlarıyla  ve
öğretmenleriyle  etkileşime  ihtiyaç  duyduklarını  söylemektedirler.  van  Tryon  and  Bishop
(2012),  çevrim içi  uzaktan eğitim ortamlarında,  öğrencilerin  sosyalleşme çabası  içerisinde
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olmaları  halinde  teknoloji  kaynaklı  birçok  iletişim  kanalı  bulabileceklerini  ve  bunlar
aracılığıyla etkileşimlerini güçlendirebileceklerini belirtmektedirler. Davies and Graff (2005),
ise yapmış oldukları bir araştırmada, etkileşim ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Ancak etkileşim seviyesi düşük olan öğrencilerin, akademik
başarılarının da düşük olduğu bulgusunu paylaşmışlardır. Beldarrain (2006), iş birliği yaparak
öğrenmenin gerçekleşmesinin, sadece eğitim hayatında değil iş hayatında da bireylere belli
beceriler kazandırdığını ifade etmektedir. 

    Uzaktan  çevrim  içi  eğitim  de  sosyal  medyanın  rolüne  odaklanan  çalışmalar  da
yapılmıştır.  Yıldız (2016), sosyal ağların, öğrencilerin akranlarıyla ve öğretim elemanlarıyla
ilişki kurmasına yardımcı olduğunu belirtmektedir. Bu durum ise, grup üyelerinin birbirlerini
ders ortamları  dışında da takip etmelerine,  tanımalarına,  ortak noktalar bulmalarına olanak
sağlamaktadır. 

    Çevrim içi öğrenme ortamlarında, öğrencilerin birçok şeyi yalnız yapmak durumunda
kalması, gruptan ve öğretim elemanından destek alamıyor ya da sınırlı destek alıyor olması,
kendini yeterince ifade edememesi, sürecin öz-denetim gerektiriyor olması gibi sayılabilecek
farklı sebepler öğrencilerde yalnızlık duygusuna neden olabilmektedir. Özellikle Covid-19 ile
birlikte  sıkça  kullanılan  ve uygulanan  bir  kavram olan  kapanma ve izolasyon  yaşanması,
yalnız hissetme durumunu daha da güçlendirebilmektedir. Çünkü derslere çevrim içi katılan
öğrencilerin,  salgın  sürecinden kaynaklı  olarak ders  dışında  da  sosyal  aktivitelere  katılma
durumlarını engellemektedir. Öğrencilerde kapanma hissiyle birlikte gelen yalnızlık duygusu,
akademik  başarılarını  olumsuz etkileyebilmekte  ya da  öğrenim hayatlarını  yarıda  bırakma
kararıyla sonuçlanabilmektedir (Rovai, 2002; Yıldız, 2016). 

   Öğrencilerin  çevrim  içi  ders  ortamlarından  verim  alabilmesi  ve  etkili  öğrenmenin
gerçekleşebilmesi  için  kendilerini  belli  düzeyde  rahat  hissetmeleri  gerekmektedir.  Rahat
hissetme faktörü, öğrencilerin topluluk hissi geliştirebilmesinde ve bağlılık düzeylerinde de
etkili  olan bir faktördür.  van Tryon and Bishop (2012), çevrim içi  ortamlarda öğrencilerin
rahat  hissedebilmelerini,  gruptakilerin  cana  yakın  olmaları  ve  samimi  davranışlar
sergilemeleri  ile ilişkilendirmiştir.  Tüm bu çalışmalardan hareketle,  öğrencilerin çevrim içi
ortamlara bağlılığını etkileyen birçok faktörün olduğunu ve bunların büyük oranda birbiriyle
bağlantılı olup birinin diğerini etkileyebileceğini söylemek mümkündür. 

    Bu  araştırmanın  amacı,  Covid-19  salgını  döneminde  üniversitelerde  lisans,  yüksek
lisans,  doktora  eğitimi  alan  öğrencilerin  çevrim  içi  uzaktan  eğitim  ortamlarına  bağlılık
düzeylerini  davranışsal,  duyuşsal,  bilişsel  alt  faktörler  bağlamında  belirleyebilmek,
öğrencilerin bu derslerde sosyal olabilme algıları ile uzaktan çevrim içi ortamlara bağlılıkları
arasındaki  ilişkiselliği  ortaya  çıkarabilmek  ve  çevrim  içi  derslerde  teknoloji  kullanımına
yönelik  eğilimleri  ile  derslere  bağlılıkları  arasında  anlamlı  ilişki  olup  olmadığını
belirleyebilmektir. 

    Türkiye’de ve Dünya’da salgın süreciyle birlikte uzaktan çevrim içi ortamlarda ders
veren  eğitim  kurumlarının  sayısı  artmıştır.  Sürecin  belirsizliği  nedeniyle  ne  kadar  devam
edeceği belli olmayan koşullar altında eğitim- öğretim gören lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyindeki  öğrencilerin  çevrim  içi  ortamlara  bağlılık  düzeyleri,  bağlılıklarını  etkileyen
faktörleri  bilmek,  toplumsal  koşullar  içinde  yorumlayabilmek  ve  ortaya  çıkan  sorunlara
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çözüm üretebilmek salgın sürecindeki eğitim-öğretimin kalitesi ve verimliliği açısından önem
taşımaktadır.  Diğer  taraftan  yükseköğretim  kurumlarına  yerleşip,  buralarda  seçtikleri
mesleklere  yönelik  uzmanlık  eğitimi  alan  ya  da  üniversitelerde  bilimsel  faaliyetlerde
bulunmak için akademik hayata girmeye hazırlanan öğrencilerin sonraki dönemlerde ülkenin
çeşitli  kurumlarında  çalışacakları,  geleceğe  yön  verecekleri  ve  bilim  adına  çalışacakları
düşünüldüğünde, şu an aldıkları eğitimin hem gençlerin yeterlilikleri hem de toplumsal açıdan
önemli olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla üniversite gençlerinin çevrim içi eğitim ortamlarına
bağlılıklarını etkileyen etmenlerin bilinmesi, bunlara yönelik çalışmaların genişletilebilmesi
ve mevcut sorunların iyileştirilebilmesi açısından önem taşımaktadır.

    Araştırma kapsamında yanıtlanması hedeflenen sorular şunlardır:

1 Öğrencilerin uzaktan çevrim içi ortamlara bağlılığını etkileyen faktörler nelerdir?
2 Öğrencilerin sosyal olabilme algısı, öğrenci bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip midir?
3 Öğrenci  bağlılığı,  sosyal  olabilme ve derste  teknoloji  kullanımına  yönelik eğilim arasında

anlamlı bir ilişki var mıdır?
4 Derste teknoloji kullanımına yönelik eğilim, öğrenci bağlılığını ne kadar etkiliyor?

Yöntem

    Araştırmada, Covid-19 döneminde uzaktan çevrim içi ortamlarda ders gören üniversite
öğrencilerinin, bu ortamlara bağlılıklarını etkileyen faktörleri ortaya çıkarıp, öğrenci bağlılığı,
sosyal  olabilme  ve  derste  teknoloji  kullanımına  yönelik  eğilimlerin  açıklanması  ve  bu
değişkenlerin  arasındaki  ilişkinin  açıklanması  hedeflenmiştir.  Bu  nedenle  çalışma  nicel
araştırma  yöntemlerinin  deneysel  olmayan  desenlerinden  korelasyonel  araştırma  ile
yürütülmüştür.  Korelasyon iki  veya daha fazla  değişkenin  ne yönde bir  değişim örüntüsü
içinde olduğunu göstermek için kullanılır  (Creswell,  2017).  Değişkenler  arasında var  olan
ilişkiyi temsil edecek şekilde istatistiksel hesaplamalar yoluyla belli bir sayısal değer alarak
(McMillian  &  Schumacher,  2013)  ilişki  hakkında  bilgi  verir.  Bu  anlamda  çalışma,
üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, çevrim
içi ortamlara bağlılıkları, algılanan sosyal olabilme düzeyleri ve derste teknoloji kullanımına
yönelik eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya yönelik ilişkisel bir tarama modeli ile
yürütülmüştür.

    Araştırma popülasyonun mevcut durumunu tahlil ettiğinden salgın sürecindeki tutum
ve  algılarının  anlık  görüntüsü  analiz  edilmeye  çalışıldığından  ve  avantajlarından  dolayı
kesitsel bir araştırma tercih edilmiştir. Kesitsel tarama verileri seçilen kişilerden anında tek bir
noktadan hızlı toplama, değerlendirme imkanı tanıyan yöntemdir(Gay vd., 2011). 

    Araştırmanın  hedefleri  doğrultusunda  istenen  verilere  ulaşılması  amacıyla  anket
tekniği  kullanılmıştır.  Araştırmada  kullanılan  anket  formu  dört  bölümden  oluşmaktadır.
Anketin  ilk  bölümünde  katılımcıların  kişisel  özelliklerine  yönelik  sorular  yer  almaktadır.
Bunlar;  cinsiyet,  eğitim  gördükleri  üniversite,  hangi  düzeyde  eğitim  gördüklerine  yönelik
sorulardır. 

    İkinci  bölümde,  (Ergun,  2014)’ün  Türkçe’ye  uyarlamış  olduğu  “Öğrenci  Bağlılık
Ölçeği”  kullanılmıştır.  Ölçek,  davranışsal,  duyuşsal,  bilişsel  olmak  üzere  üç  alt  boyuttan
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oluşmaktadır. Ölçekteki ilk 5 soru davranışsal bağlılık, sonraki 6 soru duyuşsal bağlılık ve son
8 soru  bişisel  bağlılığa  yönelik  sorular  olup,  toplamda  19 sorudan oluşmaktadır.  Ölçeğin
güvenilirlik analizi sonuçlarına göre Cronbach Alfa ile hesaplanan 19 maddenin güvenilirlik
katsayısı  .839  olarak  hesaplanmıştır.  5  maddeden  oluşan  davranışsal  bağlılık  boyutunun
Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı .634, 6 maddeden oluşan duyuşsal boyutunun Cronbach
Alfa  güvenilirlik  katsayısı  .881,  8  maddeden  oluşan  bilişsel  boyutun  Cronbach  Alfa  ile
hesaplanan güvenilirlik katsayısı .751 olarak hesaplanmıştır. 

    Anketin  üçüncü bölümünde,  (Ergun,  2014)’ün geliştirmiş  olduğu Algılanan Sosyal
Olabilme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, görevle ilgili olan ve görevle ilgili olmayan şeklinde
iki alt boyuttan oluşmaktadır. Görevli ilgili olan alt boyutta 5 soru, görevle ilgili olmayan alt
boyutta 7 soru olmak üzere ölçek toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Ölçekteki toplam 12
maddenin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı .895 olarak hesaplanmıştır.5 maddeden oluşan
görevle  ilgili  olan  sosyal  olabilme  faktörünün  Cronbach  Alfa  ile  hesaplanan  güvenirlik
katsayısı  .811,  7  maddeden  oluşan  görevle  ilgili  olmayan  sosyal  olabilme  faktörünün
Cronbach Alfa ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .828 olarak hesaplanmıştır. 

    Anketin dördüncü bölümünde, (Gunuç, 2013) tarafından geliştirilen Derste Teknoloji
Kullanımına  Yönelik  Eğilim  Ölçeği  kullanılmıştır.  Ölçek,  duyuşsal  eğilim  ve  davranışsal
eğilim  olmak  üzere  iki  alt  boyuttan  oluşmaktadır.  Toplamda  16  madde  bulunan  ölçekte
toplam açıkladığı varyans yaklaşık %60 olarak hesaplanmıştır. Duyuşsal eğilim boyutunda 11
madde,  davranışsal  eğilim  boyutunda  5  madde  bulunmaktadır.  Ölçeğin  tamamına  ilişkin
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .930 olarak hesaplanmıştır.  Duyuşsal eğilim faktörünün
Cronbach  Alfa  güvenirlik  katsayısı  .894,  davranışsal  eğilim  faktörünün  Cronbach  Alfa
güvenirlik katsayısı .869 olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan 3 ölçekteki
maddelerin tümü uygulanmıştır. 

    Araştırmanın evrenini Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören tüm
üniversite  öğrencileri  oluşturmaktadır.  Araştırma  evreni  içinden  kartopu  örnekleme
yöntemiyle  araştırma  örneklemine  ulaşılmıştır.  Bu  kapsamda  Türkiye’deki  çeşit
üniversitelerde  eğitim  gören  189  üniversite  öğrencisine  ulaşılmıştır.  Veri  toplama  süreci,
çevrim içi ortamda önceden hazırlanan anket formlarının katılımcılara ulaştırılması ve dönüt
alınması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

     Araştırma, ilişkisel tarama modelinde yürütülmüş ve korelasyonel ilişki çözümlemesi
yapılmıştır. Veri analizinde SPSS 20 paket programıyla verilerin betimsel analizlerde yüzde
ve frekans kullanılmış, Pearson korelasyon testi, Doğrusal regresyon testi, Çoklu regresyon
analizleri yapılmıştır.

Bulgular

    Araştırmaya katılan toplam 189 öğrencinin betimsel istatiktikleri incelendiğinde; 118
(%62,4)’ inin kadın, 71 (%36,6)’ inin erkek olduğu görülmektedir. Öğrenim düzeylerine göre
12 (%6.)’ü ön lisans, 115 (%60,8)’i lisans, 34 (%18)’ü yüksek lisans, 28 (%14,8)’i doktora
öğrenimi görmektedir.
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Tablo 1. Ölçeklerin Ortalamalarına İlişkin Betimsel istatistikler
N Minimu

m
Maximu

m
Ortalam

a
S.D.

Öğrenci 
bağlılığı

189 1,58 4,84 3,2679 ,82871

Sosyal 
Olabilme

189 1,25 5,00 2,8276 ,98354

DTKYEÖ 189 1,44 5,00 3,6187 1,09517

    Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin ortalamalarına bakıldığında,  en yüksek
ortalamanın Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim ölçeğine ait olduğu görülmektedir.
Daha  sonra  Öğrenci  Bağlılığı  ve  Algılanan  Sosyal  Olabilme  ölçeklerinin  ortalamaları
gelmektedir.  Ortalamalar  incelendiğinde,  öğrencilerin  uzaktan  çevrim  içi  ortamlarda
teknolojik  uygulamaları,  araçları  kullanmayı  sevdikleri,  verim  aldıkları  ve  teknolojinin
kullanıldığı derslere daha istekli gittikleri sonucuna varmak mümkündür. Ölçeğin boyutları
arasındaki ortalamlar da incelendiğinde davranışsal alt boyut ortalaması ile (3.38), duyuşsal
alt boyut ortalaması (3.72) arasında belirgin bir fark olmadığı görülmektedir. Öğrenci bağlılığı
ortalamasına  bakıldığında  ise,  öğrencilerin  çevrim içi  derslere  bağlı  oldukları  ancak  buna
karşılık  derslerde  algıladıkları  sosyallik  düzeyinin  daha  düşük  seviyelerde  olduğu
görülmektedir.  Öğrenci  bağlılık  ölçeğinin  alt  boyutlarının  ortalamaları  incelendiğinde,
davranışsal (3.60) ve bilişsel (3.60) birbiriyle aynı oranlarda olduğu ancak duyuşsal alt boyut
ortalamasının  (2.54)  daha  düşük  olduğu  görülmüştür.  Algılanan  sosyallik  ölçeğindeki  alt
boyut ortalamaları incelendiğinde, görevli ilgili olan sosyallik (3.22) ortalamasının, görevle
ilgili olmayan (2.54) sosyallik ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu değerler
de öğrencilerin grupla ya da öğretim elemanıyla iletişim, etkileşim kurma noktasında dersle
ilişkili konuları daha fazla önemsediklerini göstermektedir. Yani öğrenciler akranlarıyla ders
dışında iletişim kurmak, ders dışında paylaşımlarda bulunmak yerine dersle ilgili konularda,
ödevlerde birlikte hareket etmeyi, etkileşim kurmayı daha çok istemektedirler. 

    

Öğrencilerin  algılanan  sosyal  olabilme  düzeylerinin  öğrenci  bağlılığını  ne  kadar
etkilediğini belirleyebilmek için doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 2.

Kareler
Toplamı

df Kareler
Ortalaması

F P

Regresyon 76,541 1 76,541 139,169 ,000b

Artık 
(Residual) 102,847 187 ,550

Toplam 179,388 188
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Tablo 3.

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahminlenen
Standart Hata

,653a ,427 ,424 ,74161
Model: R2 =0.42 (p<0.001)

Tablo 4.
Model

BetaB SH
Sabit ,337 ,219
Bağlılık 
Ortalaması

,766 ,065 ,653

Scatterplot (nokta dağılımı) grafiği ve perason korelasyon analizi sonuçları değişkenler
arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Regresyon
analizi  sonucuna  göre  model  anlamlı  bulunmuştur  (F=139.169,  p=  .00).  Düzeltilmiş  R2
modelin  genellenebilirliğini  gösteriyor  ve  oluşturulan  model  toplam  varyansın  %42’sini
açıklıyor.  Yani  öğrenci  bağlılığının  %42’si  sosyal  olabilme  ile  açıklanabilir.  R2  değeri
incelendiğinde  sosyal  olabilmenin,  öğrenci  bağlılığını  %42  oranında  etkilediği  tespit
edilmiştir.

Sosyal  olabilme,  derste  teknoloji  kullanımına  yönelik  eğilim  ve  öğrenci  bağlılığı
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakmak için Pearson korelasyon testi yapılmıştır.

Tablo 5.
Öğrenci
Bağlılığı

Sosyal
Olabilme

DTKYEÖ

Öğrenci 
Bağlılığı

Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed)
N 189

Sosyal 
Olabilme

Pearson Correlation ,65 1
Sig. (2-tailed) ,00
N 189 189

DTKYEÖ
Pearson Correlation ,35 ,49 1
Sig. (2-tailed) ,00 ,00
N 189 189 189

**.01 düzeyinde anlamlı

Çevrim içi  ders  ortamlarında  öğrenci  bağlılığı  ile  sosyal  olabilme  arasında  yüksek
düzeyde anlamlı pozitif ilişki vardır, r(189)=.65. p<.01. Öğrenci bağlılığı ile derste teknoloji
kullanımına  yönelik  eğilim  arasında  orta  düzeyde  anlamlı  pozitif  ilişki  vardır  r(189)=.35

71



p<.01. Çevrim içi ortamlarda sosyal olabilme ile derste teknoloji kullanımına yönelik eğilim
arasında yüksek düzeyde anlamlı pozitif ilişki vardır r(189)=.49 p<.01.

Derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimin öğrenci bağlılığını ne kadar etkilediğini
belirlemeye yönelik doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 6.

Model Kareler
Toplamı

df Kareler
Ortalaması

F P

Regresyon 16,350 1 16,350 26,784 ,000b

Artık
Residual 114,150 187 ,610

Toplam 130,499 188

Tablo 7.

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahminlenen
Standart Hata

.354 .125 .121 .78130
Model: R2=0.12 (p<.001)

Tablo 8.
Model

BetaB SH
Sabit 2.29 .198
DTKYEÖ .270 .052 .354

    Scatterplot (nokta dağılım) grafiği ve Pearson korelasyon analizi sonuçları değişkenler
arasında  düşük düzeyde  pozitif  ve  anlamlı  bir  ilişki  olduğunu  göstermektedir.  Regresyon
analizi  sonucuna  göre  model  anlamlı  bulunmuştur  (F=26.784,  p=  .00).  Düzeltilmiş  R2
modelin  genellenebilirliğini  gösteriyor  ve  oluşturulan  model  toplam  varyansın  %12’sini
açıklıyor.  Yani öğrenci  bağlılığının %12’si  derste  teknoloji  kullanımına yönelik eğilim ile
açıklanabilir. R2 değeri incelendiğinde derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimin, öğrenci
bağlılığını %12 oranında etkilediği tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

    Covid-19 döneminde üniversite öğrencilerinin uzaktan çevrim içi  ortamlara bağlılık
düzeylerini  belirlemeyi  amaçlayan  çalışmada,  bulgular  sonucunda  öğrencilerin  bağlılık
düzeylerin  ortalamanın  üstünde  olduğu görülmüştür.  Öğrenciler  bu  ortamlarda  kendilerini
rahat hissetmekte ancak sosyal olma yönünden kendilerini yalnız hissetmektedirler. Algılanan
sosyal  olabilme  ölçeğinin  alt  boyutları  incelendiğinde  görevle  ilgili  olmayan  sosyalleşme
ortalamasının  düşük  olduğu  görülmüştür.  Bu  durumda  da  öğrencilerin  çevrim  içi  ders
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ortamlarında  diğer  öğrencilerle  ve  öğretim  elemanlarıyla  ders  dışında  iletişimlerinin  ve
etkileşimlerinin  olmadığı,  gruba aidiyet  geliştirmediği  sonucuna varılmıştır.  Diğer  taraftan
görevli  ilgili  olan sosyalleşme alt  boyutunda ortalamanın üzerinde bir değerle öğrencilerin
derslerle ilgili konularda birbirleriyle iş birliği içinde olduğunu göstermektedir. 

    Sosyal olabilmenin öğrenci bağlılığına etki oranı incelendiğinde bu oranın %42 olduğu
görülmüştür. Derste teknoloji kullanımına yönelik eğilim ise öğrenci bağlılığını %12 oranında
etkilemektedir. Dolayısıyla öğrencilerin çevrim içi ortamlarda kendini rahat hissetmesi, grupla
etkileşim ve iletişim halinde olması,  öğrenci-  öğrenci  ve öğretici-öğrenci iletişiminin aktif
olması bağlılıkları  açısından önem taşımaktadır.  Ders içerisinde ve içeriğinde teknolojinin,
dijital aygıtların, uygulamaların kullanılması da öğrencileri bu ortamlara bağlamakta, derslere
daha istekli ve hazırlıklı girmelerini sağlamaktadır. 

    Öğrencilerin uzaktan çevrim içi ortamlarda kendilerini rahat hissetmeleri, onların bu
ortamlarda  yeterli  iletişim  düzeyi  sağlanırsa  daha  verimli,  derse  katılmaya,  kendini  ifade
etmeye, soru sormaya, görüş ve düşüncelerini çekinmeden ifade etmeye yatkın olduklarını
göstermektedir. Bu noktada öğrencilerin kendilerini grubun bir parçası olarak görmeleri ve
gruptakilerle  daha  sosyal  ilişkiler  geliştirmeleri,  onlara  güven  duymalarının  sağlanması
gerekmektedir.  Çünkü  öğrencilerin  bu  süreçte  kampüs  ortamından  uzaklaşması,  ders
aralarında serbest zaman geçirmelerine ve sınıf arkadaşlarını tanımalarına, fikir alışverişinde
bulunmalarına engel olmaktadır. Bu durum, çevrim içi ortamlarda ders dışında sosyal medya
uygulamalarının öğrenciler tarafından kullanılmasıyla en aza indirilmeye çalışılabilir. 

    Öğrencilerin  derslere  bağlılığında  öğretim  elemanıyla  iletişim  de  hem  literatürde
yapılmış  çalışmalarla  hem  de  araştırma  sonuçlarıyla  uyuşmaktadır.  Dolayısıyla  öğretim
elemanıyla ilişki düzeyi, öğrenci bağlılığını etkileyen bir başka faktördür. 

    Yaşanan  dönem  şartları  da  göz  önüne  alındığında  öğrencilerin  bulunduğu
ortamdakilerle  etkileşim  halinde  olması,  iletişim  kurması,  çevrim  içi  ortamlara  bağlılık
geliştirebilmesi  açısından  ilk  başta  gelmekte  ve  önem  taşımaktadır.  Bu  durum  onların
psikolojik sağlıklarıyla birlikte akademik başarılarını da paralel şekilde etkileyebilmektedir.
Günümüz toplumlarında dijital aygıtların ve uygulamaların bir gereklilik olduğu ve insanların
hayatların  başat  oldukları  düşünüldüğünde,  öğrenciler  açısından  da  durumun  değişmediği
görülebilmektedir.  Çağın  gereklerini  yerine  getirebilmek,  öğrencilerin  bu  ortamlara  istekli
katılımını  sağlayabilmek  ve  bağlılıklarını  arttırabilmek  açısından  çevrim  içi  derslerde  de
teknolojinin kullanılması gerekli görülmektedir.
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ARABESK MÜZİKTEN RAP MÜZİĞE: ŞARKILARDAKİ KADIN TEMASI

Edanur ALPASLAN1

Özet
Müzik,  toplumların kültürel  olarak şahsi izlerini  taşımaktan öte,  evrensel olarak da

oldukça değer görmektedir. Toplumların değişimiyle müzik de değişmiş, toplumun yansıması
olan izleri bünyesinde barındırmıştır. Müzik türlerinin farklılığı, toplumların kendilerini ifade
ediş  biçimlerinin  de  farklılığından  kaynaklanmaktadır.  Örneğin  arabesk  müzik,  alt  kültür
ürünü  olarak  ortaya  çıkmış  ve  o  kültüre  ait  sorunları  dile  getirmesiyle  zamanının  en  ses
getiren  müzik  türlerinden  biri  olmuştur.  Rap  müzik  her  ne  kadar  formel  olarak  arabesk
müzikten oldukça farklı görünse de bir noktada aynı amaca hizmet etmektedir. İki müzik türü
de  genel  hatlarıyla  toplum sorunlarıyla  ilgilenmiş  ve toplumun azınlık  kesimlerinin  sesini
duyurma  amacıyla  ortaya  çıkmıştır.  Rap  müzik,  popüler  kültür  ürünlerinden  biri  olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ele alınan konular ve işleniş biçimleri özellikle gençler üzerinde derin
etki bırakmaktadır. Bu çalışmada arabesk ve rap müziğin şarkı sözlerindeki “kadın” teması
incelenecektir.  Çalışmaya  uygun  olan  şarkılar  belirlenip  veri  toplanacak  ve  içerik  analizi
yapılacaktır. Arabesk müziğin popülaritesinin yoğun olduğu dönem ile günümüz rap müziğin
pik yaptığı dönem arasında kadının şarkılardaki ele alınış biçimleri analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Sosyolojisi, Arabesk, Rap, Kadın.

FROM ARABESCUS TO RAP MUSIC: THE FEMALE THEME IN THE SONGS

Abstract

Music, beyond carrying the culturally personal traces of societies, is also highly valued
universally. With the change of societies, music has also changed, and it has embodied the
traces  that  are  the  reflection  of the society.  The difference  in  music  genres  is  due to  the
differences in the way societies express themselves. For example, arabesque music emerged
as a sub-culture product and became one of the most prominent music genres of its time by
expressing  the  problems  of  that  culture.  Although  rap  music  looks  quite  different  from
arabesque music formally, it serves the same purpose at some point. Both genres of music
dealt  with  social  problems in  general  and emerged with  the  aim of  making the  minority
segments of the society heard. Rap music is one of the popular culture products. The topics
covered and the way they are handled leave a deep impression especially on young people. In
this study, the “woman” theme in the lyrics of arabesque and rap music will be examined.
Songs suitable for the study will be determined, data will be collected and content analysis
will be made. Between the period when the popularity of arabesque music was intense and
today’s rap music peaked, the way women were handled in songs will be analyzed.

Keywords: Sociology of Music, Arabesque, Rap, Women.

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, edanuralpsln@gmail.com
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Giriş

Müzik; insanları  bir araya getiren,  toplum olarak belli bir kültürü temsil  eden, tüm
bunların yanında evrenselliğiyle de büyük önem taşıyan bir alandır. Müziğin birey ile ilişkisi,
akabinde toplumsal ilişkiyi de doğurmaktadır. Bu sebeple müzik ile toplum ortak bir paydada
buluşur ve paralel bir ilişki kurulur. Müzik sosyolojisi de bu noktada işlev göstermektedir.
Müziğin dili,  toplumun dilidir.  Ritmik  özelliklerinin yanı  sıra şarkı sözleri  açısından da o
toplum  hakkında  yoğun  bilgiler  edinmek  mümkündür.  Toplumun  dili,  müzik  sosyolojisi
üzerinden de analiz edilebilmektedir.

Kır  ve  kent  ayrımının  çizgilerini  en belirgin  şekilde  sunan arabesk  müzik,  her  iki
kesim  hakkında  da  önemli  bilgiler  sunmaktadır.  Ortaya  çıkışından  itibaren  oluşturduğu
çember belli kesim üzerinden etki göstermektedir. Arabesk; başlı başına bir yaşam stili olarak
görülmekte ve yapılan müzik de bu yaşamı dile getirmektedir.  Bir alt  kültür ürünü olarak
ortaya çıkan ve o kültüre ait sorunları dile getiren arabesk müzik, zamanının en ses getiren
müzik türlerinden biri olmuştur.

Rap müzik; hip-hop içinde ortaya çıkan ve gettolaşmayla kimlik kazanan bir müzik
türüdür. Rap içerisinde müzikten ziyade şarkı sözleri ön plandadır. Şarkı sözleri uzun metinler
şeklinde yazılır ve hızlı söylemiyle farklı bir tarz oluşturur. Rap müzik de arabesk müzik gibi
kendi  kitlesiyle  sınırlı  kalıp  zamanla  genele  hitap  etmeye  başlamıştır.  Özellikle  günümüz
dünyasında oldukça önemli bir yer edinen rap müzik gerek salt müzik olarak gerekse dizi-film
müzikleri olarak hemen her alanda boy göstermektedir. 

Bu  çalışmada;  arabesk  müzik  ve  rap  müzik  incelenmiş,  şarkılardaki  kadın  içerikli
söylemler veri olarak toplanmıştır. Toplanan bu veriler içerik analiziyle irdelenmiş ve kadına
yönelik söylemlerin çeşitleri ve boyutları toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınmıştır. Kadına
atfedilen roller, kadının cinsel obje olarak görülmesi, hakaret ve beddua içerikli söylemler ve
benzeri başlıklar altında şarkı sözleri analiz edilmiştir. Tüm bunların sonucunda arabesk ve
rap karşılaştırması yapılmıştır.

Müzik Sosyolojisi

Müzik, yalnızca teknik anlamda ele alınabilecek bir sanat dalı değildir; aynı zamanda
kültürün oldukça önemli öğelerindendir. Bu sebeple müzik sayesinde insanların olaylara bakış
açıları ve yaşam ilişkileri hakkında bilgi edinmek de mümkündür. Toplum ve müzik arasında
bulunan bu ilişkiden dolayıdır ki müzik, toplumsal koşullara bağlı olarak sürekli bir değişmiş
ve kendini yenileme durumu içerisindedir. Toplumda ortaya çıkan sorunlar, beraberinde yeni
ifade tarzlarının da ortaya çıkmasını zorunlu kılmış, bireyler kendilerini ifade edebilmek adına
yeni  tarzlara  yönelmişlerdir.  Birey,  müzikle  ne  kadar  ilgiliyse  paralel  doğrultuda  kişisel
etkileri de o kadar artmaktadır.

Müzik,  toplumların  kültürel  olarak  kendilerine  has bulunan izlerini  taşımaktan  öte,
evrensel boyutta da oldukça değer görmektedir. Toplumların değişimiyle müzik de değişmiş,
toplumun  yansıması  olan  izleri  bünyesinde  barındırmıştır.  Müzik  türlerinin  farklılığı,
toplumların kendilerini ifade ediş biçimlerinin de farklılığından kaynaklanmaktadır. Müzik,
toplumsal  koşullara bağlı  olarak sürekli  bir  değişim haline girmiş ve kendini yenilemiştir.
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Toplumlarda meydana gelen çeşitli sorunlar, yeni ifade tarzlarının ortaya çıkmasını zorunlu
hale getirmiş, bireyler kendilerini ifade etmek için yeni tarzlara yönelmişlerdir. 

Müzik  sosyolojisi  ve  hatta  daha  genel  olarak  sanat  sosyolojisi,  Bourdieu’nun  da
aktardığı şekilde “kendilerinin toplumsal uzamın dışında olduğunu söyleyen insanların herkes
gibi toplumsal dünyanın içinde yer aldıklarını hatırlatmakla işe başlamalıdır” (Bourdieu,1996)
ifadesiyle  açıklamaya  başlanmalıdır.  Müzik  sosyolojisi,  sosyolojinin  müzik  ve  toplum
arasındaki  ilişkisini  inceleyen  bir  alt  disiplin  işlevi  görmektedir.  Müzik  sosyolojisinin,
sosyolojinin diğer alt disiplinlerine nazaran kurumsallaşamamasının başlıca sebebi, çalışma
alanlarının birbirlerinden oldukça kopuk ve dağınık olmasıdır.  Kendi içinde oldukça farklı
noktalardan  ele  alınmış  ve  içerisinde  kavramsal  çelişkiler  de  barındırmıştır.  Müzik
sosyolojisinin başlıca isimleri dahi, müziği farklı noktalardan toplum ile ilişkilendirmektedir.

Max Weber ve Müzik Sosyolojisinin Doğuşu

Weber’in sosyoloji açısından ilgi alanları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir.  Din
sosyolojisi,  iktisat  sosyolojisi,  karşılaştırmalı  tarihsel  sosyoloji,  hukuk  sosyolojisi,  siyaset
sosyolojisi, bilgi sosyolojisi, kent sosyolojisi, yönetim ve çalışma sosyolojisi gibi disiplinlerin
çoğunun kurucu metinleri onun kaleminden çıkmıştır.  (Ayas,2019) Weber’in müzik bilgisi,
akademik eğitim verecek düzeydedir.  Bunun sebeplerinden biri  de çocukluğundan itibaren
ciddi bir müzik eğitimi görmesidir. 

Weber’in müzik sosyolojisiyle ilgili yaklaşımı, en başından itibaren müzikolojiyle ve
genel  olarak  estetikle  sosyoloji  arasında  çizilen  sınırlara  meydan  okuyan bir  yaklaşımdır.
(Ayas,2019)  Çalışmaları  daha  çok  Batı  müziği  hedefinde  olan  Weber,  toplumsal  bağlamı
müzik  ile  ortaya  çıkarmaya  çalışmaktadır.  Daha  çok  Batı  medeniyetinin  rasyonalitesiyle
ilgilenmiştir. Bu bağlamı din ve müzik ile ilişkilendirerek açıklamaya çalışmıştır. Müzik ile
maneviyatı, başka bir deyişle içe dönüklüğü bir araya getiren birçok düşünür gibi Weber de
bu ilişkisellik üzerinden ilerlemektedir.  

Weber,  Batı  müziğinin  gelişmesi  ile  kapitalist  rasyonalite  arasında  ciddi  bir  ilişki
kurmaktadır.  Protestan  Ahlakı  ve  Kapitalizm  Ruhu  kitabında  “Rönesans’tan  beri  ses
düzenliliğini  vurgulayan  yapay  dizi  ve  sesdeşlik,  yaylı  çalgılar  dörtlüsünün  çekirdeğini
oluşturduğu orkestramız ve nefesli sazlar grubu, çağdaş müzik parçalarının bestelemesini ve
korunmasını olanaklı kılan notalama sistemimiz, sonatlarımız, senfonilerimiz, operalarımız ve
bütün  bunların  ifade  aracı  olan  büyük  çalgı  aletleri  yalnızca  Batı’da  vardır”  şeklinde
belirtmektedir.  (Weber,1999)  Batı  müziğini,  diğer  tüm  müziklerden  önde  tutmakta  ve
rasyonalite ile ilişkilendirmektedir. Müziğin Rasyonel ve Toplumsal Temelleri adlı eseri, daha
sonra eşi  tarafından Theodor Kroyer  aracılığıyla  basıma gönderilmiştir.  Bu eser daha çok
müziğin toplumsal ve rasyonel temellerinden ziyade Batı müziğinin şekillenmesinde etki eden
toplumsal koşulları ele almaktadır. 

Genel hatlarıyla Weber’in müzik sosyolojisi; Batı müziği kapsamında rasyonalite ve
kapitalizm  ışığında  ele  alınmıştır.  Batı  dışı  toplumlar  için  spesifik  incelemelerde
bulunulmamıştır.  Weber’in  çıkış  noktası,  modern  Batılı  insanın  temel  özelliklerinin  bir
yansıması  olarak  modern  Batı  müziğinin  dinamiklerini  oluşturan  niteliklerdir.  Bu
dinamiklerin  başında  da  rasyonalite  gelmektedir.  Weber’e  göre  rasyonalite,  modern  Batı
insanının özünde vardır ve müzik de bu şekilde ele alınmıştır.  
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Theodor W. Adorno ve Müzik Sosyolojisi

Adorno,  Weber’in  müzik  sosyolojisi  bağlamında  rasyonellik  ilkesini  merkeze
oturttuğunu söyler ve Müzik Sosyolojisine Giriş’te de aynı fikirleri tekrarlar. (Adorno, 1976)
Adorno’nun  kapitalist  rasyonaliteye  karşı  eleştirel  tutumu,  aynı  zamanda  Marx’ın
“yabancılaşma” ve “meta fetişizmi” kavramları  ile birlikle  Weber’in “rasyonalitenin demir
kafesi”  temasının  bir  sentezine  dayanmaktadır.  (Ayas,  2019) Kapitalizmin  rasyonalitesinin
bireyselliği ve akabinde özgürlüğü de yok etmesi Adorno ve Weber’in ortak düşüncesidir. 

Adorno, müzik sosyolojisini  sosyal teori bağlamında da ele almaktadır. Bu noktada
Adorno’ya göre “bir sanat olarak müziğin görevi, sosyal teorinin göreviyle aynıdır.” (Adorno,
1976)  Müzik,  toplumsal  yapıları  yansıtan  pasif  bir  ürün  değil,  bu  yapıları  dönüştürme
potansiyeline sahip bir idrak biçimidir. (Ayas, 2019) Bu sebeple tercih ettiğimiz müziğin ve o
müziği  dinleme biçimlerimizin oldukça önemi vardır.  Adorno bu noktada doğru ve yanlış
şeklinde müziği iki kategoriye ayırmaktadır. Doğru müzik, insanı iyiye ve özgür düşünmeye
yöneltirken, yanlış müzik tezat bir şekilde insanın düşünce yetisini kısıtlamaktadır. Eleştirel
tutumdan algılama biçimlerine kadar hemen her düşünceyi filtreler. 

Adorno’ya göre sanatı salt haliyle yalnızca estetik yapısı göz önüne alınarak incelemek
yetersiz olacaktır. Estetik ve sosyolojik konular arasında ayrım yapmak imkansızdır. Çünkü,
bir sanat eserinin toplumsal kökenine inilmesi, içeriğinin ve işlevinin tam olarak irdelenmesi
gerekmektedir.  Kökenine  inilmeden bunun analizi  de mümkün değildir.  Toplumsal  içeriği
bakımında  doğru  olarak  nitelendirilmeyen  bir  müziğin,  estetik  olarak  da  herhangi  bir
doğruluğu ve değeri bulunmamaktadır. Bu noktada müzik sosyolojisi, müziğin ana temelini
ve iç yapısını incelemek zorundadır. 

Adorno bunun ötesinde müziğin estetik değerinin de ölçülebileceğini söylemektedir ve
anlamak  adına  iki  temel  soru  yöneltir:  1)  Toplumsal  bütünlüğün  gerçeklerini  bütün
çelişkileriyle birlikte ifade edebiliyor mu? 2)Mevcut toplumsal düzeni onaylıyor mu, yadsıyor
mu? (DeNora, 2003) Adorno’ya göre iyi müzik, iyi bir sosyal teoride olduğu gibi toplumsal
bütünlüğü  tüm  zıtlıkları  ve  çelişkileriyle  ifade  edebilen  ve  sonrasında  onu  onaylamayı
reddeden müziktir.

Toplum  ile  müzik  arasında  ilişki  kurmanın  en  temel  yollarından  biri,  toplumsal
etkileşim  içerisinde  müziğin  oynadığı  rolü  somut  bir  biçimde  incelemektir.  Aksi  halde
Adorno’nun yaptığı  şekilde  caz  müzikten  Wagner’,  Stravinsky’den  popüler  müziğe  kadar
birbirinden oldukça farklı müziklerin aynı toplumsal yapıları ve anlamları ifade ettiğini ileri
sürmek zorunda kalınabilmektedir.  Oysa baktığımız zaman, farklı  kültürlerde,  farklı müzik
türlerinin, farklı bağlamlarda ve farklı insanlar tarafından dinlenmesinin aynı şeyi ifade etmiş
olması pek de olası değildir.  

Arabesk Müzik

Arabesk kavramı genel  olarak müzik ile  özdeşleştirilmesine rağmen, aynı zamanda
kültürü de ifade etmektedir.  Mimari  olarak arabesk,  girişik  bezeme anlamına gelmektedir.
Arabesk kavramı, 1950’li yıllardan önce Avrupa, Bizans ve İslam coğrafyasında mimari ve
süsleme alanlarında kullanılırken, göç olgusu ile birlikte müzik anlamında da kullanılmaya
başlanmıştır.
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Arabesk,  bir  tür  olarak  1930’lara  dayanan  bir  geçmişe  sahip  olmasına  rağmen
Batılılaşmaya çalışan bir Türkiye’de kendisine çok fazla yer edinememiştir. Doğu kültürünü
fazlasıyla  bünyesinde  barındıran  bu  tür,  Batılılaşmaya  çalışan  bir  Türkiye  için  bir  tehdit
oluşturmaktaydı.  Arabesk,  ne  türkü  gibi  tarihsel  bir  sürecin  parçasıydı  ne  de  Türk  Sanat
müziğinin salon ağırlığını üzerinde taşıyordu.

Özbek,  arabeski;  “çevreye  uyumsuzluğun,  yabancılaşmanın  müziğidir.  Sadece  bir
müzik  olayı  olmayıp  kente  göçen,  kent  ortamıyla  uyum  kuramamış,  kentsel  yaşantıya
katılamamış  olan  kır  kökenli  nüfusun  kültürünün  bir  ürünü”  (Özbek,  2013)  olarak
tanımlamaktadır. Buna karşın Stokes ise “şehir için şehirli bir müziktir. Yalnızlığa, kötü sona
mahkûm aşıkların, karışık ve çalkantılı duygu dünyalarını resmeder. Fakir göçmen işçilerin
sömürüldüğü,  kötü  işlerde  kullanıldığı,  gün  geçtikçe  bozulan  bir  şehri  tanımlar  ve
dinleyenlerini,  rakı  doldurmaya,  sigara  yakmaya  ve  dünyaya  kederlerini  lanet  okumaya
çağırır. Nüfusun Müslüman olan herhangi bir toplumda böylesi bir müzik, büyük tartışmalar
yaratacaktır.” (Stokes, 2020) şeklinde tanımlamaktadır.

Arabesk,  Türkiye’nin  hem  toplumsal  hem  de  sosyokültürel  tarihinin  tartışmalı
konularının  başında  gelmektedir.  Demokratikleşme  adımları  akabinde  darbe  sonrası  1982
seçimleri  ile  başlayan  Özal  dönemi,  paralel  olarak  liberal  bir  siyasi  anlayışı  beraberinde
getirmiştir.  Turgut Özal’ın  o dönem başkanlığını  üstlendiği  sırada yasaklı  sanatçılara  olan
ılımlı  tutumu ve  bu tür  müziği  destekleyen yaklaşımı,  yasakların  kaldırılmasına  sebebiyet
vererek  arabesk  müziğin  önünü  açmıştır.  (Özbek,  2013)  Zamanla  toplum  tarafından
benimsenmeye  başlayan  arabesk  müzik,  döneminin  en  ses  getiren  müzik  türlerinden  biri
olmuştur. Arabesk, etkilerini toplumun her alanında kendini göstermeye devam etmektedir. 

 Stokes’e  göre  Türkiye’de  arabesk,  geri  kalmışlığın  ve  Batılılaşmış  ve  laik  olarak
görülen devlette sapkınlığın göstergesi şeklinde tanımlanan Güneydoğu Anadolu’dan gelen
göçmen işçilerin müziği olarak da görülmektedir. (Stokes, 2020) Bir başkaldırıya sebebiyet
veren ve bir pürüz şeklinde görülen göçmen işçilerin de içerisinde bulunduğu azınlık kesim,
arabeskin temel  çevresini oluşturmaktadır.  Fakat Stokes’e göre arabesk müzik yapanlar ve
dinleyenlerin  tümü,  ülkenin  Güneydoğu’sundan  göç  etmiş  kişiler  değillerdir.  Buna karşın
müzik, henüz bile gecekondu müziği olarak tanımlanmakta, periferiye dahil bu sınıf için tuhaf
bir durum teşkil etmektedir. Bu yaklaşım, herkesin az çok marjinalleştiği şehirle devletin aynı
kültürel konumları için bir odak ve imaj sağlamaya devam etmektedir (Stokes, 2020).

Rap Müzik

Rap  müzik;  70’li  yıllarda,  New  York  gettolarında  ve  aynı  zamanda  graffiti  ve
breakdance  gibi  pratikleri  de  bünyesinde  barındıran  hip-hop  kültürü  içerisinden  yer
edinmiştir.  Kaynağını  Afrika  diasporasının  sözlü  anlatım geleneğinden  alan  ve  geleneksel
Afrika  müziğinin  direniş  ve  protest  biçimlerinden  etkilenen  rap  müzik,  Afro-Amerikan
gençlerin 1970’ler Amerikan kültüründe maruz kaldıkları ayrımcılık, yoksulluk, işsizlik gibi
kültürel,  siyasal  ve  ekonomik  sorunlara  karşı  karşıt  bir  söylemle  ortaya  çıkmıştır.  (Rose,
1994)  Berry,  Rose’un,  “Rap  müzik,  çağdaş  Amerikan  toplumundaki  en  karmaşık  sosyal,
kültürel  ve  politik  sorunlardan  bazılarını  bir  araya  getiriyor”.  Bunun  yanında  rap  müziği
“güçlü  ve  baskın  teknolojik,  endüstriyel  ve  ideolojik  kurumlara  gömülü”  (Berry,  1996)
şeklinde tanımlamasına değinmektedir. 
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Rap kültürünün Türkiye’de oluşması, Türkiye’den Almanya’ya 60’lı yıllarda yapılan
işçi göçüyle paralel bir şekilde bağlantılıdır. Göçmen gençlerin 1990’larda Almanya’da kalıcı
olabilmek ve hem ekonomik hem de kültürel  düzeyde ayakları  üzerinde durabilmek adına
verdikleri mücadele, gençlerin azınlığı oluşturdukları ve oldukça dışlandıkları toplumda var
olduklarını gösterebilmek ve mücadele edebilmek amacıyla gruplar oluşturmaya başlamasını
beraberinde  getirmiştir.  Türkiyeli  genç  göçmenler  ile  beraber  Alman  gençlerin  de  içinde
bulunduğu bu gruplar, zaman içerisinde bir “Türk altkültürü” hâline gelmiştir. 

Diğer  taraftan,  rap  müziğin  sosyokültürel  deneyimlerinin  şiirselleştirilerek  çeşitli
müzik  parçalarından alınan  örnekleri  üzerinden,  Dick Hedbidge’in  kes-yapıştır (Hedbidge,
2003) olarak isimlendirdiği oldukça basit ve ekonomik bir metotla biçimlendirmesi vasıtasıyla
yapılabiliyor  olması,  bu  müziği  sosyal  ve ekonomik sermayeden mahrum gençler  için  de
ulaşılabilir yapmaktadır. Rap müzik icra edebilmek için enstrüman bilgisine yahut müzikal
anlamda iyi bir sese sahip olmak, temel koşullardan değildir. Günümüzde de birçok örneğini
gördüğümüz  şekilde,  müziğin  kes-yapıştır  usulüyle  her  şarkıya  arka  fon  olacak  şekilde
kullanılması, rap müzik açısından oldukça yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

Özellikle  gençler  üzerinde  tesiri  oldukça  kuvvetli  olan  rap  müzik,  bir  söylem  ve
kendini ifade etme aracı olarak kullanılmaktadır. Gerek toplumsal gerekse bireysel sorunları
dile getirme bakımından rap müzik oldukça işlev görmektedir. Günümüz dünyasında da rap,
yalnızca dinleme aracı olan müzikten sıyrılmış ve hayatımızın hemen her alanında kendini
göstermeye  başlamıştır.  Dizi-film  müziklerine  kadar  toplum  tarafından  benimsenmiş  ve
oldukça rağbet görmeye de devam etmektedir.

Verilerin Yorumlanması

Cinsiyet, biyolojik olarak kadın ve erkek olma halini ifade ederken; toplumsal cinsiyet,
toplumun bireylere kadınlık ve erkeklik olarak birtakım tanımlamalara ve daraltmalara maruz
bıraktığı rol ve görevlerdir. Toplumsal cinsiyet bağlamında kadınlara ve erkeklere atfedilen
roller, yüzyıllarca sosyologlar tarafından mercek altına alınmış ve incelenmiştir.  Toplumun
her  alanından,  her  kesiminden ve  her  birey tarafından görülmesi  mümkün olan  bu roller,
müzikte  de  kendini  göstermektedir.  Toplanan  veriler  ışığında  hem  arabesk  hem  de  rap
şarkılardaki “kadın” teması incelenecek, toplumsal cinsiyet bağlamında açıklanacaktır.

Beddua İçerikli Söylemler:

 “Zaman ola devran döne sende çekesin / Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda” Arabesk
(2002), Çılgın Sedat, Adın Batsın

 “Helvanı yerim inşallah senin”: Arabesk (2007), Küçük İbo, Helvanı Yerim
 “Anlamadın sevgimi acı doluyum tanrım sana da versin”: Arabesk (1984), Ferdi Tayfur,

Gönül Yorgunu
 “Sen bana dünyayı dar ettin zindan ettin / pek çok yalan söyleyip hayatımı mahvettin /

sebebim oldun  benim gencecik  fidanken  /  inşallah  öbür  dünyada  ateş  olur  yanında”:
Arabesk (2004), Hüseyin Kağıt, Öbür Dünya’da Sen Yan

 “Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin ey zalim / dilerim benden beter ol”: Arabesk (1988),
Azer Bülbül, Beter Ol
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 “Kapı kapı sokak sokak / Sürüm sürüm sürün yarim”: Arabesk (1987), Müslüm Gürses,
Merhamet

 “Gülmesin bir gün yüzün ağlasın o gözlerin / beni sattığın için”: Arabesk (2008), Bülent
Gökçe, Titresin Ellerin
Yukarıdaki şarkı sözleri arabesk türüne ait olup, genel olarak arabesk kültürünün de hâkim

olduğu beddua söylemlerini içermektedir. Arabeskin ana temalarından biri, kadere isyan ve
yaşanan kötü olayları  beddualarla dile getirmektir.  Bu durumu kadın bazlı  ele alınan şarkı
sözlerinde de görmek mümkündür.  Aldatan,  terk eden ve hata yapan kadına karşı tutumu,
“bana gelen sana gelsin” mesajı  veren beddua söylemi oluşturmaktadır.  Rap müzikte  ise
arabesk kadar belirgin çizgilerle ön plana çıkan beddua içerikli şarkı sözleri yoktur.

Şiddet İçerikli Söylemler:

 “Git ara bul getir / saçlarını yol getir”: Arabesk (2005), İbrahim Tatlıses, Saçlarını Yol
Getir

 “Kız  ben  seni  vurmaz  mıyım  /  saçlarından  asmaz  mıyım”:  Arabesk  (2005),  İbrahim
Tatlıses, Kız Ben Seni Vurmaz Mıyım

 “Benden başkasına varırsan / bak çakarsam oturturum”: Arabesk (2000), Çılgın Sedat,
Çakarsam Oturturum

 “Benim  olmazsan  taciz  ederim  /  Bana  gelmezsen  yer  bitiririm  /  İnadım  inat  bunu
biliyorsun / Benim olacaksın sana yemin ederim”: Arabesk (1998), Nihat Doğan  

 Saçlarını yakmaktan, aldığım hazı Hazar alır çakmaktan/: Rap, Ezhel- Ayrılamayıs
Şiddet söylemleri  de beddua gibi yoğun olarak arabesk şarkılarda bulunmaktadır.  Arabesk
şarkılar bu noktada daha sert ve açık söylemler içermekte fakat rap şarkılar genel olarak üstü
kapalı söylemlerde bulunmaktadır.

Cinsel Obje İçerikli Söylemler:

 “Göz süzüyorsun uzaktan,  hayırdır Hayriye /  bu ne biçim nazdır,  gel  de beni azdır”:
Arabesk (1986), Azer Bülbül, Hayriye

 “İsteseydim ellisi kıvrak bellisi”: Arabesk (2007), İbrahim Tatlıses, Senin pabucun damda
 “Eksik Etek ah hadi beni azdır”: Rap, Norm Ender- Eksik Etek
 “Cebimizde taşıyoruz parayı/ Görüyorsun yanımda motor gibi manitayı”: Rap, Keişan ve

Anıl Piyancı- Ne Bakıyon Dayı Dayı
 “Kadınlara çözüm artık çift  kanatlı  Menapoz teyze de istiyor uçmak Kameradan kaçtı

kaşardı açtı Piyasadaki tüm silikonlar patlak”: Rap, Norm Ender- Transparan
 “Elemanın yüzü pislik, kendi sahte forma/ Godomanların yanında Rus kız canlı bomba”:

Rap, Yener Çevik- Biter
 “Kadınlar araçlaştı kandırmak kalaçlaştı/ Cebin kabarıksa inan işin çok kolaylaştı”: Rap,

Hayki - Rüya (ft. Yas)

Cinsel bağlamda kadını ele alan şarkıların çoğu rap müziktedir. Arabesk müzikte de
örneklerini  görebildiğimiz  şarkılar  vardır  fakat  rap  müzik  bu  noktada  oldukça  ön  plana
çıkmaktadır.  Kadının  cinsel  obje  olarak  net  bir  biçimde  gösterildiği  görülmekte,  seçilen
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şarkıların  oldukça  fazla  dinlemiş  olması  ve  dinleyen  kitlenin  çoğunluğunu  kadınların
oluşturması da dikkat çekmektedir.

Hakaret İçerikli Söylemler:

 “di gel malım / di gel canım / yeter yaktın sinemi”: Arabesk (1985), İbrahim Tatlıses, Aşk
Kalbimde Yer Almış

 “Siyah  perçem  yan  taralı  /  Kirpiği  ok  göz  karalı  /  Sordum  aslın  nereli  /  Dedi  ki
Urfalıyam  /  Ben  bir  yiğidin  malıyam”:  Arabesk  (2004),  İbrahim  Tatlıses,  Dedi  ki
Nişanlıyım

 "Kapıdaki köpek bile sadıktır sahibine/ Senin yüzün kızarmaz tükürseler yüzüne": Arabesk
(2006), Kahraman Çerkeşli, Sen Kimsin Ki Beni Böyle Ağlatan

 “Sokak kadını vicdansız sürt.k”: Arabesk (2012), Bülent Gökçe, Sokak Kadını
 “Sende biraz akıl olsa beni severdin / düşünce ve mantık olsa sende severdin / sevilecek

insan  bendim/  neden  sevmedin  gerizekalı  sevgilim  benim”:  Arabesk  (2007),  Mustafa
Topaloğlu, Gerizekalı Sevgilim

 “Bi günden fazla, duramam yanında bi günden fazla Gözlere bak sen bi, yakıyo tam kalbi
O sürtüğe bak”: Rap, (Sürtüğe Bak, Khontkar)

 “Yedi  bak  sazanlar  yemi  Aman ha parana dikkat  et  Yemesin  kaşarlar  gelip  Kafa  da
tutulmaz Şeytan'a Sonunda yakalar seni”: Rap, (Ne Bakıyon Dayı Dayı, Keişan ve Anıl
Piyancı)

 “Her yer olsa da kezban, tırrek …/ Natali diyor "Peşin aliyim" / Dedim "Tamam, hadi
canim / Bizde küvet yok, duşakabin”: Rap, (Norm Ender- Mekanın Sahibi)

 “O düşmanımdır  ve  içlerinde  kahpelikler/  en  derinde  sevgi  bastırılmış  dışa  dönük bu
duygular/ kerhaneden çıkar çıkarcı k*ltak”: Rap, Patron- Evine Dön Bitch

 “Eğlenceliydi … kaybetmeye mahkûm seçmeniydi / Onun adı kevaşeydi benimki zibidi”:
Rap, Contra-Uyu Gelmedik Daha

     Hem arabesk hem de rap müzikte,  kadına yönelik hakaret ve argo içeren şarkılar
bulunmaktadır. Genel hatlarıyla şarkı sözleri incelendiğinde, arabesk müzik kadını “mal” yani
eşya konumuna getirmeye çalışırken; rap müzik kadını daha argo ifadelerle tanımlamaktadır.
Bu  noktada  rap  müziğin  tutumu,  arabeske  nazaran  oldukça  serttir.  Fakat  arabesk  de
bünyesinde hakaret söylemleri barındırmaktadır.

Cinsiyetçi Söylemler: 

 “Sordum aslın nereli / Dedi ki Urfalıyam / Ben bir yiğidin malıyam”: Arabesk, İbrahim
Tatlıses, Dedi ki Nişanlıyım

 "Bıktım karının dırdırından/  Rakı  değil  karı  beni  öldürecek":  Arabesk,  Murat  Kurşun,
Karı Dırdırı

 “Bak kızıyorum evinde otur / çocuk doğur / hey işin gücün yok mu senin bir sıcak çay
dök”: Arabesk, İbrahim Tatlıses, Erkekler

 “Elazığ’da bir yar sevdim anam onu al/ Gözleri kara sürmeli kaşlarıda ay ay/ Antepli’de
bir yar sevdim anam onu al”: Arabesk, Alişan, Anam Onu Al
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 “Eksik etek bunu herkes duysun / Babana da söyle sana koca bulsun”: Rap, Norm Ender-
Eksik Etek

 “Sen saf denince hep darılırsın / Lüks mekanlara da çok bayılırsın / Hesabı bir kere öde
ayılırsın / Çok sinirlisin regli mi oldun”: Rap, Eksik Etek, Norm Ender

 “Yedi bak sazanlar yemi Aman ha parana dikkat  et  Yemesin kaşarlar gelip…Sonunda
yakalar seni”: Rap, Ne Bakıyon Dayı Dayı, Keişan ve Anıl Piyancı

 “Cümlede  kuramaz  ya  demeden…  Hesap  ödenirken  sığınak  gibi/  Bir  anda  tuvalete
kaçmaları/ Dır dır edip yine saçmalama”: Rap, Norm Ender- Kezban

 “Döndü'ye gelince  bekler  onu evinde  her gece hazır akşam sofrası  çorbası  salatası…
Sevgili  herifi  nerde  Bilmez  ki  meyhanede  kafayı  çekmiş…  Yazık,  Döndü  laf  edemez
katlanır yoksa yer tokat tekme kapaklanır”: Rap, Sultana- Kuşu Kalkmaz

 “Kadınlara çözüm artık çift  kanatlı  Menapoz teyze de istiyor uçmak Kameradan kaçtı
kaşardı açtı Piyasadaki tüm silikonlar patlak”: Rap, Norm Ender- Transparan

     Toplumsal cinsiyet bağlamında kadının damgalandığı ev işleri, çocuk bakıcılığı, erkek
parası yiyen ve sürekli konuşup “dır dır” eden söylemlerin tümü hem arabesk hem de rap
müzik şarkılarında görmek mümkündür.  İki müzik türü de kadını bu noktada aşağılamaya
devam etmiş ve toplumun biçtiği rolleri şarkı sözlerine de yansıtmıştır. Yukarıdaki şarkılarda
da görüldüğü üzere kadın her iki  müzik türünde de toplumsal  cinsiyet  eşitsizliğine maruz
bırakılmıştır.

Kadın Sorunlarını Ele Alan Söylemler: 

 “Kadın üretir biz yıkarız hala / kirletiriz kadın temizler ancak milyon yıldır dişilere eşya
gibi davranır bu koskoca dünya”: Rap, Ceza, Kadına Yer Ver Dünya

 “Kadın doğar,  kadın büyür,  kadın görür,  kadın yürür /  Kandırılır  kadın,  susar kadın,
kadın öldürülür / Kadın anne olur, kadın kardeş adaletsiz bi' Dünya'da / Masum olsa bile,
önce kadın zulüm görür”: Rap, Ayben- Yeniden

 “Bir an ömrü nasıl değiştirir / Acı bize yargıç baba, kaçıncı kadın bu, kaç vaka / Oyun,
taş  makas  kaçma  kal,  susma  kalan,  durma  kalk  /  Kim  bilir  kimlerin  elinde  duruyor
kuklalar”: Rap, Ayben- Kimsin

 “Ben bilmem, hiç kendimi korumak zorunda kalmadım Bilmem, ben bi' çocuğu düşünmek
zorunda olmadım Hiç evlendirilmedim, evde dayak görmedim Kendi evimde kendi odama
zorla  hapsedilmedim,  Sözlerinizi  kusmadım,  Yurdumdan  edilmedim,  Nefretinizle
yanmadım,  Yakılarak  can  vermedim,  Hiç  kardeşim  olmadı,  hiç  abimden  korkmadım
Okuldan alınmadım, ben hiç öldürülmedim”: Rap, Şanışer- Deniz Tekin, Susamam

 “Kadına el kalkmaz ulan beyinsiz / Erkeksin ama insan değilsin / Aslında o en iyiye layık /
Kadına şiddete hayır! / Ülkede erkek neden en üstte minibüste, evde ya da metrobüste /
Taciz  şiddeti  hiç  bitmiyo'  /  Kınamakla  falan  iş  bitmiyor”:  Rap,  Şanışer,  Sehabe  Yeis
Sensura – Susamam

 “Kahkahalar yarım kaldı  karanlıkta /  Bir kadınım fakat insan değil  asla”: Rap, Şam-
Gözlerime Bak

 “Bir şerefsiz bir kadının kâbusu olur / Tek imzayla yabancının namusu olursun”: Rap,
İmpala- Arap saçı

83



 “Amerikan Rap’i  gibi  kadını  aşağılamam /  Hepsi  zaten  bir  çiçek,  koparamam”: Rap,
Ceza- Delight

 “Vergi çalan kahraman, ekmek çalarsan adın hırsız / Tecavüz kaçınılmazsa Türkiye'de
kadınsındır”: Rap, Şiirbaz- Biçare

 “Koşmadan  yorulana,  parayı  çalana  /  Kadına  dayak  atan  adamın  kalıbına  /  Çocuk
istismarı yapan sapkınlara / Sakalına okutan sahte imamına”: Rap, Heja- Trip Tape

 “Sokakta  sevgilini  öpersen  rahatsız  olurlar  /  Ama  o  kadının  ağzını  burnunu  kırsan
karışmazlar”: Rap, Şanışer- Adaletin Yok

 “Taciz edilince utanan kadın, katil kocayı aklıyo'du basın: Ayben-Umut Var
 Susamam  /  Sesimi  duyurmam  gerek  bu  gece  /  Şiddet  gören  bütün  sessiz  kadınların

diliyim”: Rap, Şanışer- Beni Bana Yar Etmezler

      Geçmişten günümüze değişmeyen durumlardan biri de kadına yönelik şiddet, kadın
cinayetleri, kadın haklarının ihlali ve totalde “kadın” sorunlarıdır. Şarkılar, kendi kültürlerini
yansıtmakla birlikte, o toplumun hâkim olduğu hava hakkında da bize bilgiler sunmaktadır.
Bunu en iyi yapan türlerden biri de rap olmuştur. Yukarıda bulunun şarkı sözlerinin tümü rap
müziğe aittir.  Rap müzik, diğer müzik türlerinden bu noktada sıyrılarak toplumun kanayan
yaralarından biri olan kadın temasına oldukça fazla değinmektedir. Toplanan veriler ışığında,
arabesk şarkılarda bunun örneklerini görememekteyiz.

Sonuç

Müzik;  toplumun  dili,  toplumun  sesidir.  Her  toplum  kendi  kültürünü,  bünyesinde
barındırdığı  birtakım olay  ve olguları  müzik  ile  yansıtmaktadır.  Kimi  zaman icra  edenler
kasıtlı  şekilde  yaparlarken;  kimi  zaman  da  toplumsal  şartlardan  istemsizce  etkilenip
müziklerine yansıtırlar. Bu çalışmada ele aldığımız arabesk ve rap olmak üzere iki müzik türü
de bu noktada en işlevsel olanlardandır. Her iki türün de temelinde sorunları dile getirme ve
toplumun sesi olabilme durumları yatmaktadır. Gerek arabesk gerekse rap alt kültür ürünü
olarak  ortaya  çıkmış,  zaman  içerisinde  toplumda  kendine  oldukça  fazla  yer  bulmaya
başlamıştır. Nasıl ki arabeskin Yeşilçam’dan filmlere uzanan geniş bir kitlesi oluştuysa; rap
müzik de günümüzde en pik noktasına ulaşmıştır.  Her iki tür için yoğun bir veri toplama
sürecine  girilmiş,  türleri  temsil  eden  hemen  her  şarkıcının  neredeyse  tüm  şarkıları
incelenmiştir. Bu doğrultuda toplanan veriler ışığında bir analiz yapılmıştır. Kategoriler, şarkı
sözleri toplandıktan sonra ortaya çıkmış ver ilgili şarkılar kendilerine yer bulmuşlardır. 

Genel hatlarıyla ele alacak olursak; arabesk müzik kendi kültürünü şarkılarda oldukça
net ifade etmiştir. Kadere isyan, yaşanan olumsuzluklara tepki bağlamında “kadın” da ağırlıklı
olarak  bu çerçevede  ele  alınmıştır.  Kadına  beddua içerikli  söylemler,  arabesk  müzikte  ön
plandadır.  Bunun  yanında  hakaret  ve  argo  kullanımı  anlamında  da  rap  müzik  kendini
göstermektedir.  Rap müziğin genel jargonu bu tip söylemlere daha yatkın olmakla birlikte
kadın  da  aynı  söylemler  çerçevesinde  ele  alınmıştır.  Şiddet  içerikli  söylemlere  arabesk
şarkılarda daha yoğun karşılaşılırken;  kadını cinsel  obje olarak gösteren söylemler  ise rap
şarkılarda oldukça yoğun bulunmuştur. Her iki şarkı sözünün de hâkim olduğu kategori ise;
cinsiyetçi  söylemlerin  bulunduğu  kategoridir.  Her  iki  tür  de  kadını  toplumsal  cinsiyet
bağlamında kadına atfedilen roller üzerinden ve birtakım damgalamalara maruz bırakarak ele
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almaktadır. Bu noktada tek fark, şarkı sözlerinde de görüleceği üzere kullanılan kelimeler ve
ifade ediş biçimleridir. Anlatılmak istenen ise aynıdır. 

Tüm  bunların  yanında  kadın  sorunlarına  değinen  ve  toplumda  kadının  maruz
bırakıldığı  olumsuzluklar  adına  ses  çıkartmayı  hedefleyen  bir  rap  müzik  de  karşımıza
çıkmaktadır.  Arabesk  müzikte  örneklerini  göremediğimiz  bu  durum,  rap  müzikte  oldukça
fazladır. Kadına şiddet, kadın cinayetleri, kadının toplumsal açıdan baskı gördüğü hemen her
konu bu şarkılarda ele alınmaktadır. Bu noktada rap müzik, ortaya çıkışı itibariyle misyonu
olan “sorunlara baş kaldırmayı” gerçekleştirmektedir. Rap müziğin popülaritesinin artmasıyla
bu sorunlara değinme oranı da paralel doğrultuda ilerlemektedir. 

Her iki tür için de öne çıkan birer isim vardır: arabesk müzik için İbrahim Tatlıses, rap
müzik  için  ise  Norm Ender.  Bu  iki  ismin  ortak  özelliği,  kadına  yönelik  tutumlarının  ve
yaptıkları  şarkıların  oldukça  sert  üsluplu  ve  yanlış  olmasıdır.  İkisi  de  şarkılarında  kadına
hakaret içeren, kadını aşağılayan ve hor gören söylemler bulundurmaktadır. Bu noktada bu iki
isim kendi alanlarında olumsuz anlamda sıyrılmaktadır. Elbette İbrahim Tatlıses gibi, Norm
Ender gibi kadına yönelik aşağılayıcı ve yanlı ifadeler içeren şarkılar yapan başka sanatçılar
da  vardır.  Bunun  yanı  sıra  bu  iki  isimde  dikkat  çeken  bir  başka  durum  ise,  dinleyici
kitlelerinin ağırlıklı olarak kadından oluşmasıdır. Bu da sonraki çalışma alanları için bir konu
olarak tercih edilebilir.  
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MAKRO DEĞİŞME TEORİLERİNDE 

BİR UZLAŞMA NOKTASI OLARAK BİREYCİLİK

Elif Can ÇAKIR1

Özet 
Bireycilik, moderniteden kökenlenen, Aydınlanma ile birlikte yükselişe geçen, birey

kavramının  toplum  ile  ilişkisiyle  düşünüldüğünde  ortaya  çıkan  bir  sorun  olarak  sosyal
bilimlere  konu  olagelmiştir.  “Bireyin  toplum  karşısındaki  yerinin  ne  olduğu”  sorusu,
bireyciliğin, özellikle 19.yüzyılın atmosferinde felsefe ile sosyolojinin sınırında yer alan bir
sorun  haline  gelmesine  neden  olmuştur.  Bireyciliğin  sosyolojik  boyutuna  dair  yakın
dönemdeki tartışmalar, sosyolojinin kurucu makro yaklaşımlarının dahi bireycilik sorununda
düğümlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tespitten hareketle, birey-toplum dikotomisi,
yani  tekilin  kolektife  tercih  edilip  edilmeyeceği  ele  alınarak  önceliğin  hangisinde  olduğu
tartışılmıştır.  Makro  sosyolojik  bakış  açısı  ile  bireycilik  sorununun  uzlaştırılmasında
çözümsüz kalınan nokta,  toplumsal değişme sürecinde bireyin rolünün ne olduğuna ilişkin
tartışmadır.  Bu  çözümsüzlüğün  en  görünür  örneği,  işlevselciliğin  önde  gelen  kuramcısı
Talcott  Parsons  ile  çatışmacılığın  önde  gelen  kuramcısı  Karl  Marx’ın  makro  değişme
modellerinin  karşılaştırılmasından  elde  edilir.  Birbirine  zıt  olarak  konumlandırılan  bu  iki
modeli,  bir  uzlaşı  noktası  olarak belirlenen bireycilik  sorunu çerçevesinde  değerlendirmek
mümkündür.  Bu  çalışmada  Parsons  ve  Marx’ın  değişme  teorilerindeki  bireyci  unsurları,
doküman incelemesi yöntemi kullanarak birincil ve ikincil kaynaklar üzerinden analiz etmek
amaçlanmıştır.  Parsons’ın  ve  Marx’ın  değişme  teorileri  üzerine  odaklanan  bu  çalışmanın
önemi, bireyci teoride sıklıkla ele alınan teoriler olmasalar da her iki teorinin de bireycilik
artalanı ile okunmasının teorilere yeni bir bakış kazandırdığının ortaya konmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Bireycilik, Makro Değişme Teorileri, Parsons, Marx.
INDIVIDUALISM AS A RECONCILIATION POINT

 IN THE MACRO-THEORIES OF SOCIAL CHANGE

Abstract
Having  been  originating  from  modernity  and  rising  with  the  Enlightenment,

individualism has  been  the  subject  of  social  sciences  as  a  problem that  arises  when  the
concept of individual is considered in relation to society. Especially in the atmosphere of the
19th century, the question of "what is the place of individual in the face of society" has caused
individualism  to  become  a  problem  on  the  border  of  philosophy  and  sociology.  Recent
debates on the sociological dimension of individualism reveal that even the founding macro
approaches  of  sociology  are  entangled  in  the  problem  of  individualism.  Based  on  this
statement,  the individual-society dichotomy, that is,  whether the singular will be preferred
over the collective, has been handled and disscussed on which is prior to the other. The point
that remains unresolved in reconciling the macro-sociological perspective and the problem of
individualism is the debate about the role of individual in the process of social change. The
most visible example of this deadlock is obtained by comparing the macro change models of
Talcott Parsons, the leading theorist of functionalism, and Karl Marx, the leading theorist of
conflictism. It is possible to evaluate these two models, which are positioned as opposite to
each other, within the framework of the problem of individualism, which is determined as a
point of consensus. In this study, it is aimed to analyze the individualist elements in Parsons

1 Doktora  öğrencisi,  Gazi  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Enstitüsü  Felsefe  Grubu  Eğitimi  Anabilim  Dalı.
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and Marx's theories of change through primary and secondary sources by using the document
review method. The importance of this study, which focuses on the theories of change of
Parsons  and Marx,  is  that  although  they  are  not  the  theories  that  are  often  discussed  in
individualist theory, reading both theories with the background of individualism gives a new
perspective to the theories.

Keywords: Individualism, Macro-Theories of Social Change, Parsons, Marx.
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Giriş 

Platon  ve  Aristoteles  felsefelerinden  itibaren  oluşan  toplum  felsefesi  geleneğinde,
bireycilik ve ortaklaşacılık/bütüncülük/kolektivizm dikotomisi oldukça merkezi bir tartışma
konusudur. Toplumları oluşturan birey ve grup ilişkileri dinamiğinde hangi tarafın belirleyici
olacağı  sorunu,  bütün  toplumlarda  ortak  olan  bir  problem  alanına  işaret  etmektedir.  Bir
yandan bireyin toplum karşısında önceliği tartışılırken, diğer yandan bu önceliğin toplumlar
için yaratacağı tehlikeye de dikkat çekilmiştir Modern toplumlarda ise bu problem alanı daha
çok  bireyin  “kendi  kendisinin  bilincine  varmış  olması”  kabulü  doğrultusunda  bireycilik
eğiliminin vurgulanmasını ortaya çıkarmıştır (Gordon, 2013; Aron, 2010).  Tarihsel arka planı
oldukça eskiye gitse de bireycilik, bir modern dönem düşüncesi ürünüdür. Tarihsel bir getiri
olarak da yorumlayabileceğimiz gibi, sosyolojinin de ortaya çıktığı dönem olan 19.yy’da ise
“Toplumları  anlamak  için  bireye  mi topluma mı öncelik  verilmeli?”  sorusu ile  bireycilik,
dönemin ve sonrasında sosyolojinin karakteristik eğilimi haline gelmiştir

Felsefe ve sosyolojinin sınırında kalan ancak sosyolojiye atfedilen bireycilik,  bütün
sosyal bilim dalları  içinde anlaşılmaya ve çoğu zaman da aşılmaya çalışılan bir  sorundur.
Sosyal  bilimler,  bireysel  ya  da  toplumsal  olguların  belirleyicisinin  bireylerin  kararları  ve
eylemleri  olduğu  yönündeki  görüş  ile  bireylerin  toplumsal  varlıklar  olmaları  dolayımıyla
toplumun  bir  “kendilik”  olduğu  yönündeki  görüş  arasında  şekillenmiştir  (Gordon,  2013).
İnsan hem bireysel hem toplumsal bir varlık olarak kabul edildiğinde, karşıtlık olarak görülen
bu durum aslında son derece tutarlı görülebilir. Bireyciliği sorun haline getiren ise, insanın
bireysel  yönünün  yüceltilirken  toplumun  değer  kaybettiği,  topluma  karşı  yıkıcı  olduğu
şeklindeki  istenmeyen,  olumsuz  bakış  açısıdır.  Bireycilik  ve  bütüncülük  olarak  karşımıza
çıkan  bu ikilem,  en  çok sosyolojik  düşüncenin  kurucu teorilerinde  ön  plana  çıkmaktadır.
Birey ve toplumun ilişkisi nasıl olmalıdır,  birey ve toplum ihtiyaç ve istekleri bakımından
birbirine  karşıtlar  mıdır?  tartışması  sosyoloji  için  aşina  olunan  bir  tartışmadır.  Öyle  ki,
sosyolojik  düşüncenin  başlangıcından  itibaren  teorisyenler  birey  ve  toplum  karşıtlığında
topluma eğilmeyi önemli görmüşlerdir (Corcuff, 2009). Genel olarak sosyolojik düşüncede,
özel  olarak ise toplumsal  değişme teorileri  bağlamında ele  alındığında,  değişme sürecinde
bireyin  yerinin  ne  olacağına  yönelik  bir  sorgulama  yapılabilmektedir.  Makro  değişme
teorilerinde kişisel güdülerin, bireyselliğin kabul edilmesi ile bireye önem verildiğini ancak
son  noktada  toplumun  tercih  edilerek  sosyolojik  teorilerin  kurgulandığını  görüyoruz.  Bu
durum  makro  değişme  teorilerinde  birey  göz  ardı  ediliyormuşçasına  toplumun
yüceltilmesinden  oldukça  farklı  bir  bakış  açısını  temsil  etmektedir.  Bireycilik  tartışması
sosyolojide,  metodolojik  bütüncülük,  metodolojik  bireycilik  ve  sosyolojik  bireycilik
arasındaki tercihte karşılık bulmaktadır. Makro teoriler bağlamında ele alındığında daha çok
sosyolojik bireycilik olarak bahsedilebilen, “birey ve toplumu karşı karşıya getirmek yerine
uzlaştıran,  insanı  bütün  yönleriyle  ele  almayı  amaçlayan”  yöntemin  hâkim  olduğunu
söyleyebiliriz  (Küçük,  2020).  Bireycilik  mi  toplumculuk  mu  gibi  bir  tercih  yerine  bu
karşıtlığın uzlaştırılmaya çalışıldığını görebiliriz. 

Bireyciliğin  makro  değişme  teorileri  bağlamında  incelenmesini  amaçlayan  bu
çalışmada,  yapısal  işlevselciliğin  temsilcilerinden  olan  Talcott  Parsons  ile  çatışmacılığın
temsilcilerinden olan Karl Marx’ın değişme teorilerine odaklanılmıştır. Birbirine oldukça zıt
gibi görünen iki teoride de doğrudan bireyci teoriler olarak ele alınamasalar da diğer değişme
teorilerinden  farklı  şekilde  bireyciliğe  yer  verildiğini  görüyoruz.  Özellikle  daha  çok
kolektivizmle  ifade  edilmekte  olan  Marx’ın  teorisi  için  “bireyci  bir  Marx”ı  kabul  etmek
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oldukça yeni bir düşüncedir. Ancak bahsedilen iki teoride de bireycilik unsurlarının oldukça
kritik  bağlamlarda  ele  alındığı  görülebilir.  Marx’ta  “bilinç”,  Parsons’ta  ise  “kişisellik”
kavramlarının ön plana çıkarılması bu çalışma bağlamında oldukça önemli görülmektedir. 

Bu çalışmada  Parsons  ve  Marx’ın  düşüncesi  bireycilik  temelinde  ele  alınmaktadır.
Bunu yapabilmek için literatür taraması yöntemi kullanılmakta, Parsons ve Marx’ın değişme
teorileri birincil ve ikincil kaynaklar üzerinden tartışılarak, teorilerdeki bireyci unsurlar ortaya
konmaktadır. 

Bireycilik

Bireyciliğin üzerinde uzlaşılan bir tanımını yapmak oldukça zordur. Hangi bağlamda
ele alınıp tanımlanırsa tanımlansın, bireycilik “sorunlar yumağı, karşıtlıklar dünyası” olarak
karşımıza  çıkar  (Corcuff,  2009).  Birey  fikrinin  ön  plana  çıktığı  Rönesans  ve  Reform
hareketlerinden  itibaren,  birbirini  dışlayan  iki  kavram  olarak  birey  ve  toplumun  ortaya
konduğunu görüyoruz. Bireycilik bir terim olarak, 17. yy’dan itibaren oluşmaya başlamıştır.
Felsefi altyapısında René Descartes’ın cogitosu, John Locke’un birey anlayışı, Jean-Jacques
Rousseau’nun  kişisel  kimlik  ve  “ben  algısı”  ile  bütünleşen  toplum  tasavvuru  ve  Johann
Wolfgang  von  Goethe’nin  romantik  bakışı  vardır  Romantik  dönemin  sonuna  doğru  ise
bireycilik kavramı, bir terim olarak ortaya çıkmıştır (Watt, 2014; Gordon, 2013).  Bir terim
olarak bireycilik,  1800’lü yıllardan itibaren Fransız Devrimi ve Aydınlanma’ya bir eleştiri
olarak Fransız düşüncesinden gelen olumsuz anlamı ile kullanılmıştır.  Devrim ile yükselen
birey  fikrinin,  toplum için  tehlike  yaratacağı  düşünülerek  bireycilik  eleştirilmiştir  (Lukes,
1995).  1830’lardan  itibaren  İngiltere’de  bireyciliğin  Fransız  kökenli  olumsuz  anlamı  ile
kullanıldığı görülmektedir. Bahsedilen kavrayış ile bireycilik, bütüncülüğe karşıt bir eğilim
olarak  ele  alınmaktadır  (Watt,  2014).  Diğer  yandan  Alman  düşüncesinde  ise  bireyin
kişiselliğini  yücelterek tekilliğini  savunan daha olumlu bir  bireycilik  terimi görülmektedir.
Bu bireycilik  de birey ve toplum çatışmasını  temel  alır,  ancak olumsuz anlamından farklı
olarak  psikolojik  süreçlere  odaklanarak  bireyciliği  olumlu  bir  kavrayışla  ele  alır  (Lukes,
1995). 19.yy’a kadar olan süreçte bireyci toplum teorilerinin ilk kaynakları Thomas Hobbes
ve  John  Locke’un  “toplum  sözleşmesi”  teorileri  ve  İskoç  Aydınlanması  ile  ortaya  çıkan
“kendiliğinden  düzen  teorileridir”  (Öğütle,  2013;  Gordon,  2013).   “Ben  yüzyılı”  olarak
adlandırılan  19.  Yy’da ise  bireycilik  terimi,  bireysel  özne ve  bütünsel  tarihsel  anlayışının
karşıtlığı anlamı ile yerleşik hale gelmiştir (Russ, 2014).

Ontolojik  düzlemde  bireycilik,  bireyleri  ve bireylerden  oluşan  kolektiviteleri  kabul
eder. Bireylerin amaçlı eylemde bulunma kapasitesinin toplumsal yapılardan bağımsız olarak
ortaya çıktığı kabul edilerek birey temel analiz birimi haline getirilmiştir. Böylece toplum, tek
tek bireylerin oluşturduğu bir bütün olarak algılanmaktadır (Ersözlü, 2019).  Temel olarak altı
bireycilik çeşidinden bahsetmek mümkündür. Bunlar; siyasal, ekonomik, dinsel, ahlaki, bilgi
kuramsal  ve  yöntembilimsel  (metodolojik)  bireyciliktir.  Farklı  alanlarda  tanımlansa  da,
bireycilik  çeşitlerinin  birbiriyle  iç  içe  olduğu söylenebilir.  Bu ilişki  bireycilik  kavramının
taşıdığı  ve bireye yüklediği özellikler  olan insanın yüceliği,  özerklik,  mahremiyet,  kendini
geliştirme ve soyut birey anlayışlarının ortaklaşalığı nedeniyledir (Lukes, 1995).  

Bireycilik  çeşitlerinden biri  ola metodolojik  bireycilik,  sosyal bilimler  literatüründe
hakim olan  bireycilik  ve bütüncülük tartışmasıyla  bağlantılı  bir  yöntemi  ifade etmektedir.
Metodolojik bireycilik,  toplumsal olguları  tekil  bireylerin eylemlerine işaret  eden yasalarla
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açıklarken metodolojik bütüncülük ise toplumsal olayların “daha kapsamlı ve büyük varlıklar
ya  da  bütünler”  ile  açıklanmasını  savunur  (Gordon,  2013).   Sosyolojik  düşünce  tarihi,
toplumsal paradigmaları fail/birey/özne/mikro bağlamda açıklayan metodolojik bireycilik ve
yapı/toplum/nesne/makro  bağlamda  açıklayan  metodolojik  bütüncülük  yaklaşımları  ile
kategorize ederek ele almıştır (Bayhan, 2020). Weber’e göre sosyolojik yöntemin metodolojik
bireyci öğretiyi benimsemesi, Parsons’ta da görebileceğimiz gibi eylemin hangi bağlamda ele
alınacağı ile ilgili bir durumdur. Böylece sosyolojik düşüncede metodolojik bireycilik, salt bir
bilinç alanı düzleminde değil toplumsal eylem düzleminde ele alınmaktadır (Gordon, 2013).
Makro  yaklaşımı  benimseyen  Émile  Durkheim,  Talcott  Parsons,  Louis  Althusser  gibi
yapısalcı teorisyenler, bireyleri, toplumsal çıktılar olarak görürler. Bu teoriler, daha çok bir
üst  genelleme düzeyinde  kaldıkları  için  hem bireyi  hem de  toplumu açıklamakta  yetersiz
oldukları  yönünde  eleştirilmişlerdir  (Bayhan,  2020).  Diğer  yandan  makro  teorilerde  de
görebileceğimiz bir bireycilikten de bahsetmek gerekmektedir. 19. yy. düşüncesinin tarihsel
özelliği  olarak  da  ele  alınabilecek  bir  yaklaşımla  sosyoloji,  birey  ve  toplumu ele  alırken
metodolojik  bireycilik  yaklaşımını  geliştirmiştir.  Metodolojik  bireycilik,  toplumların
bireylerden oluştuğu görüşü ile birlikte toplumsal olguların da bireylerin eylem ve seçimleri
ile açıklanabileceğini kabul etmektedir (Gordon, 2013; Ersözlü, 2019; Lukes, 1995).  

Sosyolojide  bu  yaklaşımın  benimsenmesi,  bireyin  toplumdan  beklentilerinin
fazlalaşarak  toplumu  tehdit  etmeye  başlaması  olasılığına  karşı  yine  toplum tarafından  bir
disiplin  ortaya  konması  ile  bu karşıtlığa  bilimsel  bir  çözüm aranması  nedeniyledir  (Aron,
2010).   Ancak bütün bireyci sosyolojik teoriler  metodolojik  bireycilik  temelinde değildir.
Metodolojik  bireyciliğin  kaynağında  “açıklama”  temelli  pozitivist  iktisat  teorileri
bulunmaktadır. Diğer yandan “anlama” temelli hermeneutik teoriler ise “yorumlayıcı bireyci”
olarak  ifade  edilmektedir  (Öğütle,  2013;  Bayhan,  2020).  Bütün  makro  değişme  teorileri
bireye;  bireycilik,  bireysellik  ve  bireyselleşme  kavramları  ile  değinmese  de  bahsedilen
yöntemsel bakış açısı ile temas eder. 

Marx ve Parsons Üzerinden Makro Değişme Teorilerinde Bireycilik

Makro değişme  teorilerine  bakıldığında,  değişmenin  kaynağı  temel  olarak  bireysel
bilinçte değil  toplumsal olgularda aranmaktadır  (Aron, 2010). Auguste Comte’dan itibaren
sosyoloji, toplumsal olgular üzerine düşünmeyi pozitif bir bilim olarak bilimsel yöntemle ele
almayı  amaçlamıştır.  Toplumun  birey  ve  aileden  oluştuğunu  düşünen  Comte,  en  küçük
toplumsal  birim  olarak  aileyi  görmüştür.  Bu  doğrultu  da  Comte  sosyolojisi  tam  bir
toplumculuğu savunmaktadır. Comte’un analizinde birey yerine insan ve “insanlık” üzerine
bir  sorgulamanın  yapıldığını  söyleyebiliriz.  Çünkü  Comte,  insanı,  toplumdan  yapılan  bir
“soyutlama” olarak ele alırken insanı açıklamak için insanlığın bütününe yönelmek gerektiği
savunur (Coser, 2015). Böylece Comte’un bireyciliğe karşı olduğunu söyleyebiliriz. Toplum
olmadan bireyin özgür  olamayacağını,  toplumun düzeni  için de sevgi,  ilerleme ve toplum
kurallarının pozitif bilimsel kurallarla oluşturulması gerektiğini savunur.

Makro  değişme  teorileri  içinde  bireycilik  üzerine  daha  ılımlı  bir  yaklaşımı  Émile
Durkheim’da  görülmektedir.  Durkheim  da  toplumun  birey  karşısında  öncelikli  olduğunu
düşünmektedir. Birey, topluluğun bir anlatımıdır (Aron, 2010). Bireylerin varlığı, toplum için
var olması ile anlamlıdır. Ancak Durkheim’da birey ve toplum karşıtlığı kabul edilirken, bu
karşıtlık  insan  doğasının  bir  özelliği  olarak  ele  alınmaktadır.  Böylece  Durkheim  insan
doğasının, bireysel ve toplumsal unsurların bir birlikteliği olduğunu kabul etmiştir (Gordon,
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2013; Corcuff, 2009). Ancak bu durum toplum için bir tehlikeyi de beraberinde getirmektedir.
Bireysel ihtiyaçların sınırsızlığına karşı bir sınır koymak gerekmektedir. Aksi halde tamamen
bireyselliğe  yönelerek  egoist  eğilimler  ile  davranmak  olanaklı  görünmektedir.  Durkheim
bireyciliğin sınırı sorununu, ahlaki bir güç olarak gördüğü toplum ile çözmeye yönelmiştir
(Corcuff, 2009). Bu anlamda Durkheim’da bireyselliğin kabul edilmesi ile ortaya çıkan iki
bireycilik tanımı görülmektedir. Durkheim, olumsuz bir anlamı içeren “çıkarın yüceltilmesi”
anlamındaki  egoist  bireycilik ile  toplumsallaşmış  insana  odaklanan  felsefi  kökenli  ahlaki,
hümanist bireycilik arasında ayrım yapmaktadır. Durkheim, insanı salt bir bireysellik içinde
görmeyen  toplumsallaşmış  insana  odaklanarak  ahlaki  bireyciliği  savunmaktadır  (Corcuff,
2009).  Burada  özellikle  altının  çizilmesi  gereken  bir  nokta  olarak,  Durkheim’ın  ahlaki
bireyciliği  savunurken metodolojik  bireyciliğe  karşı  olduğu söylenmelidir.  Lukes  (1995)’e
göre Durkheim sosyolojisi, metodolojik bireyciliğin reddi üzerine kuruludur. 

Durkheim  birey  ve  toplum  ilişkisinin  bilimsel  yolla  ele  alınması  gerektiğini
düşünmektedir.  Buna  göre  birey  ve  toplum  ilişkisi  tek  bir  açıklama  ile  ortaya
konamamaktadır.  Durkheim,  bireysel  ve  toplumsal  eğilimlerinin  gerilimini  “iş  bölümü ve
uzmanlık” ile “dayanışma” teorisi içinde ele almaktadır (Aron, 2010). Dayanışma, bireyin ve
toplumun  ihtiyaçlarını  karşılaması  için  karşılıklı  bir  olanak  olarak  görülmelidir  (Gordon,
2013). Ancak organik dayanışmaya dayanan toplumda, ortak bir bilinci korumak ve ahlaki
bireyciliğin gelişimini aynı anda mümkün kılmak gerekmektedir. Sadece bireyci özellikli bir
toplumda  ortak  bilinç  korunamazsa,  organik  dayanışma  toplumun  dağılmasına  neden
olabilmektedir (Aron, 2010).  

Max Weber’in değişme teorisinde ise “karizma” terimi ile bireyin toplumsal süreçteki
katkısına dikkat çekildiğini görüyoruz. Weber’de karizma, “bireyi normal insanlardan ayıran
ve  doğa  üstü,  insan  üstü  ya  da  hiç  olmazsa  istisnai  bazı  kudretleri  belirten  kişisel  bir
özellik”tir (Kongar, 2010). Toplumsal değişme de karizma bireylerin varlığı ile ortaya çıkar.
Toplumsal  eylem, Weber sosyolojisinin temel  ögesidir.  Toplumsal  eylemin anlamlılığı,  bu
eylem ile başkalarının davranışları arasında ilişkisi kurulabilmesine bağlıdır (Kongar, 2010).
Weber  teorisinde  toplumsal  değişmede  bireyin  rolünün  oldukça  ön  planda  olduğu
görülmektedir. Weber, sosyolojinin kurucu teorileri arasında metodolojik bireyciliği savunan
önemli bir isimdir (Lukes, 1995). Küçük (2020)’e göre Weber sosyolojisinin bireyci unsurları
daha  çok sosyolojik  bireycilik  olarak  tanımlanabilen  bir  çerçevede  ele  alınmalıdır.  Weber
teorisi metodolojik bireycilik ile çelişen unsurları barındırması sebebiyle (yaşam düzenleri ve
değer  alanları  kavramları  bağlamında)  Küçük  tarafından  Marx  ve  Durkheim  ile  birlikte
sosyolojik bireycilik bağlamında ele alınmıştır. 

Karl  Marx’ın  değişme  kuramının  üretim  biçimleri  ve  sınıflar  arası  dinamiğe  bağlı
olduğunu  görüyoruz.  Burada  da  Marx düşüncesinde  çok  temelde  olan  insan  doğası
tartışmasına bakmak gerekiyor. Alman İdeolojisi’nde Genç Hegelcilerden olan Max Stirner
ile  yaptığı  tartışmada,  Stirner’in  egoist,  toplumdan  yalıtılmış  Ben  kavrayışı  karşısında
Marx’ın  daha  toplumsal  bir  bireyi  ele  aldığını  görüyoruz.  Marx  birey  ve  toplumun karşı
karşıya getirilmesini eleştirir.  Ona göre birbirinden soyutlandığında ne birey ne de toplum
anlaşılabilmektedir  (Marx,  2009).   Ancak değişme teorisine  baktığımızda,  Marx’ın  üretim
güçlerine bağlı  olarak ortaya koyduğu birey anlayışı,  bir  yandan bireyi asli  bir  unsur gibi
gösterirken  bir  yandan  da  toplumu  asli  bir  unsur  olarak  ele  alır.  Bireyde,  bireysellik  de
toplumsallık ve tümellik de asli bir unsurdur. Marx’ın birey ve toplum çatışmasını, her ikisini
de  ön  plana  alan  bir  uzlaşı  ile  çözümlediğini  söyleyebiliriz.  Bu  durum  aslında  Marx’ın
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yöntemine de ait bir özellik. Toplumsal ilişkilerde bir düğüm olarak ele alınsa da, Marx’ın
bireyi kolektif bir bireyin mümkünlüğünün kabul edilmesini mümkün kılar. 

 Marx’a  atfedilen  kolektivist  anlayışta,  değişme için  bireyin  de  değişmesi  gerekir.
Marx’ın  insan  doğası  kabulüne  baktığımızda  insanın  “bilinç”  kavramı  ile  ele  alındığını
görebiliriz.  Ancak  Marxçı  bilinç,  Hegelci  anlamda  “mutlak  bilinci”  değil,  insanın
toplumsallığı ile bilincini belirlediğini ifade eder. Marx’a göre bilinç toplumsal bir üründür ve
böylece  birey  de  aynı  toplumsallıkla  belirlenir  (Marx  &  Engels,  2013).  Böylece  Marx,
bireysel  tekilliği  kolektif  deneyim  ile  ifade  ederek  bireyi  “bir  tür  kolektif  tekil”  olarak
görmektedir. 

Marx’ın  yöntemine  ait  bir  özellik  olarak  görülebilecek  olan  kolektif  tekil  görüşü,
zaman  zaman  belirsiz  olduğu  yönüyle  eleştirilmiştir.  Marx’ın  yöntemi,  bireye  odaklanan
yönüyle  Durkheim  ve  Weber  çizgisinden  giderek  sosyolojik  bireycilik  karakteri  ile  ele
alınabilmektedir  (Küçük,  2020).  Ancak aynı  zamanda toplumsal  anlamda  ele  alınan  birey
tanımı,  metodolojik  bireycilik  ve  metodolojik  kolektivizmin  de  benimsendiğini
göstermektedir. Bu yöntem Marxçı teorinin hem özgül bir katkısı olarak görülmüş, hem de
teorinin katıksız olmaması nedeniyle tarihsel ve toplumsal çözümlemede muğlaklıklara yer
vermesi nedeniyle eleştirilmiştir (Corcuff, 2009). 

Talcott  Parsons’ın değişme teorisine baktığımızda ise kişisellik  vurgusu ile  “aktör”
lerin ele alındığını görüyoruz. Parsons teorisinde aktör, “toplumsal bir pozisyon ve dolayısıyla
bir rol sahibi olan kişidir” (Kongar, 2010). Değişmede aktörler çok önemlidir ancak aktörlerin
eylemlerinde belirleyici olan ölçütün muğlaklığı bireyciliğin tartışılmasına zemin hazırlayan
bir  nokta  olarak  görülebilir.  Parsons’un ground teorisi,  en  genel  ifadeyle,  organizmacı  ve
evrimcilerin  toplum görüşünün uzlaştırılmasına  yönelik bir  girişim olarak anlaşılabilir.  Bu
anlamda Parsons’un, organizmacılardan sistem fikrini; evrimcilerden ise “farklılaşma” fikrini
aldığı konusunda herhangi bir şüphe yoktur. Kongar (2010)’a göre Amerikan sosyolojisinin
en anlaşılmaz teorisyenlerinde biri olarak görülen Parsons’un değişme anlayışı, farklılaşma
fikrine  dayanır,  ayrıca  bu  farklılaşma  sürecinde  bireyin,  Parsons’un  terminolojisine  göre
aktörün de davranışsal rolü büyüktür. Ancak sistem anlayışı, Parsons’un teorisinin bireyi değil
yapıyı  öncelemesinin  temel  nedeni  olarak  karşımıza  çıkar.  Aktörlerin  etkileşim  süreçleri
toplumsal  sistemi  oluşturur.  Parsons’un  Freud  etkisi  ile  kişilik  kavramını  ele  alması,
kuramında  bireyi  asli  unsur  hale  getiren  bakış  açısının  hakim  olduğu  görüşünü
pekiştirmektedir (Kongar,  2010).Her  ne  kadar  toplumsal  yapının  bireyler  üzerinde  etkisi
olduğunu,  aktörleri  belirlediğini  söylese  de  bu  davranışları  belirleyen  ölçütlerin  belirsiz
olduğunu görüyoruz. 

Organizmacıları  izleyerek  toplumu,  birbiriyle  karşılıklı  etkileşim  içinde  bulunan
sistemlerden oluşan bir bütün olarak tanımlayan Parsons, kişilik sistemi, toplumsal sistem ve
kültürel sistem olmak üzere üç sistem tanımlar. Bu üç sistemin temel taşıyıcısı olan dördüncü
bir  sistem olarak  davranışsal  organizma  yani  insan,  Parsons’un teorisinin  toplumsallaşma
ekseninde  ele  alınmasını  mümkün kılar.  Şöyle ki,  başlangıçta  yalnızca  davranan biyolojik
organizmalar  olarak  var  olan  insan,  toplumun  ortak  kültürel  değerlerini  paylaşmaya
başladığında toplumsallaşma söz konusu olur. Toplumsallaşma sürecinde bireyler kendilerini
tanımlayarak kişilik kazanırlar. Kişilik sisteminin temel birimi olarak birey haline gelen insan,
diğerleriyle  ilişkilerine  yalnızca  kendi  açısından  bakar.  Burada  kişinin,  kendi  faydasını
gözetmesi söz konusudur. Çok sayıda bireyin kültürel değerler çerçevesinde kendi amaçlarını
yerine  getirmek  için  bir  araya  gelerek  etkileşim kurması  ise  toplumsal  sistemi  ifade  eder
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(Kongar, 2010). Görüldüğü gibi, Parsons’un toplumu meydana getirdiğini söylediği bu dört
sistemin  odağı  toplumsal  sistemdir.  Toplumsallaşma  toplumsal  sistem  içinde  gerçekleşir:
“[d]eğerler kültür sisteminden gelmekte; bunlara tekabül eden normatif beklentiler veya rol
beklentileri  toplumsal  sistem içinde  öğrenilmektedir;  birey  kimliği  kişilik  sisteminden  ve
biyolojik donanım, davranışsal organizmadan gelmektedir” (Wallace & Wolf, 2016). 

Parsons’un teorisinde davranışsal organizmanın toplumsal sistemin bir parçası haline
gelmesi,  eylem  kuramı  ile  açıklanmaktadır.  Bireyler,  kendi  amaçlarına  ulaşmak  için
diğerleriyle etkileşime girer; ancak amaçları kültürel sistem tarafından belirlenen kurallarla
şekillenmiştir.  Toplumsallaşma,  bu  kuralların  bireyler  tarafından  içselleştirilmesini  sağlar.
Böylece bireyin yapıp etmeleri, önceden belirlenen roller olarak karşımıza çıkar. Parsons’un
teorisinde bireyin aktöre dönüşmesi bu sayede gerçekleşir. Bu andan itibaren aktörler olarak
eylemde  bulunan  bireylerin,  amaçlarını  kendisinden  beklendiği  şekilde  yerine  getirmesi
gerekir. Aktörlerin eylemlerini biçimlendiren bu rol beklentilerine Parsons, kalıp değişkenler
adı  vermektedir  (Yıldırım,  2010).   Kongar  (2010)’a  göre bu  dört  kalıp  değişken ikili  bir
yapıya  sahiptir:  Duygusallık-duygusal  olmayış,  toplumsallık-kişisellik,  özel  standartlara
yönelme-evrensel standartlara yönelme ve başka kişileri kendilerine atfedilen özelliklere göre
değerlendirme-başka kişileri başarılarına göre değerlendirme. Bu dört kalıp değişken, modern
ve modern-öncesi dönemin eylem kalıplarını belirleyen temel ayrımları ifade etmekte; aynı
zamanda Parsons’un evrimci yönünü ortaya çıkarmaktadır. 

Buraya  kadar  tartışılan  hususlar  çerçevesinde  Parsons’un  evrimci  değişme  modeli,
makro bir değişme modeli olarak ortaya çıkar. Bir toplumsal sistemin değişmesi, evrimcilerin
ortaya  koyduğu gibi,  bir  durumdan başka bir  duruma doğru farklılaşma biçiminde devam
eder.  Ayrıca  bu  farklılaşmanın  aşamalı  olarak  ve  sistemin  işleyişine  katkıda  bulunacak
biçimde gerçekleşmesi gerekir. Kalıp değişkenlerin yerine getirdiği işlevlerin farklılaşması,
toplumsal  değişmeyi  meydana  getirir.  Bu  anlamda,  sosyolojinin  klasik  topluluk-toplum
ayrımı, Comte, Spencer ve Durkheim aracılığıyla Parsons’ta devam eder. 

Parsons’un kalıp değişkenler çerçevesinde ele aldığı değişme yaklaşımında, aktörlerin
eylemlerinin  dayandığı  kalıp  değişkenlerin  neye  göre  değiştiğinin  belirsiz  olması,
açıklanmaya muhtaç bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.  Başka bir ifadeyle, toplumsal
etkileşimi  oluşturan  aktörlerin  kalıp  değişkenler  arasında  tercihlerde  bulanarak  eylemesi,
sistemler karşısında bireylerin bağımsız olarak formüle edilmesi  anlamına gelir.  Ancak bu
sorun, Parsons’un organizmacı evrimciliği çerçevesinde çözümlenmektedir. Sistem kuramının
temel  kavramı  olan  denge,  Parsons’un  toplumsal  değişme  düşüncesinin  temelinde  yer
almaktadır. Parsons, toplumsal sistemlerin bir durumdan diğer bir duruma evrilirken denge
haline  yeniden  ulaşması  gerektiğini  söyler.  Bu  anlamda  herhangi  bir  durumda  toplumsal
sistemlerin  yerine  getirmesi  gereken  işlevsel  zorunluluklar,  başka  bir  deyişle  sistemsel
zorunluluklar bulunmaktadır. Bu zorunluluklar, Parsons’un AGİL şeması adı verilen işlevsel
sınıflandırmasında,  değişme  sürecinde  dengeyi  bozabilecek  sorunlara  işaret  etmektedir.
Bunlar  sırasıyla;  (adaptation)  uyum,  (goal  attainment)  amaçlara  ulaşma,  (integration)
bütünleşme  ve  (latent  pattern  maintenance)  gizil  kalıp  korumasıdır.  Demek  ki  kalıp
değişkenlerin karşılık geldiği işlevler farklılaşırken, aktör eylemlerinin de kendi başına değil,
sistemin zorunlu işlevlerine uygun olarak değişmesi,  aktörlerin  yeni durumda ortaya çıkan
değişkenlerle sınırlanması gerekir. Diğer yandan, dengeyi bozabilecek durumlarda toplumun
buna toplumsal denetim ya da sosyal kontrolle yanıt vermesi gerekmektedir. Böylece denge
halinin kesin olarak sürdürülmesi sağlanacaktır (Wallace & Wolf, 2016).
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Sonuç Yerine

Bu çalışmada, Marx ve Parsons teorilerinde bireycilik üzerine bir inceleme yapılmıştır.
Her  iki  teoride  de  bireyci  unsurların  oldukça  kendine  özgü  şekilde  karakterize  edildiği
söylenebilmektedir. Marx’ta “bilinç”, Parsons’ta ise “kişisellik vurgusu ile ortaya konulabilen
bireyci  unsurlar,  bireycilik  bağlamında  sıklıkla  ele  alınan  isimler  olmasalar  da,  Marx  ve
Parsons’ın teorilerini  diğer değişme teorilerinden oldukça farklı  bir konuma oturtmaktadır.
Hem Marx ve Parsons özelinde hem de makro değişme teorilerinin ortak olarak tartışılabildiği
bir  alan  olarak  birey  ve  toplum  karşıtlığı  anlamındaki  bireycilik,  klasik  sosyolojide
uzlaştırılmaya  çalışılan  bir  sorun  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  İnsandaki  bireysel  ve
toplumsal  eğilimlerin  birlikteliği,  sosyolojik  yöntemin  bireyciliğe  yer  vermesi  ile  bilimsel
olarak ele alınmıştır. Sosyolojik düşüncede bireycilik, bütüncülük öğretisi ile olan karşıtlığı
bağlamında  ele  alınarak  metodolojik  bireycilik  öğretisi  merkezinde  şekillenmektedir.
Metodolojik bireyciliğin bakış açısına uygun olarak ele alındığı şekliyle, birey ve toplumun
herhangi birinin tek başına tercih edilemediği bir perspektifin klasik sosyoloji teorilerinde yer
aldığını görebiliyoruz. Daha güncel bir perspektif olarak, sosyolojik düşüncenin konu edindiği
fail/yapı,  birey/toplum  gibi  dikotomileri  ele  alan  metodolojik  bütüncülük  ve  metodolojik
bireycilik yaklaşımların yerini diyalektik bir bakışa bıraktığını görebiliriz. Bu paradigmaları
birbirine  karşıt  olarak  ele  almak  yerine,  dikotomileri  aşan  bir  alan  olarak  düşünümsel
(ilişkisel) sosyolojinin, bireyciliği de içine alacak şekilde iki unsuru birleştirdiğini görüyoruz
(Bayhan, 2020).
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COVID-19 PANDEMİSİNDE YABANCI DÜŞMANLIĞI

Emine ÇETİNER ÖZYILMAZ1

Abdurrahim ŞAHİN2

Ömer KOÇAK3

Özet
Geçtiğimiz  on  yıllık  süreç  göz  önünde  bulundurulduğunda,  Türkiye’nin  çeşitli

nedenlere dayalı olarak gerçekleşen yoğun bir göç gündemine sahip olduğu görülmektedir.
Göç ve göçmenlik olgusu, çift taraflı  olarak hem toplumsal hem de bireysel ölçekte derin
etkilerin oluşumuna sebebiyet vermektedir. İnsani hak ve özgürlüklere erişim, uyum sorunları,
kültürel sorunlar, ekonomik sorunlar gibi çeşitli etkenler, yoğun göç alan ülkelerdeki sosyal
hayatın akışını doğrudan etkilemekte ve yabancılara karşı birtakım olumsuz algı ve tutumların
oluşmasına  neden  olmaktadır.  Yabancı  düşmanlığı  olarak  da  bilinen  “zenofobi”, göçmen
gruplara yönelik geliştirilen olumsuz algı ve uygulamaları  ifade eder. Zenofobik eğilimler,
tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de son yıllarda artış göstermektedir. Bununla birlikte son bir
yılda küresel ölçekte yaşanan Covid-19 pandemisi, yabancılara yönelik korku, kaygı ve nefret
duygularının körüklenmesine neden olacak gelişmelere sahne olmuştur. Bu çalışma, Covid-19
pandemisine farklı bir perspektiften yaklaşarak, pandemi sürecinde Türkiye’deki göçmenlere
yönelik algıları tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler; Türkiye’nin farklı
şehirlerinde ikamet eden ve yaşları 18 ile 65 arasında değişkenlik gösteren 216 kişi üzerinden,
çevrim  içi  anket  formu  vasıtasıyla  elde  edilmiştir.  Çalışmanın  bulguları  yabancı
düşmanlığının  cinsiyete  göre  anlamlı  şekilde  farklılaştığını  ve  kadınların  erkeklere  göre
zenofobi ortalamaların daha yüksek olduğunu, yabancı düşmanlığının örneklem dahilindeki
illere  göre  farklılaşmadığını  söylemektedir.  Ayrıca  bulgular  ışığında,  Covid-19  pandemi
sürecinin zenofobik eğilimler üzerinde etkili  olduğunu söylemek mümkündür. Katılımcılar,
göçmenlerin salgının yayılmasını hızlandırdığı, maske-mesafe-temizlik kurallarına ve genel
hijyen  kurallarına  uymadığını  düşünmektedirler.  Fakat,  göçmenlerin  aşı  ve  diğer  pandemi
hizmetlerinden faydalanmalarına karşı çıkmamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Zenofobi, Covid-19.

XENOPHOBIA IN THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract

Turkey has an intense migration agenda based on various reasons in the last ten years.
Migration and immigration cause profound effects on social and individual scales. Various
factors such as human rights and freedoms problems, adaptation problems, cultural problems,
and economic problems affect the social life in the host countries and cause some negative
perceptions and attitudes towards immigrants. Xenophobia refers to negative perceptions and
practices towards strangers. Xenophobic tendencies have been increasing in Turkey as well as
the rest of the world in recent years. The Covid-19 pandemic has led to increased feelings of
fear,  anxiety and hatred towards foreigners.  This  study aims to  determine the perceptions
towards immigrants in Turkey during the pandemic process. The data of the research were
collected from online platforms from 216 people aged between 18 and 65 living in Turkey.
Findings show that xenophobia differs significantly according to gender, women's xenophobia
averages are higher than men, and xenophobia does not differ according to the provinces in
the sample. In addition, it is possible to say that the Covid-19 pandemic process has an impact
on  xenophobic  tendencies.  According  to  the  participants,  the  immigrants  accelerated  the
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3 Dr. Öğr. Üyesi. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. kocakomer@atauni.edu.tr
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spread of the epidemic and did not follow the mask and hygiene rules. Participants also think
that immigrants should benefit from vaccination and pandemic services.

Keywords: Migration, Immigrant, Xenophobia, Coivd-19.
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Giriş

Covid-19, ilk olarak 2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen ve
literatürde “şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü 2” olarak tanımlanan viral yollu
bulaşıcı  bir  hastalıktır  (Sağlık Bakanlığı,  2021).  Virüsün ilk  çıktığı  günden bugüne, Eylül
2021 itibariyle, tüm dünyada 215 milyondan fazla vaka ile karşılaşılmış, bu vakaların yaklaşık
olarak 4.500.000’dan fazlası ölümle sonuçlanmıştır (Worldometers, 2021). Türkiye’de ise, 10
Mart 2020 tarihinde ilk defa karşılaşılan Covid-19 vakasından bugüne kadar (Eylül, 2021) altı
milyonun üzerinde vaka tespit edilmiş ve yaklaşık olarak 50.000 hasta hayatını kaybetmiştir
(Sağlık Bakanlığı, 2021).

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından  “pandemi”  olarak deklare
edilen  salgın,  ölümcül  etkisinin  yanısıra  ulusal  ve  küresel  çapta  oldukça  yıkıcı  birçok
sosyoekonomik  gelişmenin  de  tetikleyicisi  olmuştur  (WHO,  2020).  Ülkeler,  pandemi  ile
birlikte gelişen sağlık sorunlarına ek olarak, büyük çapta ekonomik sorunlarla da karşı karşıya
kalmışlardır.  Tedbirler  neticesinde  fabrikalar  ve  işletmeler  üzerinden  yürütülen  ekonomik
faaliyetler neredeyse durma noktasına gelmiştir. Birçok insan işini kaybetmiş ya da ücretsiz
izne ayrılmak zorunda kalmıştır. Tedbirler kapsamındaki yasaklar nedeniyle yaşam alanları
kısıtlanan  bireyler,  bir  yandan ekonomik sorunlarla  yüzleşirken diğer  yandan da gündelik
yaşam  pratikleri  üzerindeki  bu  olağanüstü  değişikliğin  psikolojik  çıktılarıyla  uğraşmak
zorunda kalmışlardır. Başta büyük devletler olmak üzere birçok devlet, aktarılan sorunlarla
belirli  ölçüde  başa  çıkabilmek  için  milyar  dolarları  aşan  pandemi  acil  destek  paketlerini
devreye sokmuşlardır.  Fakat, bu destekler uzun vadede pandeminin doğurduğu eksiklikleri
gidermede yetersiz kalmıştır. 

Pandemi,  sınıf  fark  etmeksizin  bütün  toplumsal  kesimleri  etkilese  de  özellikle
sosyoekonomik  olarak  dezavantajlı  grup üyeleri  pandeminin  getirilerinden  çok daha  fazla
etkilenmiştir. Göçmenler de pandemi sürecinden etkilenen dezavantajlı kesimin bir parçasıdır.
BM bünyesinde bulunan Uluslararası  Göç Örgütü/International  Organization for Migration
(IOM),  salgın  sürecinde  sınırların  kapatılması  ve  getirilen  diğer  kısıtlamalar  nedeniyle
yaklaşık üç milyon göçmenin gittikleri  ülkede mahsur kaldığını  belirtmektedir  (Euronews,
2020) Ayrıca,  göçmenlerin  bir  bölümünün hijyenik  olmayan koşullarda,  sosyal  mesafenin
korunamadığı  ortamlarda  bulunarak hastalık  riski  ile  karşı  karşıya  kaldığı  aktarılmaktadır.
IOM yetkilileri, göçmenler de dahil olmak üzere yabancı uyrukluların günah keçisi yapılarak
salgının  yayılmasından  sorumlu  tutulduğunu  ifade  etmektedirler.  Mayıs  2020’de  BM’de
yapılan açıklamada salgınla bağlantılı olarak ırkçı ve zenofobik olayların arttığı belirtilmiş ve
bu durum “nefret ve yabancı düşmanlığı tsunamisi” olarak tanımlanmıştır (IOM, 2020).

Literatürde  zenofobi  kavramının  karşılığı  olan  yabancı  düşmanlığı  özellikle  son
yıllardaki yoğun göç trafiği  ile birlikte tekrardan tırmanışa geçmiştir.  Yunanca yabancı ve
misafir anlamına gelen “xenos” ve korku anlamına gelen “phobia” sözcüklerinden türetilen
kavram,  yabancılardan  korkma  ya  da  yabancıdan  nefret  etme  anlamında  kullanılmaktadır
(Smalser  ve Baltes,  2001).  Zenofobi  kavramı,  “Asia-Pacific  NGO Meeting  for  the  World
Conference (2001)” başlıklı konferansta ise “topluma ya da ulusal kimliğe yabancı olan ya da
yabancı  olduğunu algıladığı  kişileri  reddeden,  dışlayan ve  sıklıkla  kötüleyen  tutumlar,  ön
yargılar  ve  davranışlar”  olarak  tanımlanmıştır  (Özmete,  Yıldırım  ve  Duru,  2018:  193).
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Bununla birlikte zenofobinin daha karmaşık bir içeriğe sahip olduğu düşünülmektedir. İlgili
alanyazında zenofobi genel hatlarıyla,  “öteki”ne yönelik derin nefret,  korku ya da antipati
şeklinde tanımlanmaktadır (Bozdağ ve Kocatürk, 2017: 615). Ortak bir tanım bulunmamakla
beraber  genel  olarak,  zenofobi  tanımının  içerisinde  sözel  ve  fiziksel  saldırılar,  sosyal
dışlanma,  mal  ve  hizmetlere  erişimin  engellenmesi,  işletmelerin  boykot  edilmesi,  ayrımcı
karantina kısıtlamaları ve medyatik kişilerin zenofobik söylemleri yer almaktadır.

Daha önce  de  belirtildiği  gibi,  Covid-19 pandemisiyle  birlikte  göçmenlere  yönelik
zenofobik  tutumlarda  artış  gözlenmektedir.  Literatürde  bu  eğilimin  neden  arttığına  dair
görüşlere bakıldığında; pandeminin belirsizlik ve kontrol eksikliği hissiyle karakterize olan
bir tehdit algısı oluşturduğunu ve bu tehdidin göçmenlere yönelik olumsuz tutumları arttırdığı
aktarılmaktadır.  (Esses  ve  Hamilton,  2021).  Ayrıca,  Covid-19  pandemisinin  yarattığı
belirsizlik ve tehdit algısı patojen tehdidiyle de ilişkilendirilmiştir. Patojen tehdidi bireylerin,
hastalık  tehdidi  barındıran  durumlardan  ya  da  hastalık  yapıcı  durumlardan  kaçınmasını
içermektedir. Evrimsel açıdan, bu tehdidin gruplararası teması azaltıp, önyargı ve ayrımcılığı
beslediği yönünde açıklamalar mevcuttur. Öyle görünüyor ki pandemi iç grup taraftarlığını ve
dış  grup  düşmanlığını  arttırmaktadır  Yamagata  ve  arkadaşlarının  yaptığı  bir  çalışmada,
Japonya'da Covid-19 hastalığının yayılması arttıkça, Japon vatandaşlarının yabancılara karşı
daha fazla dışlayıcı tutum sergilediği tespit edilmiştir (Yamagata, Teragushi ve Miura, 2020).
Başka bir çalışmada ise (Pazhoohi ve Kingstone, 2021), Covid-19 pandemisiyle artan patojen
tehdidinin  otoriterlik,  politik  muhafazakarlık  ve  yabancı  düşmalığıyla  ilişkili  olduğu
görülmüştür.

Türkiye’de farklı hukuki statülerde yaklaşık olarak 5,8 milyon mülteci ve uluslararası
göçmen bulunmaktadır (Bakkaloğlu, 2021: 211). Bu grubu geçici koruma altında bulunan 3,6
milyon Suriyeli, 370 bin Afgan ve Iraklı, çeşitli sebeplerle ikamet eden yaklaşık 1,1 milyon
uluslararası göçmen ve 450 bin düzensiz göçmen oluşturmaktadır (İçişleri Bakanlığı, 2021).
Türkiye’deki  göçmen  nüfusunun  fazlalığı  salgın  sürecini  iyi  yönetebilmek,  hastalığın
yayılımını  ve  bulaş  riskini  kontrol  altında  tutabilmek  adına  göçmenlere  yönelik  pandemi
kararlarının alınmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda Covid-19 salgını ile mücadelede 2399
sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile herhangi bir sosyal güvence gerektirmeden herkesin kişisel
koruyucu maddeler,  Covid-19 tanı  testleri  ve ilaç  tedavisine  ücretsiz  erişimi  sağlanmıştır.
Farklı  illerde  bulunan  Göçmen  Sağlığı  Merkezi  ve  Yabancı  Uyruklular  Poliklinikleri’nde
Covid-19 tanı  testleri  yapılmakta,  Sağlık  Bakanlığı’nın  belirlediği  14  kural  farklı  dillerde
hazırlanan  kitapçıklar  ve  videolarla  anlatılmakta,  gerekli  tedavi  ve  ilaç  takviyeleri
yapılmaktadır. Aşılama prosedüründe geçici koruma, şartlı mülteci statüsü gibi kayıt altına
alınmış göçmen ve mülteciler aşı sırasına dahil edilmiş, pandemi genel sağlık hizmetlerinden
yararlanılmasına imkân tanınmıştır (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2021).

Yöntem

Bu çalışmanın amacı, zenofobik tutumların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir düzeyi
gibi çeşitli değişkenler açısından farklılıklarını tespit etmek ve zenofobik eğilimlerin pandemi
sürecinde  nasıl  geliştiğini  ortaya  koymaktır.  Çalışmanın  içeriği,  Covid-19  salgınında
göçmenlere  yönelik  mevcut  algı  ve  tutumların  betimlenmesini  sağlayan  bir  tarama
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araştırmasını  gerekli  kılmıştır.  Tarama  modelinde  çalışma  yapanlar,  genellikle  sorunun
nedenlerinden ziyade var olan durumun ne ile ilişkili olduğu üzerine odaklanır (Büyüköztürk,
2016) ve tekil durum analizi ile ilişkisel türde araştırmalar ortaya koyarlar (Karasar, 2005). Bu
çalışma,  zenofobi  ile  Covid-19  salgın  sürecindeki  göçmen  tutumları  arasındaki  ilişkiye
odaklanan  ilişkisel  tarama  modeline  göre  desenlenmiştir.  Çalışma,  popülasyonun  mevcut
durumunu  tahlil  ettiğinden  ve  salgın  sürecindeki  tutum  ve  inançların  anlık  görüntüsüne
odaklandığından dolayı kesitsel bir araştırma olarak tasarlanmıştır.  Kesitsel tarama verileri,
seçilen  kişilerden  anında  tek  bir  noktadan  veri  toplama  ve  değerlendirme  imkânı  tanıyan
yöntemdir  (Gay, Mills  ve Airasian,  2011).  Araştırmanın  katılımcılarını  kartopu örnekleme
yoluyla  ulaşılan  yaşları  18  ile  55  arasında  değişen  216  kişi  oluşturmaktadır.  Kartopu
örnekleme  bir  ağdaki  örnek  olayları  örneklemek  için  kullanılan,  küçük  başlayıp  karlar
üzerinde yuvarlandıkça büyüyen bir kar analojisine dayanır. Bir ya da birkaç kişinin örnek
olay  ya  da  durumla  irtibatlı  olması  ile  başlayan  ve  daha  sonra  diğer  örneklem kişilerine
doğrudan  veya  dolaylı  olarak  bağlantı  kurması  ile  devam eden  çok  aşamalı  bir  tekniktir
(Neuman,  2016).  Uygulama  birçok  tarama  aracından  biri  olarak  kabul  edilen  elektronik
anketlemeye  (Christensen  ve  Johnson,  2014) benzer  şekilde  internet  ortamında  ölçeklerin
uygulanması  yoluyla  gerçekleştirilmiştir.  Geniş  kapsamlı  veriyi  hızlıca  toplamaya  olanak
sağlaması,  anında  dönüt  alma  imkânı  ve  salgın  koşulları  nedeniyle  sosyal  medya
hesaplarından  yapılan  paylaşımlarla  örnekleme  ulaşılmıştır.  Araştırmanın  hedefleri
doğrultusunda istenen verilere ulaşılması amacıyla anket tekniği kullanılmıştır.  Bu tekniğin
tercih  edilmesinin  nedeni,  araştırmacıların  salgın  şartları  nedeniyle  araştırmaya  yönelik
sistematik gözlem yapamıyor olmalarıdır. Ek olarak geniş örneklemden verilerin soru-cevap
ile elde edilmek istenmesidir. Bu amaçla çevirim içi ortamda katılımcılara 22 sorudan oluşan
bir  anket  formu  sunulmuş  ve  cevaplamaları  istenmiştir.  Araştırmanın  anket  formu  üç
bölümden oluşmaktadır.  Anketin  ilk  bölümünde katılımcıların  kişisel  özelliklerine  yönelik
cinsiyet,  yaş,  yaşanılan  yer,  gelir  durumu  ve  eğitim  düzeyi  gibi  demografik  sorular  yer
almaktadır. İkinci bölümde Zenofobi Ölçeği, üçüncü bölümde ise Covid-19 salgını sürecinde
göçmenlere  yönelik tutumların  belirlenmesine  yönelik  olan 6 anket  sorusu bulunmaktadır.
Zenofobi ölçeğinin orijinali Veer, Yakushko, Ommundsen (Veer, Yakushko veOmmundsen,
2011)  tarafından  2011 yılında  geliştirilmiştir.  Daha  sonra  Türk  kültürüne  uyarlanması  ile
geçerlik  ve  güvenirlik  çalışmaları  Özmete,  Yıldırım  ve  Duru  (2018)  tarafından
gerçekleştirmiştir. Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeği on bir maddeden ve tek boyuttan
oluşmaktadır.  Çeşitli  ifadelerin  yer  aldığı  ölçekte,  katılımcıların  her  bir  ifadeye  ne  kadar
katıldıkları beşli likert derecelendirme üzerinden belirlenmektedir. Ölçek puanı, toplam puan
alınarak  oluşturulmaktadır.  Covid-19  pandemisinde  yabancılara  yönelik  tutumların
değerlendirilmesi  bölümü ise,  literatür  taraması  sonucu üzerinde  fikir  birliği  sağlanan altı
maddeden oluşturulmuştur. Bu maddeler arasında  “göçmenler, Covid-19’un ülkemizde daha
hızlı yayılmasına sebep oldular”, “göçmenler temizlik, maske, mesafe kuralına uymuyorlar”
gibi ifadeler  yer almaktadır.  Katılımcılardan her bir ifadeye ne kadar katıldıklarını  (1- hiç
katılmıyorum, 5- tamamen katılıyorum) derecelendirmeleri istenmiştir.
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Bulgular

Zenofobi  ve  Covid-19  pandemisinde  göçmenlere  yönelik  tutumların  ilişkisini
belirlemek amacıyla  SPSS.23 paket  programı kullanılarak basit  doğrusal  regresyon analizi
gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucuna göre Zenofobi, Covid-19 sürecinde göçmenlere yönelik
tutumların  varyansının  %40’ını  açıklamaktadır  (F  (1,202)  =130,86,  p .001,  ˂ R2=.40).
Değişkenler  arasındaki  ilişki  ise  .63  olarak  bulunmuştur.  Bu  sonuçlar  incelendiğinde
değişkenler arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  Değişkenlere ilişkin
bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Regresyon Analizi Bulguları
Tablo 1a. Değişkenlere İlişkin Açıklanan Varyans

Model
R R Kare Düzeltilmiş R Kare

Tahminlenen
Standart Hata

,627a ,393 ,390 3,57847

Tablo 1b. Model

                   Model Kareler Toplamı df
Kareler

Ortalaması F
Si
g

Regresyon 
1675,713 1 1675,713 130,860

,0
0*

Artık 
(Residual)

2586,693 202 12,805

Toplam 4262,407 203
*  p  .001.  ˂

                     Model B SH. β
Sabit (Constant) 10,594 ,786
Zenofobi ,278 ,024 ,627

Cinsiyet: Cinsiyetler arasında zenofobi ve Covid-19 sürecinde göçmenlere yönelik tutumların
arasında  fark  olup  olmadığını  belirlemek  amacıyla  “bağımsız  örneklem  t  testi”
gerçekleştirilmiştir.  Sonuçlara  göre  hem zenofobi  hem de Covid-19 sürecinde  göçmenlere
yönelik  tutumlarda  kadınlar  (Ortzenofobi=32,71,  Ortcovid=20,07)  erkeklere  (Ortzenofobi=  28,32,
Ortcovid=18,12) göre daha yüksek puan almışlardır.  Değişkenlere ilişkin bilgiler  Tablo 2’de
sunulmuştur.

Eğitim:  Katılımcıların  eğitim  düzeylerine  göre  zenofobi  ve  Covid-19  pandemisinde
göçmenlere yönelik tutum puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için öncelikle
katılımcıların  eğitim  düzeyleri  lisans  öncesi  ve  lisans  ve  üzeri  olmak üzere  iki  kategorik
değişken haline getirilmiş ve bu değişkenlerin normal dağıldığı bulunmuştur. Katılımcıların
eğitim  düzeylerine  göre  zenofobi  ve  Covid-19  pandemisinde  göçmenlere  yönelik  tutum
puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla iki ayrı bağımsız örneklem t testi
analizi  gerçekleştirilmiştir.  Sonuçlara  bakıldığında  eğitim  düzeyine  göre  zenofobi
(Ortlisansöncesi=33,00  Ortlisansveüzeri=  30,01)  ve  Covid-19  pandemisinde  göçmenlere  yönelik
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tutumlarının (Ortlisansöncesi=18,45, Ortlisansveüstü= 19,31) farklılaşmadığı görülmüştür (tzenofobi=1.68,
p= .09; tgöçmentutum= 1.12, p=.26). 

Gelir  Düzeyi: Katılımcıların  gelir  düzeylerine  göre  zenofobi  ve  Covid-19  pandemisinde
göçmenlere yönelik tutum düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Ki-Kare
analizi  gerçekleştirilmiştir.  Sonuçlara  göre  katılımcıların  gelir  düzeylerine  göre  zenofobi
puanları ve Covid-19 pandemisinde göçmenlere yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel
açıdan anlamlı farklılık bulunmamaktadır (X2(1,246) = 280,24, p= .07). 

Veri  seti,  maddelere  verilen  yanıt  oranları  açısından  da  incelenmiştir  Pandemi
sürecinde göçmenlere yönelik tutumların tespit edilmesine dair yöneltilen soruların frekansları
ise, aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

Tablo 2. “Göçmenler Covid-19’un ülkemizde daha hızlı yayılmasına sebep oldular.” 
maddesine ait frekans tablosu

Frekans
Yüzd

e
Tamamen katılıyorum 26 12,0
Katılıyorum 41 19,0
Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum

48 22,2

Katılmıyorum 63 29,2
Hiç katılmıyorum 35 16,2
Toplam 213 98,6

Tablo  2  incelendiğinde,  katılımcıların  yüzde  31’inin  göçmenlerin  covid-19’un  daha  hızlı
yayılmasına  sebep  olduğunu  düşündükleri,  %45’ini  ise  bu  ifadeye  katılmadıkları
görülmektedir.

Tablo 3. “Göçmenler “Temizlik-Maske-Mesafe” kurallarına uymuyorlar.” maddesine ait 
frekans tablosu

Frekans Yüzde
Tamamen katılıyorum 30 13,9
Katılıyorum 54 25,0
Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum

71 32,9

Katılmıyorum 34 15,7
Hiç katılmıyorum 24 11,1
Toplam 213 98,6

Tablo  3  incelendiğinde  katılımcıların  %39,9’unun  göçmenlerin  temizlik-maske-mesafe
kuralına  uymadığını  belirttikleri,  %26,8’inin  ise  bu  ifadeye  katılmadığını  belirttikleri
görülmektedir.
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Tablo 4. “Göçmenler genel olarak hijyen kurallarına uymuyorlar.” maddesine ait frekans 
tablosu

Frekans Yüzde
Tamamen katılıyorum 34 15,7
Katılıyorum 61 28,2
Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum

63 29,2

Katılmıyorum 32 14,8
Hiç katılmıyorum 25 11,6
Toplam 215 99,5

 
Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların %43,9’unun göçmenlerin genel olarak hijyen kuralına
uymadıklarını, %26,4’ünün ise bu ifadeye katılmadıklarını bildirdikleri görülmektedir.

Tablo  5. “Göçmenler  devlet  tarafından  verilen  pandemi  sosyal  destek  yardımlarından
faydalanmalıdır.” maddesine ait frekans tablosu

Frekans Yüzde
Tamamen katılıyorum 24 11,1
Katılıyorum 81 37,5
Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum

58 26,9

Katılmıyorum 22 10,2
Hiç katılmıyorum 29 13,4
Toplam 214 99,1

Tablo  6. “Göçmenler  devlet  tarafından  verilen  pandemi  sağlık  hizmetlerinden
faydalanmalıdır.” maddesine ait frekans tablosu

Frekans Yüzde
Tamamen katılıyorum 44 20,4
Katılıyorum 96 44,4
Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum

36 16,7

Katılmıyorum 15 6,9
Hiç katılmıyorum 23 10,6
Toplam 214 99,1
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Tablo  7. “Göçmenler  Covid-19  aşı  sırasına  dahil  edilmelidirler.”  maddesine  ait  frekans
tablosu

Frekans Yüzde
Tamamen katılıyorum 40 18,5
Katılıyorum 95 44,0
Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum

36 16,7

Katılmıyorum 21 9,7
Hiç katılmıyorum 22 10,2
Toplam 214 99,1

Tablo 5,6 ve 7 incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun göçmenlerin sosyal destek,
sağlık ve Covid-19 aşı hizmetlerinden yararlanması gerektiğini, yaklaşık olarak %20 si ise bu 
hizmetlere dahil edilmemeleri gerektiğini düşündükleri görülmektedir.

Tartışma ve Sonuç

Zenofobik  eğilimler,  toplumlarda  oluşan/oluşabilecek  birçok  problemin tetikleyicisi
olarak  kabul  edilmektedir  (Eser,  2021:  34).  Özellikle,  yoğun göç  alan  ülkelere  Covid-19
pandemisi gibi olağanüstü durumların da eklenmesi zenofobik eğilimlerin görünürlüğündeki
artışı kaçınılmaz kılmıştır. Bu çalışma, yöntem kısmında belirtilen sınırlılıklar çerçevesinde
bu ilişkiselliğe odaklanmıştır. Katılımcılardan gelen yanıtlara bakıldığında zenofobi ve Covid-
19 pandemisinde göçmenlere yönelik tutum puanlarının her ikisinde de kadınların, erkeklere
göre daha zenofobik ve göçmenlere yönelik daha olumsuz bir tutum sergiledikleri sonucudur.
Bu  sonucun  ortaya  çıkmasında  örneklem  profilinin  de  etkisi  olduğu  düşünülmektedir.
Öncelikle  katılımcıların  çoğu  göçmenlerin  nispeten  az  sayıda  yaşadığı  Erzurum  ilinde
yaşadıklarını  bildirmişlerdir.  Literatürde  gruplararası  temasın  önyargıyı  azaltan  bir  faktör
olabileceği  konusunda  ortak  fikir  birliği  bulunmaktadır  (Pettigrew,  1986).  Bu  görüşten
hareketle  Türkiye’nin  doğusundaki  şehirlerde  kamusal  ve  sosyal  alanlarda  görünürlükleri
daha  az  olan  kadınların  göçmenlerle  az  temasta  bulundukları  ve  bu  nedenle  önyargı  ve
kalıpyargılarının  daha  fazla  olduğu  açıklamasında  bulunmak  mümkündür.  Bu  bulguya  ek
olarak, çalışmada hem kadınların hem de erkeklerin zenofobik eğilimlerinin nispeten düşük
olduğu da görülmüştür. Çalışmada daha önce de aktarıldığı gibi zenofobik eğilimler eğitim,
gelir  düzeyi,  yaşanılan  şehir  değişkenlerine  göre  anlamlı  farklılık  göstermemiştir.  Bu
sonuçlar, Türkiye’de yüksek bir yabancı düşmanlığı olup olmadığı bağlamında görece olumlu
olarak yorumlanabilir. Ayrıca, katılımcıların çoğunluğunun göçmenlerin aşı ve diğer Covid-
19  sağlık  hizmetlerinden  yararlanması  gerektiğini  düşünmesi  de  söz  konusu  olumlu  savı
destekler  niteliktedir.  Ancak  bulgular  kısmında  da  ortaya  konulduğu  gibi,  katılımcıların
nispeten  büyük  oranı,  göçmenlerin  Covid-19  un  daha  hızlı  yayılmasına  neden  olduğunu,
hijyene  ve  maske-mesafeye  dikkat  etmediklerini  düşünmektedirler.  Bu sonuçlar  zenofobik
eğilimlerin olduğunu düşündürmekle beraber bu alanda daha fazla çalışma yapılmasını gerekli
kılmaktadır.
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Çalışmada elde edilen sonuçlar, genel bir eğilimi yansıtıyor olabileceği gibi örneklem
profilinden  ve  katılımcı  sayısından  da  kaynaklanabilmektedir.  Bu  nedenle  gelecek
çalışmaların daha geniş örneklemle bu bulguları sınaması önerilmektedir. Ayrıca çalışmada
bireysel  farklılıklara  (politik  görüş,  kişilik  özellikleri  vb.)  odaklanılmamıştır.  Dolayısıyla
gelecek çalışmaların bu değişkenleri göz önünde bulundurarak ya da dahil ederek çalışmalara
yön vermeleri önerilmektedir.

Son  olarak  BM, Covid-19’un göçmenler  ve  toplumlar  üzerindeki  olumsuz  etkisini
azaltmaya  yönelik  girişimleri  kapsayan  bir  dizi  önlemler  stratejisi  olarak  sunduğu  “2020
Covid-19  Stratejik  Hazırlık  ve  Müdahale  Programı  (2020  Strategic  Preparedness  and
Response  Plan  Covid-19)” adlı  programda  yerinden  edilmiş  kişilerin  temel  sağlık
hizmetlerinin sürdürülmesi, müdahale ve kurtarma çabalarının arttırılması ve hastalık yayıcı
risklerin  en  aza  indirilmesi  gibi  hedeflerin  tüm  dünya  ülkelerinin  gündeminde  olması
gerektiğini  belirtmektedir.  Nitekim  bu  yönde  politikaların  oluşturulması,  göçmenlere  dair
yanlış bilgilerin ve olumsuz tutumların önlenmesi adına son derece önemlidir.
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TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN

Erdal YILDIRIM1

Özet
Belirli  bir  sosyal  yapının  zamanla  çeşitli  bakımlardan  farklılaşması  olan  toplumsal

değişme,  sosyolojinin  temel  konularından  birisidir.  Bütün  sosyoloji  ekollerinin  toplumsal
değişim  ile  ilgili  bir  açıklaması  vardır.  Hangi  farklılaşmaların  toplumsal  değişim  olarak
adlandırılacağı en önemli tartışma konularının başında gelmektedir. Değişik sosyoloji ekolleri
bu  sebeple  değişimle  ilgili  farklı  kuramsal  bakışlara  sahiptirler.  Bilindiği  gibi  toplumsal
değişme birçok faktör tarafından gerçekleştirilmektedir. Değişimin belirli koşullar altında ve
belirli bir sistem dahilinde gerçekleştiği göz önüne alındığında değişimi etkileyen unsurların
bu  koşullarda  veya  yapıda  meydana  gelen  farklılaşmalar  olduğu  söylenebilir.  Toplumsal
değişimi etkileyen çok sayıda faktör sayılabilmektedir: Doğal koşullar, demografik etkenler,
bilimsel  ve teknolojik  gelişmeler,  din ve dünya görüşü,  sosyal  hareketler,  kültür  vb.  gibi.
Toplumsal değişmeler karmaşık olaylara dayandıkları için bu karmaşıklığın aydınlatılabilmesi
değişme olayının farklı  açılardan ele alınmasını  gerekli  kılmaktadır.  En ilkel  toplumlardan
büyük tarihi imparatorluklara ve de günümüzün modern toplumlarına kadar, bütün toplumlar
değişime  uğramışlardır.  Bu  değişimde  yukarıda  da  belirtildiği  gibi  birçok  faktörün  etkisi
vardır. Bu faktörlerin hepsi önemli olmakla birlikte, bu çalışma, özellikle dinin toplumsal yapı
için anlamını ve toplumsal yapının değişiminde oynadığı rolü sosyolojik düşünce içerisinde
analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din, Değişim, Toplumsal değişme. 

SOCIAL CHANGE AND RELIGION
Abstract

Social  change,  which  is  the  differentiation  of  a  certain  social  structure  in  various
aspects over time, is one of the main subjects of sociology. All scools of sociology have an
explanation for social change. Which differentiations will be called social change is one of the
most important topics of discussion. Different schools of sociology therefore have different
theoretical perspectives on change. As it is known, social change is carried out by different
factors. Considering that the change takes place under certain conditions and within a certain
system, it can be said that the factors affecting the change are the differentiations that occur in
these conditions or in the structure. There are many factors that affect social change: Natural
conditions,  demographic  factors,  scientific  and  technological  developments,  religion  and
worldview,  social  movements,  culture,  etc.as.  Since cocial  changes  are based on complex
events, the clarification of this complexity necessitates the handling of change from different
perspectives.   From the most primitive societies  to the great  historical  empires to today’s
modern societies, all societies have undergone changes. As mentioned above, many factors
have an effect on this change. Although all of these factors are important, this study aims to
analyze the meaning of religion for social structure and the role it plays in the change of social
structure within sociological thought.
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GİRİŞ

Peter  L.  Berger’in  “Dini  Kurumlar”  adlı  makalesi  şu  cümleyle  başlar:  “Din  mi:
Herkesin  bildiği  bir  şey”.   Berger  bu  cümleyi,  dini  kurumların  her  zaman  halkla  iç  içe
olduğunu ve halkın büyük bir bölümünün de bu kurumlara ilgi duyduğunu, önemsediğini ve
aktif olarak katıldığını belirtmek için kullanmaktadır. Ona göre toplum içerisinde farklı dinsel
inançlar ve inançsızlıklar bulunmaktadır. Ancak toplumdaki hemen herkes dinin ne olup ne
olmadığını, onunla ilgili kimin hangi iddialarda bulunduğunu ve onunla ilgili kurumların ne
yapması gerektiğini bilmektedir (Berger, 1999: 71).

Peki neden toplumdaki herkes dinle ilgili bilgi sahibidir? Sosyolojik açıdan bireylerin
dinlerle ilgili sahip oldukları bu bilgilerin doğru ya da yanış olması önemli değildir. Önemli
olan herkesin dinle ilgilenmesi ve ilgili bilgilere sahip olmasıdır. Dinsel inançlar, bireylerin
gündelik yaşamlarını, davranışlarını,  deneyimlerini biçimlendiren ve anlamlandıran, onların
sorunlarıyla  ve  sorularıyla  ilgili  olup  hayattan  kopuk,  saf  soyutlamalar  (Çiftçi,  2009:  32)
olmadıkları için herkes bir şekilde dinle ilgili bilgilere sahiptir. Bu anlamda din, insanlığın
başlangıcından beri toplumların yapıları ve bireylerin düşünce ve davranışları  üzerinde her
zaman  etkin  olan  bir  olgudur.  Yapılan  araştırmalar,  tarihte  bütünüyle  dinden  uzak  bir
toplumun var olmadığını,  toplumun olduğu her yerde,  din olgusunun da kendiliğinden var
olduğunu ortaya koymaktadır.  Toplum içerisinde sosyalleşen hemen her birey dini ilkelere
başvurmakta ve kendi hayatını bu ilkelere göre idame ettirmektedir (Sinanoğlu, 2018:57). Din
olgusu,  ilkel  topluluklarda  toplumsal  hayatın  ve  örgütlenmenin  başlamasından  günümüze
kadar  bütün  toplumlarda  varlığını  korumuş  ve  onlar  üzerinde  çok  önemli  etkilerde
bulunmuştur (Sezer, 2011: 17).

      Baykan Sezer,  dinin  gündelik  hayat  içinde  hep var  olmasını  ve bu kadar  etkin  ve
yaygın olmasının sebebini şöyle izah etmektedir: “Din, insanların dünya içindeki yer ve rolleri
ile ilgili bir bilinçlenme/açıklama olarak belli bir tutumu belirtmektedir” (Sezer, 2011: 17).
Gerçekten de Sezer’in de belirttiği gibi din, insanın kendi varoluşuyla ilgili sahip olduğu bir
dünya görüşü sunan ve hayata anlam katan sistemlerin başında gelmektedir.  Her dinin en
temel amacı, insanları kurtuluşa ulaştırmaktır. Dünya hayatını düzenlemeye yönelik hedefler
göstermesi yanında, ölüm sonrası hayatı da düzenleyen hedefler sunması, dini diğer anlam
sistemlerinden  ayırır.  Başka  bir  söyleyişle,  din  bir  taraftan  insan  ilişkilerini  düzenlemeye
yönelik  amaçlar  belirlerken,  diğer  taraftan  da  insanın  inancı  ve dolayısıyla  da  Tanrısı  ile
ilişkilerini düzenlemeye yönelik işlevler sunmaktadır (Bahadır, 2002: 98). Bundan dolayı din,
bütün toplumlarda görülen bir olgudur. 

      Günümüzde  din  hakkındaki  önemli  yargıların  çoğu  19.  yüzyıl  modern  bilim
anlayışının ve dolaylı olarak sosyoloji açıklamalarının bir ürünüdür. Modern bilim anlayışının
biçimlenmesinde  önemli  bir  rolü  olan  sosyolojideki  başat  yaklaşıma  göre  din  ile  bilim
arasında bir karşıtlık vardır. Sosyoloji, toplum ve toplum olaylarına ilişkin seküler ve bilimsel
bir  bilincin  ifadesi  olarak  kabul  edildiği  için,  bilimsel  dünya görüşünün hakim olmasıyla
birlikte dini düşüncenin de aşıldığı öne sürülmüştür. Bu amaçla F. Nietzsche Tanrı’yı öldürüp
mezara gömerek üstün insanı diriltmek istemiş (Nietszche, 1999: 336), A. Comte Tanrı’yı ve
O’nun  dinini  ortadan  kaldırmak  için  bir  insanlık  dini  kurmuş  ve  Tanrısız  bir  dünyanın
pozitivist  ilmihalini  yazmıştır  (Özben,  2015:  225).   M.Weber,  dünyanın  büyüsünün
bozulduğunu  ve  artık  dünyaya  hakim  olan  rasyonel  bir  aklın  olduğunu  dile  getirmiştir.
Kimileri  ise  “din,  bir  inanç  sorunudur” ya  da  “din,  ancak kulla  Tanrı  arasında  geçen bir
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olaydır” diyerek dini, sosyolojinin dışına itmek istemiştir. Oysa din, toplumsal bir olgudur ve
bu olgunun toplumsal yapı üzerinde çok önemli etkileri bulunmaktadır. 

      Toplumbilim yazınına göz atıldığında gerek bireylerin ve gerekse toplumsal varlığın
devam ettirilmesinde önemli fonksiyonlar icra eden din olgusunun, modernleşmeyle beraber
toplumsal  olaylar  üzerindeki  etkisinin  devreden  çıkarılmaya  çalışıldığı  ya  da  en  azından
etkisinin  çok  az  olduğu  yönünde  teoriler  ortaya  atıldığı  görülmektedir.   Modernleşmeyle
beraber dinin toplumdaki önemini ve fonksiyonelliğini kaybedeceği şeklinde özetlenebilecek
olan bu sekülerleşme teorileri  (Kirman, 2005: 62) aslında dinin devre dışı kaldığı bir Batı
toplumu yaratmanın alt yapısını oluşturmanın çabaları olduğu anlaşılmaktadır.  Sosyologların
toplumsal  değişme  tasavvurlarını  batı  toplum  şartlarında  ve  modernleşme  tahayyülünde
ürettikleri görülmektedir. Bir bakıma toplumsal değişme, modern batı toplumlarında ortaya
çıkan tarihsel koşullarla ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılmaktadır (Yıldırım, 1999: 38).
Bu bakımdan sosyolojinin kendisine konu edindiği değişme kavramı, modern batı toplumuna
ait  bir olgu olarak düşünülür.   Toplumlar değişime uğramaktadır  ve değişmenin olmadığı,
olmayacağı bir toplum düşünülmemektedir. Ama dinsel görünüm baz alınarak yine de bazı
toplumların değişmediğinden, dünyadaki olup bitenlere kendisini adapte edemediğinden söz
edilmektedir.  Bu teorilerde genellikle  değişme ve gelişme kavramları  aynı anlama gelecek
şekilde  kullanılarak  Batının  değerleri  yüceltilip,  bunun  aksini  savunanlar  suçlanmaktadır.
Değişme  olgusunu,  modern  batıya  özgü  olduğunu  kabul  edenler,  kapitalist  ilişkilerin  ve
endüstri devriminin batının tarihsel özgüllüğünde ortaya çıktıklarını belirtmek için değişme
olgusunun sadece batıya ait olmadığını ve değişme yönünün tek bir yönden ibaret olmadığını
savunanları örtük bir şekilde suçlamaktadırlar. Bu teorisyenler, akıl ve aydınlanma kriterlerini
değişmenin nedeni olarak göstermek ve her şeyin başlatıcısı  batıdır  ve orada ortaya çıkan
modern gelişmelerdir demek için toplumsal olayların altında yatan dinsel, tarihi ve toplumsal
ilişkileri reddetmektedirler (Tuna, 2002:191). 

      Din konusundaki bu olumsuz tavırlar, insanın olduğu her yerde var olan din gerçeğini
değiştirmemektedir.  Zaten  kimi  sosyal  bilimciler  sekülerleşmenin  hiçbir  zaman
gerçekleşmediğini, kimileri ise kısmi bir sekülerleşme sürecinin yaşandığını ancak daha sonra
yirminci  yüzyılın  sonları  ile  beraber  sekülerleşmeden  dönülerek  kutsala  dönüldüğünü
belirtmektedirler (Köse, 2014: 11). İster toplumsal ister bireysel alanda sekülerleşme yaşansın
veya  yaşanmasın  dinin  modern  toplumdaki  görünümleri  hem  toplumsal  hem  de  bireysel
açıdan dini yaşam biçimlerini etkilediği açıktır. (Subaşı, 2004: 9). Modernleşme, toplumsal
yaşamın  bütün  alanlarında  değişimler  gerçekleştirdiği  gibi  din  alanında  da  önemli
değişikliklerin yaşanmasına sebep olmuştur.  Bu süreçte dinin normları ve değerleri gözden
geçirilmiş  ve  dinin  yaşam  biçimleri  modern  kent  ortamına  uyacak  bir  biçimde  yeniden
oluşturulmuştur. Bu sebepten toplumsal değişimin her yönüyle anlaşılması, dinin bir sosyal
olgu  olduğu  gerçeğini  kabul  etmekten  geçmektedir.  Din  olgusu,  bitti/bitecek  denilirken,
günümüzde bu olgu hala insanlığın gündeminin ilk sıralarında ve geleceğinde etkin faktörlerin
başında  gelmektedir.  Dolayısıyla  din  olgusunu  dışlayarak  ya  da  görmezlikten  gelerek
toplumsal olayları, kurumları ve insan davranışlarını açıklamak mümkün görünmemektedir.
Buradan hareketle  bu çalışma,  dinin toplumsal  değişme üzerindeki  etkilerini  analiz  etmesi
bakımından önemlidir. 
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Toplumsal Değişme ve Din Kavramları

      Bilindiği  gibi  bilimsel  anlama  çabasında  ilk  temel  adım,  incelenen  konunun
kavramlarının  açık  bir  tanımının  yapılmasıdır.  Bu  bakımdan  öncelikle  değişme  ve  din
kavramlarından  ne  anlaşıldığının  ortaya  konulması  gerekir.  Son  yıllarda  gerek  dünyada,
gerekse ülkemizde üzerinde en çok konuşulan kavramlardan birisi “değişim”dir. Peki değişme
neyi ifade etmektedir. Kavram olarak değişme, önceki durum ya da davranıştan farklılaşma,
herhangi bir zaman dönemi içinde bir şeyde gözlemlenen farklılaşma, bir başka biçime ya da
duruma girme gibi anlamlara gelmektedir.  Burdan yola çıkıldığında geniş anlamda toplumsal
değişme,  sosyal  yapıda,  sosyal  kurumlarda  veya  kurumlar  arasındaki  ilişkilerde  meydana
gelen  gelişmelerdir.  Bir  başka  ifadeyle  toplumsal  değişim,  toplumun  temel  kurumlarında
meydana  gelen  olumlu/olumsuz  gelişmelerdir.  Toplumsal  değişim  kavramı,  bir  toplumun
iyiye, kötüye doğru gidişini veya ilerlemesini, gerilemesini ifade etmemekte, var olan nesnel
bir gerçekliği ifade etmektedir (Okumuş, :135).  Bir bakıma toplumsal değişme, farklı zaman
dilimlerinde sosyal yapı unsurlarında ortaya çıkan nitelik ve nicelik farklılaşmasıdır (Erkal,
2000:219).  Kültürel  ve  sosyal  olgular  tarihin  başlangıcından  beri  dinamik  bir  yapıdadır.
Ancak bu değişmenin yönü ve hızı hem modern öncesi hem de modern sonrası toplumlarda
farklılıklar göstermektedir. Yine bu farklılıklar, her iki toplum tipinde de toplumdan topluma,
kültürden kültüre, zamana ve yere göre değişmektedir (Erdoğan, 2010: 38). 

      Değişim,  insanın  bilinçli  bir  planı  olmaksızın  onun  fiillerinin  ve  davranışının
sonucunda  oluşan  evrimsel  değişim  (dil,  kültür  ve  yazı  gibi);  insan  tasarımı  olmaksızın
kendiliğinden  gelişen  doğal  değişim  (güneş  sisteminin,  organizmaların  ve  kristallerin
oluşması  gibi);  insanın  planı,  fiil  ve  hareketleri  neticesinde  ortaya  çıkan  yapay  değişim
(teknolojik  buluşlar,  binalar,  araçlar,  görsel  sanatlar,  yapılan  yasalar  vb.)  olarak  çeşitli
gruplara ayrılmaktadır (Aktan, 2003:4). Toplum hayatında görülen her değişiklik toplumsal
değişme  olarak  adlandırılmamaktadır.  Toplumsal  değişme  her  şeyden  önce  kolektif  bir
değişme ve yenilik olup, toplumun tamamını veya önemli bir bölümünü ilgilendiren yapısal
unsurların  ve  onların  işleyişindeki  değişimleri  kapsamaktadır.  Sosyologlar  toplumsal
değişmeyi yapı bakımından üçlü bir tasnife tutmaktadır (Günay, 2001:328). 

a Sosyal değerlerdeki değişmeler
b Kurumsal değişmeler
c Kişiler üzerinde değişmeler

     Toplumların sosyal  yapılarında  meydana gelen değişiklikler  sosyolojinin ilgilendiği
ana konulardan biridir. Değişme sorunu, eski zamanlarda çok az düşünürün bir meselesi iken,
bugün  herkesi  meşgul  eden  bir  konu  haline  gelmiştir.  Her  toplum ve  kültür  bir  değişim
içerisinde  olmuştur.   Değişmenin  olmadığı  bir  toplum  düşünülmemektedir.  Toplumsal
değişmeler,  günümüzde  daha  önceki  toplumlarda  görülmemiş  bir  hızla  bütün  toplumları
etkilemektedir.  Sosyoloji  başta  olmak  üzere  bütün sosyal  bilimler  sosyal  varlık  alanında
değişmenin  nasıl  oluştuğuna  ve  işlediğine  odaklanmışlardır.  Değişme  niçin  olmaktadır?
Morris Ginsberg, toplumsal değişmeye neden olan faktörleri sekiz madde de toplamaktadır
(Battomore, 1996:329-330), (Türkdoğan, 1996: 69)

a Bireylerin  bilinçli  istek  ve  kararları  (Batılı  toplumlarda  küçük aile  sistemine  geçiş
gibi)
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b Değişen  koşullardan  etkilenen  bireysel  eylemler  (1300  ve  1500  yılları  arasında
İngiltere’de serflerin (villeinage) azalması gibi)

c Yapısal  değişmeler  ve baskı  altına  almalar  (Marx’ın vurguladığı  üretim güçleri  ve
üretim ilişkileri arasındaki çelişkiler)

d Dış etkiler (Kültürel temaslar ya da fethe uğramak)
e Seçkin önemde bireyler ya da birey grupları
f Değişik  kaynaklardan  gelen  unsurların  belli  bir  noktada  iç  içe  girmeleri  veya

birbirlerini etkilemeleri (İhtilaller gibi)
g Rastlantı sebebiyle meydana gelen oluşumlar 
h Toplumlarda ortak bir amacın ortaya çıkması

        Din kavramına gelince, onun birçok toplumsal görünümü ve farklı biçimleri olmasına
rağmen,  o,  daha  çok  kutsal  kavramı  ile  ilişkilendirilerek  tanımlanmaya  çalışılmaktadır.
Sosyologlar, biri tözsel (dinin ne olduğu) biri işlevsel (dinin ne yaptığı) olmak üzere iki din
tanımından bahsetseler de onları daha çok ilgilendiren dinin fonksiyonel tarifleridir. Çünkü bu
fonksiyonel tanımlamalarda dinin, toplum ve bireyler için yerine getirdiği işlevlere ve onlar
için neler yaptığına bakılmaktadır. “Kutsalın tecrübesi” şeklinde tanımlanan din (Wach, 1995:
37), bireylerin yaşadığı sübjektif bir tecrübe olarak kalmamakta, toplumsal alanda farklı ifade
biçimlerinde  objektifleşerek  birtakım  fonksiyonlar  yerine  getirmektedir.  Dinin  en  önemli
işlevi  “aşkın  varlık”  ile  insan  arasındaki  ilişkiyi  sağlamak  olarak  görülse  de  bu  ilişki  ile
beraber insanlarda zihniyet dönüşümü, tutum ve davranış değişiklikleri meydana gelmektedir
(Arslantürk, 2014: 34). Dinler, sadece bireylerde değil toplumsal alanda da çeşitli işlevlerde
bulunarak  toplumsal  yapıyı  etkilemekte  ve  onu  dönüştürmektedir.  Din,  ilkel  kültürlerden
başlayarak  yakın  ilişki  içerisinde  olduğu  aile,  kabile,  boy,  millet  gibi  tabii  birlikleri
etkileyerek  hem  zihniyetin  şekillenmesinde  hem  de  örgütlenme  açısından  bu  birlikleri
etkilemektedir  (Arslantürk,  2010:  44).  Herhangi  bir  dine  toplumsal  değişme  kavramı
üzerinden  bakıldığında  bireylere  yapması  gereken  rolleri  ve  normları  benimsettiği,  dünya
görüşü  ve  zihniyet  kazandırdığı,  toplumsal  kurum  ve  kuruluşları  biçimlendirdiği  açıkça
görülmektedir (Subaşı, 2004:151). 

       Toplumsal  değişimi  etkileyen  çok  sayıda  faktör  sayılabilmektedir:  Doğal  koşullar,
demografik  etkenler,  bilimsel  ve  teknolojik  gelişmeler,  din  ve  dünya  görüşü,  sosyal
hareketler, kültür vb. gibi. Dinin toplumsal yapı için anlamı ve toplumsal yapının değişiminde
oynadığı  roller  sosyolojik  düşüncede  kapsamlı  tartışmalara  konu  olmuştur.  Değişimin
modernleşme  ile  özdeş  kabul  edildiği  bir  dünyada  modernleşmenin  karşıtı  olan  dinin  de
gericilik ile özdeşleştirilmesi kaçınılmazdır. Ancak zamanla dinin de diğer toplumsal etmenler
gibi toplumsal yapıyı şekillendirme de önemli roller oynadığı kabul edilmeye başlanmıştır.
Toplumsal değişim-din ilişkileri karşılıklı olmaktadır. Bu etkileşimsellik temelde iki şekilde
gerçekleşmektedir.  Bunlardan  birincisi,  dinin  etkili  olduğu  din-toplumsal  değişim  ilişkisi;
diğeri de dinin etkilendiği toplumsal değişim-din ilişkisidir. Bu çalışma, dinin etkili olduğu
din-toplumsal  değişme  ilişkisine  odaklandığından  diğer  ilişki  biçimine  değinilmeyecektir.
Alan yazına bakıldığında toplumsal değişim ile din ilişkisi arasında iki temel yaklaşım dile
getirilmektedir (Günay, 2001:333).

1 Toplumsal değişme faktörü olarak din
2 Toplumsal değişmeyi engelleyici bir faktör olarak din
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Toplumsal Değişme Faktörü Olarak Din

       Din gerek birey ve gerekse toplumsal alanda oldukça önemli olan ve her toplumda
görülen  en  asli  kurumlardan  biridir.  O,  bir  toplumun  sosyo-kültürel  ve  inanç  yapısının
şekillenmesinde  yer  alan  en  önemli  faktörlerden  biri  olup  insanların  düşünce  ve davranış
biçimlerini belirleyen en önemli motivasyon kaynağıdır (Polat, 2007:40). İnsanlar arasındaki
ilişkiyi,  insanların  tutum  ve  davranışlarını,  toplumların  işleyişini,  toplumsal  düzenlilikleri
belirleyen ve meşrulaştıran faktörlerden biri olarak toplumbilimcilerin ilgisini çekmektedir.
İnsanlık tarihi boyunca dinlerin sosyo-kültürel değişmede çok büyük etkileri olmuştur. Birçok
durumda din, toplumsal değişmeyi başlatan ve pekiştiren itici bir güç olmuştur. 

       Din,  insanların  toplum  içerisinde  nasıl  davranmaları  gerektiği  konusunda  kurallar
koymakta ve günlük hayatın akışı içerisinde meydana gelen olayların anlamlandırılmasını ve
açıklanmasını  yapmaktadır  (Kehrer,  1996:  92).  Weber’e  göre  bütün  dinler,  bireylerde  bir
iktisadi,  sosyal  ve  ahlak  görüşü  meydana  getirmektedir.  Bu ahlak,  her  zaman  ilgili  dinin
toplumsal  alanda  olmasını  istediği  ilkeler,  öğretiler  tarafından  oluşturulmaktadır.  Dini
nedenler,  insanların  düşüncelerine,  tutumlarına  ve  davranışlarına  tesir  eden  en  kuvvetli
etmenlerdir. Dinlerde bulunan iktisadi ve sosyal ahlak, bireylerin davranışlarının oluşmasında
en  önemli  faktörlerden  biri  olup,  toplumsal  hayat  normlarının  temelini  oluşturmaktadır
(Freyer,  1963:  92).  Her  din,  müntesiplerinden  ilgili  dini  sistemin  kurallarına  uygun  belli
toplumsal  davranışlar  ortaya  konulmasını  istemektedir.  Din  kurumuna  bakıldığında,  genel
olarak  inanç,  pratik  ve  sembollerden  oluşmaktadır.  Akide,  amel  ve  semboller,  dinin  daha
somut ifade şekilleri olarak soyut dünya görüşünü ve ahlakını bir yandan kuvvetlendirirken
bir  yandan  da  görünür  hale  getirmektedir.  Bu  unsurların  bir  araya  gelmesi  ile  birlikte
bireylerin dini dünya görüşleri,  ahlakları şekillenmeye ve dünya görüşleri etrafında da ona
uygun bir  toplumsal  alan kurulmaya başlanmaktadır.  Kurulan yeni  dünyada artık  yeni  bir
zihniyet  ve  bu  zihniyete  uygun  toplumsal  kurumlar  meydana  getirilmektedir.  Ayrıca
bireylerin dini dünya görüşlerine, değer ve normlarına paralel olarak şekillenen ahlak anlayışı,
insanın toplumsal hayatında neleri yapıp neleri yapmayacağına dair ölçütler ortaya koyarak
bireylerin  gündelik  hayatlarına  yön  vermektedirler.  Dolayısıyla  din,  insanın  toplumsal
hareketleri,  fiilleri  üzerinde  doğru-yanlış,  iyi-kötü  biçiminde  etkili  olurken  aynı  zamanda
bütün toplumsal kurumlar üzerinde de etkili olmaktadır (Bodur, 2016: 17). Bir anlamda din,
bir topluluğun yaşama biçiminden sanatına kadar sosyal hayatın tüm alanlarında etkili olup,
yaşama  stilini,  düşünce  sistemini  ve  sanatını  belirleyen  kültürün  en  önemli  faktörünü
oluşturmaktadır. 

       Din, toplumsal davranışların ve eylem biçimlerinin önemli bir kaynağıdır. İnsanlar,
genellikle  yaptıkları  eylemlerine  bir  anlam  verebildikleri,  destekleyebildikleri  ölçüde  o
eylemler köklü ve uzun bir zaman dilimi içerisinde kendilerine yer bulurlar. Dinin toplum
hayatında yerine getirdiği  işlevleri  hiçbir  ideoloji  ve fikir  yerine getirmemiştir.  Çünkü din
bireylerin gündelik hayatının her anında etkili olmakta ve onları kuşatmaktadır (Sezen, 1997:
224). O, bireylere hayatın kendisi ile ilgili bir yorum şeması ve anlam haritası sunarak diğer
fikir sistemlerinin onlara veremediğini vermektedir. Dinin bireylere sunduğu bir dünya vardır.
Bu dünya içerisinde her şey birbiriyle bağlantı halindedir. Aile içi ilişkilerden diğer insanlarla
olan ilişkiler ağına, doğumdan ölüme, evlenmeden boşanmaya, eğitimden ekonomiye ve hatta
boş  zamanların  değerlendirilmesine  kadar  pek  çok  sosyal  kurum üzerinde  dini  prensipler
hakim konumdadır. Her din, toplumu doğrudan hedef almaktadır. Her din, toplum yapısında
birtakım değişikliklere gitmek, sosyal kurumlar ve bunların arasındaki ilişkileri düzenlemek

113



eğilimindedir.  W.  H.  Stanner,  dinin  toplumda  gerçekleştirdiği  değişimi  dört  temel  ilke
etrafında  açıklamaktadır.  Bunlar:  teklif  /tebliğ,  yıkım,  dönüştürme  ve  yeni  toplumsal
yapılardır. Ona göre din, ilk olarak ortaya çıktığı veya girdiği topluma yeni normlar, değerler
sunarak bir teklifte bulunur. İkinci olarak mevcut yapının bozuk ve kötü olduğunu belirterek
yıkımını ister; üçüncü olarak yıkılan eski toplumsal yapıların norm ve değerlerinin, kendisinin
getirdiği yeni değer ve normlarla değiştirilmesini ister; son olarak da yeni toplumsal yapıların
kurulmasını  emreder.  Böylece  eski  toplumsal  düzen  yıkılarak  yeni  bir  toplumsal  düzene
geçilmektedir.  Toplum eskisinden farklı  bir  kimlik  ve dünya görüşüyle tarih  sahnesindeki
yerini almaktadır  (Akdoğan, :449). Bir bakıma her din, eski kurum ve anlayışların toplum
içerisinde  yerine  getirdikleri  anlamlandırmaları  yok  ederek,  onların  yerine  yeni  norm  ve
değerlerle  bezenmiş  yeni  bir  toplumsal  dünya inşa etme amacındadır.  Dinin sosyal yapıyı
değiştirici ve yeni yapıyı kurma işlevi bir toplumda genellikle dinin ilk örgütlenme ve yayılma
dönemlerinde görülürken, toplumda oluşan yapının korunması ve sürdürülmesi ise daha çok
dini ilk yayanların veya kurucuların hayatlarını kaybetmesiyle beraber başlamaktadır (Bilgin,
1997:  33).  İslam’ın  doğuşu  ve  gelişimi,  Stanner’in  belirttiği  sosyal  gelişim  ve  değişim
çizgisine benzerlik göstermektedir.  Hz. Peygamber de geldiği topluma bilinen ve yaşanandan
farklı bir dini anlayış sunmuştur. Nitekim tarihi süreçte İslam hem doğduğu bölgede hem de
yayıldığı yerlerde kendi misyonu doğrultusunda bir yapı kurduğu görülmektedir. Dolayısıyla
din, sosyo-kültürel hayat üzerinde belirleyici bir fonksiyon görmüş ve toplumsal değişmeleri
etkilemiştir (Akdoğan, 2019:449). 

      Dinin toplumdaki  kültürel  yapının inşa edilmesinde,  kültürün dönüştürülmesinde,
değerleri yaratmasında veya   toplumsal yapıların, kurumların değişmesinde nasıl belirleyici
ve etkili  bir etmen olabildiği  şu üç örnek üzerinden ortaya konulabilir:  (1) Max Weber’in
“Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” tezi; (2) dinin cinsel yaşamdaki veya toplumsal cin

siyet oluşturmadaki rolü; (3) dinin ABD’de ortaya çıkan Sivil Haklar Hareketi’ndeki
rolü. 

      Bilindiği  gibi  Marx,  bir  toplumdaki  kurumların  oluşmasında  ve  insan  ilişkilerinin
biçimlenmesinde  iktisadi  faaliyetleri  ön  plana  alması  nedeniyle  genellikle  ekonomik
determinist olarak suçlanmaktadır. Ona göre, toplumsal yapıları ve insanları anlayabilmenin
yolu,  onların  iktisadi  ilişkilerini  ve  yapılarını  değerlendirmekten  geçer.   Çünkü  kültür,
inançlar ve değerler ekonomik yapının ürünleridir. Bir bakıma insanlar, içinde bulundukları
ekonomik yapıya uygun bir şekilde düşünürler, inanırlar, ona uygun bir zihniyet ve karakter
kazanırlar.   İnsanların  sahip  oldukları  düşünceler  sadece  ekonomik  yapıyı  doğrularlar  ve
meşrulaştırırlar.  Dolayısıyla  toplumları  ve  bireyleri  ekonomik  faktörlerden  soyutlayarak
anlamak  mümkün  değildir.  Max  Weber  ise  genellikle  toplumsal  yapının  değişim  ve
dönüşümünde,  düşüncelerin  ve  inançların  etkisini  vurgulayan  biri  olarak,  dinin  toplumsal
değişimin  bir  faktörü  olarak  görülebileceğini  düşünür  (Thompson,  2004:17).  Weber,  bu
düşüncelerini, yani Protestan dini ahlakının ekonomik faaliyetler üzerinde yaşattığı değişimi
açıklamak için “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserini yazar (Weber, 2002).
Weber, bu eserini yazdığından beri, kültürel değerlerin toplumsal değişmedeki önemi devamlı
olarak vurgulanır hale gelmiştir. Bilindiği gibi Weber, insanın düşüncelerini, davranışlarını ve
eylemlerini yönlendiren dini dünya görüşü ile kapitalizm arasında bir tür nedensellik veya
seçisi  uyuşum  ilişkisi  olduğunu,  bir  başka  söyleyişle  dini  motiflerin  iktisadi  unsurları
etkilediğini ileri sürmüştür.  Protestan ahlakının getirmiş olduğu iş etiğinin, insanın aklını ve
yeteneklerini  rasyonel  olarak  kullanmasını  istemesi,  emeği  çok  değerli  görüp  daha  çok
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çalışmayı teşvik etmesi, ülkelerin gelişme ve ilerlemeleri açısından son derece önemli ilkeler
olarak  görülmektedir.  Weber’e  göre,  Protestan  ahlakının  bu  dini  ilkeleri  olmasaydı,  Batı
toplumundaki teknolojik gelişmeler de olmayabilirdi (Çapçıoğlu-Beşirli, 2013: 279). Weber
bu  tezini,  İslamı  açıklamak  için  de  kullanır.  Ona  göre  modern  endüstriyel  kapitalizmin
gelişmesi için olması gereken “burjuva sınıfı, özerk şehirler, rasyonel ve özerk hukuk, özel
mülkiyet,  özgür  emek ve rasyonel  ticarete  sahip bir  toplumsal  ortam” gibi  kriterler  İslam
toplumlarında oluşmadığı için kapitalizm gelişmemiştir (Turner, 1991: 20).

      Dinin toplumsal yapı üzerinde belirleyici olduğu diğer bir örnek de ABD tarihinde
meydana gelen Sivil Halklar Hareketi’dir.  Sivil Halklar Hareketi,  1950’li yıllarda ABD’de
ortaya çıkan ve sosyal-siyasal alanda eşit haklar elde etmeyi kendine misyon edinen bir sivil
halk girişimidir. Bu hareket, Amerika tarihinde çok önemli bir yere sahiptir.  Bu mücadele
sayesinde Afrika kökenli Amerikalılar ırkçı yasalara ve onun uygulamalarına karşı bir zafer
kazanmışlardır.  1940-1950’li yıllarda ABD’de ırk ayırımından dolayı beyaz Amerikalıların
bütün  sosyal,  siyasal  ve  ekonomik  sistemde  hakimiyet  kurduğu,  kamuda  görev  yapan
memurların,   güvenlik  güçlerinin  ve  hukuk  adamlarının  tamamının  beyaz  olduğu;  Afrika
kökenli olanlarla beyaz Amerikalıların komşu olamadıkları, lokantalarının ve otellerinin ayrı
olduğu; siyahi tenlilerin plajlara, eğlence merkezlerine, tiyatrolara, parklara, büyük kolejlere
ve üniversitelere  girmelerinin yasak olduğu; yasal  köleliklerin,   tecavüzlerin,  aile  birliğine
yönelik  sistematik  yıkımların,  kütüphanelerde  ve  mezarlıklarda  ayrımcılıkların  ve  ölüm
tehditlerinin olduğu bir ortamda Afrika kökenli Amerikalılar kendilerini toplumdan dışlanmış
olarak buldular (Zuckerman, 2009:161). Bu hareket, Amerika tarihindeki en büyük toplumsal
mücadalelerden  birini  temsil  etmektedir.  Harekete  mensup  insanlar,  özgürlük,  hürriyet  ve
demokrasi  için  çoğunluğun  benimsediği  bir  düzen  karşısında  hayatlarını  riske  ederek
toplumsal yaşamda birçok haktan yoksun olan bir azınlığı başarıya ulaştırmışlardır. Bu başarı,
birçok  toplumbilimci  tarafından  kaynağını  dinden  alması  nedeniyle  dinin  toplumsal  yapı
üzerindeki bir başarısı olarak ele alınmaktadır (Zuckerman, 2009:160).

     Sosyal  bilimcilere  göre  Sivil  Haklar  Hareketi,  Hıristiyan  ahlakının  sahip  olduğu
ilkelerden ve ideallerden doğmuştur. Bu hareket, sadece ırklar arasında bir toplumsal eşitlik
sağlama mücadalesi olmayıp, aynı zamanda evrensel insanlık değerlerini daha üst bir ahlaki
noktaya taşıma girişimidir. ABD’yi insan hakları bakımından radikal bir şekilde değiştiren bu
hareket,  insan  hakları  ile  ilgili  siyasi  bir  mücadele  olarak  görünmesine  rağmen  içinde
Hıristiyan  inanç  ve  öğretilerini  barındıran  dini  bir  mücadeledir.   Çünkü  Sivil  Haklar
Hareketi’ne önderlik edenlerin çoğu papazdır. Bu hareketin başarıya ulaşmasının temelindeki
en önemli faktörler, Papazların, Sivil Haklar Hareketi’ne liderlik yapmayı Tanrı’nın iradesini
yerine  getirme  görevi  olarak  görmeleri,  Hıristiyanlığın  barış  ve  sevgi  ahlaklarını
içselleştirmeleri,  Hıristiyan temelli  pasif direniş ahlakını temsil  eden “nefret  edeni sevme”
anlayışını benimsemeleri ve motivasyonlarını güçlü tutabilmek için sürekli olarak İncil’den
ayetler  ve  dualar  okumaları  gelmektedir.  Yine  Lewis  Baldwin’e  göre  bu  hareketin  lideri
Martin Luther King Junior’u mücadeleye sevk eden saik “Hıristiyan iyimserliği”dir. Ona göre
King’in motivasyonun kaynağı, Hıristiyan teolojisinin kültürel bir mirası olan “insanın içinde
bulunduğu bütün kötü yaşam şartlarına rağmen, Tanrı’nın sonunda kötülüğe galip geleceği ve
bütün insanlara özgürlük ve kurtuluş vereceği” düşüncesidir. Bu anlayış, bireyleri mücadeleye
sevkeden  motivasyonun  kaynağıdır.   King’in  eylemciliğinin  ve  mücadeleyi  kazanma
iyimserliğinin altında Tanrı’ya duyduğu güven gelmektedir. King’e göre sosyal eşitsizliklerin
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sürdüğü bu yapı, dinin sağladığı motivasyonla önce yumuşatılmış ve daha sonra kaldırılmıştır.
King’in kendisi bu durumu şu cümlelerle ifade etmektedir (Zuckerman, 2009:160):

 “Köklü bir adalet için yaptığım bu mücadele boyunca daima Tanrı’dan kalbimdeki katılığı
kaldırıp  bana güç  ve  cesaret  vermesini  diledim… bu daimi  dua dolu  yaşam ve  Tanrı’ya
bağlılık hissi bana, bu mücadelede ilahi bir yoldaşın yanımda olduğu hissini vermiştir. Bunu
açıklayacak başka bir yol da bilmiyorum.” 

“Eğer Tanrı’ya karşı derinden ve sabır dolu bir inancımız yoksa, o zaman kaçınılmaz olan
ertelemelerle,  hayal  kırıklarıyla  ve  değişikliklerle  yüzleşmelerde  kendinizi  güçsüz
hissedersiniz. Tanrı yoksa, tüm çabalarımız küllere dönüşür.”

“Kötü  güçlerin  kurbanı  olan  çocukları  Tanrı  asla  unutmayacaktır.  O,  bize,  yaşamın ağır
yüklerine  ve  sıkıntılarına  dayanabilmemiz  için  iç  zenginliği  verir.  Bizler  zalim  Mısır’ın
karanlığındayken,  Tanrı  yolumuz üzerindeki  ışıktır…Umut  ışığı  yanıp  sönmeye ve inancın
mumu azalmaya başladığında, devam etmemiz için bize yeni bir kuvvet vererek ruhlarımızı
tazeler. Sadece eylem esnasında değil, umutsuzluk gecesinde de o bizimledir.”

      Zuckerman’a  göre  sivil  haklar  hareketi  baskın  Hıristiyan  karakteri  göz  önüne
alınmaksızın anlaşılmaz. Ona göre, Sivil Haklar Hareketinin liderlerinin büyük çoğunluğunun
Hıristiyan ve dindar olması; hareket merkezlerinin kiliseler olması, çabalarının temelinde dini
toplumsal bağların olması; ideolojisinin, manevi dayanaklarının belirgin biçimde Hıristiyan
kaynaklı  olması  gibi  faktörler  bu  hareketin  dinsel  yönlerini  göstermektedir  (Zuckerman,
2009:163). Dolayısıyla Sivil Haklar Hareketi ABD’nin sosyal yapısını radikal bir dönüşüme
uğratan ve doğasının derinliklerinde Hıristiyanlığın olduğu bir harekettir.

      Bir toplumun dini alanında ortaya çıkan değişmeler, toplumun norm bünyesinde de
köklü  değişmeler  meydana  getirir.  Bu  ilkenin  en  iyi  örnekleri,  toplumların  cinsellik
konusunda gösterdikleri duyarlıklarda görülmektedir.  Din, bireylerin cinsellikle ilgili neleri
yapacağını  neleri  yapmayacağını,  kimlerle  cinsel  ilişkiye  gireceğini  veya  girmeyeceğini
belirlemede çok etkili  bir faktördür. Dindar olmayan insanlar bile konu cinselliğe gelince,
kendi  kültürlerindeki  dini  akımları  dikkate  almakta  ve  onlardan  etkilenmektedirler.
Dolayısıyla  cinselliği  ortaya  çıkaran  kültürel  bağlamdaki  dini  inançlara  ve  uygulamalara
bakmaksızın  toplumdaki  cinsellik  anlayışı  anlaşılamamaktadır.  Cinsellik,  bireylerin  cinsel
ilişkiyle  alakalı  düşüncelerini,  tutumlarını,  davranışlarını  ve cinsel yönelimlerini içine alan
çok geniş bir olgudur. Toplumlar, kendilerine has birtakım cinsel ahlaklara sahiptirler. Cinsel
ahlak, bireylerin ve toplumların çokça üzerinde durdukları ve toplumsal alanda onunla ilgili
hem formal hem de informal düzenlemeler yaptıkları, bireylerin cinsel ihtiyaçları ile alakalı
değer  yargılarını  ve  davranışlarını  oluşturdukları  bir  alandır.  Bu  alan,  en  çok  da  dinsel
metinler, normlar ve ahlak baz alınarak düzenlenmektedir. Bütün dinlerde, özellikle de tek
Tanrılı  semavi  dinlerde cinsellik  olgusu çok önem verilen bir  konudur.   Bu dinler,  kendi
teolojileri,  dünya  görüşleri  ve  ahlak  anlayışları  çerçevesinde  bireylerin  cinsel  hayatlarını
düzenlemeye yönelik emir ve yasaklar getirmektedirler (Yapıcı, 2007: 71). Bütün dinlerde ve
ilgili  kültürlerde  erkekler  ve  kadınlar  arasındaki  farklılıklar,  cinsellikle  ilgili  neleri  yapıp
neleri yapamayacakları, kimlerle ilişkiye girip girmeyecekleri açık bir şekilde belirtilmektedir.
Cinsel hayatı  düzenleyen emirler  ve kaçınılması gereken yasaklar her dinde belirlenmiştir.
Özellikle  tek  Tanrılı  dinler,  temel  cinsel  arzu  ve  isteklerin  meşru  sınırlar  içerisinde
giderilmesini isteyerek evlilik olgusunu ön plana çıkarmaktadır. 
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      B.S.  Turner’e göre dinler,  tarih boyunca insanların cinsel davranışları  ile  ilgili  çok
farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Her bir dini gelenek, cinsellikle alakalı kendi teolojisine has
normları,  öğretileri  ve  değerleri  kendi  inananlarına  benimsetmeye  çalışmışlardır.  Bunun
yanında cinselliğin dini temellere dayalı olarak düzenlenmesine ilişkin semavi dinlerin kabul
ettiği bazı temel prensipler de bulunmaktadır: Bunlardan birincisi, hemen hemen bütün dini
geleneklerin eşcinselliği  yasaklamaları;  ikincisi,  sadece zevk amacını  güden bir  cinselliğin
gelişimin  manevi  düşmanı  olarak  görülmesi;  üçüncü  olarak  da  cinselliğin  sadece  evlilik
esnasında ve bir erkekle bir kadın arasında olduğunda kabul edilebilir olmasıdır (Zuckerman,
2009: 175). Sosyologlar, Batıda insanların büyük çoğunluğu tarafından benimsenen cinsellik
karşıtı  düşüncelerin  ve  inançların,  büyük  oranda  erken  dönem  Orta  çağ  Hıristiyan
öğretilerinin sonuçları olduğunu belirtmektedirler. Hıristiyan öğretilerine göre şehvet, bireyin
günaha  girmesine,  suç  işlemesine  ve  lanetlenmesine  neden  olmaktadır.  Cinsellik,  ahlaki
kirlenmenin, manevi bozulmanın ve ritüel kirliliğinin bir kaynağıdır. Bunun yanında erdem,
cinsel kaçınmayla ve onun reddedildiği bir saflıkla tanımlamaktadır. Günümüzde geleneksel
Hıristiyanlığın en fazla etkisini yitirdiği ülkelerde ve bölgelerde geleneksel kısıtlayıcı cinsel
normlar  ve değerler  de gücünü kaybetmektedir.  Geleneksel  Hıristiyan inançların en düşük
seviyede  olduğu  İskandinav  ülkeleri  ve  Batı  Avrupa  devletlerindeki  evlenmeden  beraber
yaşamanın,  evlilik  dışı  çocukların,  eşcinsel  ilişkilerin,  hayat  kadınlığının  ve evlilik  öncesi
cinselliğin  kabul  görmesi  ve  onaylanması  bunun  örnekleridir.  Dolayısıyla  geleneksel
Hıristiyanlıktaki azalışa bağlı olarak, cinsel serbestlikte bir artış görülmektedir (Zuckerman,
2009:181).  

Toplumsal Değişmeyi Engelleyici Bir Faktör Olarak Din

Genellikle  bütün  dinlerin  inananları,  dinlerinin  kaynağını  bir  kurucuya,  mitolojiye
veya dini  yayan bir  elçiye  dayandırır.  Din mensupları,  kendi  dinlerinin  kaynakları  olarak
gördükleri  kişilerin dini  tecrübelerini  aynı  şekilde yaşamak ve onların hatıralarına bağlılık
amacıyla belirli ritüelleri hep aynı şekilde tekrar ederek kendilerini tarihin değişiminden uzak
tutmaya çalışırlar. Dolayısıyla her dini sistem, değişmeye karşı birtakım inançlar, ritüeller ve
metinler ortaya koyarak muhafazakar bir görünüm sergiler (Günay, 2001:333). Din, içinde
doğduğu veya içine girdiği topluma yerleştikten sonra, ontolojik olarak sadece inanç, ibadet
ve  ahlaka  etki  etmemekte,  bunun  yanında  oranın  kültürüne  nüfuz  ederek  hukuk,  siyaset,
ekonomi vb. alanları  dinle özdeşleştirerek onların da din gibi algılanmasını sağlamaktadır.
Din  ve  geleneğin  özdeşleştirilmesi,  geleneğin  dinselleştirilmesi  veya  geleneğin
kutsallaştırılması (Onat, 2003:26) sayesinde din, muhafazakar bir konuma gelmektedir.

      Toplumsal  düzen,  her  zaman  bir  değişim  ve  dönüşüm  içerisinde  olduğu  için,  bu
değişimler ve yenilikler bazen toplumsal düzeni bozacak nitelikte olabilir (Bilgin, 1997: 31).
Dolayısıyla toplumsal düzen biraz sarsıldığında bu düzen içerisinde bireylerin ne yapacağına
ve  ne  yapmayacağını  belirten  toplumsal  kurallar  bazen  sorgulanabilir  hale  gelmektedir.
Bireyler  bu  sorgulamaları  arttırdıkça  toplumsal  alanda  anomiler  kendi  gösterebilmektedir.
Çünkü toplumdaki kurumlar, meşruiyetlerini,  devamlılıklarını ve güçlerini toplumun onları
sorgulamamasından  almaktadırlar.  Dolayısıyla  bireyler,  kurumların  toplumda  yerine
getirdikleri  fonksiyonları,  rolleri,  değerleri  sorgulamaya  başladıkları  andan  itibaren  bu
kurumların  gelecekleri  tehlike  altındadır  (Berger-Luckmann,  2015:63).   Bu  tehlikeyi
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giderebilmek için toplum birtakım gerekçeler devreye sokabilmektedir. Toplumun eleştiriye
tabi tutmadan, sorgusuz sualsiz kabul edilirliğini sürdürme maksadıyla devreye sokulan böyle
vasıtalara  meşrulaştırmalar  denilmektedir.  Tarihe  bakıldığında  din,  en etkili  meşrulaştırma
aracı olduğu görülmektedir. Bir bakıma din, insanların koymuş oldukları normları kutsal bir
realiteye bağlayarak yasallaştırmaktadır. E. Durkheim, dinin toplumdaki önemini belirtirken,
onun toplumsal grubun normlarına ve değerlerine kutsallık atfederek toplumsal sapmaları ve
değişmeyi  engellediğini,  bu yönüyle  de  toplumsal  yapıyı  kuvvetli  bir  şekilde  koruduğunu
belirtir  (Scharf,  2009:39).  Hem  kurumların  kurulması  hem  de  sürdürülüşü  bakımından
meşrulaştırma,  modern  zamanlara  kadar  din  tarafından  yerine  getirilen  bir  fonksiyon
olmuştur.  Toplumdaki  normlar,  değerler  ve  kurumlar  “ilahi  düzenin  parçaları”  olarak
gösterilerek toplumsal düzen devam ettirilir.

      Her dinin kendisiyle, bireyle, toplumla ve Tanrı ile ilgili yönlendirici evrensel temel
ilkeleri  bulunmaktadır.  Bu  ilkeler,  insanın  dünyadaki  yerini  algılamasını  sağlayan,  ona
sorumluluk yükleyen ve davranışlarının nasıl olmasını gerektiğini bildiren normlardır. Dinler,
zaman içinde değişmeyen, sabit kalan birtakım temel normlar getirmektedir. Bu ilkeler sosyal
yapıda zamanla gelenek haline gelerek değişmez bir karakter kazanmaktadır.  Genel olarak
dinler toplumsal alanda kaynağını ya bir mitolojiye dayandırarak ya da kurucunun, dini tebliğ
edenin dini tecrübesini müntesiplerine yayarak varlıklarını sürdürürler. Bu anlamda dinler, her
zaman kendi mitolojilerini, kurucusunun dini tecrübelerini ve ritüellerini yeniden yaşayarak
kendini  tarihten  soyutlayarak  her  çeşit  değişimden  uzak  kalma  eğilimi  taşırlar  (Günay,
2001:333). Muhafazakarlıkla karakterize edilen dinin bu yönü, her çeşit zihniyet, değer, norm
ve sosyo-kültürel yapı değişikliklerine karşı engelleyici bir mekanizma olarak görev yapar.
Din kendi yapısına uygun görmediği bir değişimi, kendisine muhalefet olarak değerlendirip
karşı çıkmaktadır. Ş. Mardin de dinin insanlarda uzun süreli, geniş kapsamlı ve güçlü güdüler
yerleştirmesine vurgu yaparak genel olarak dinin, toplumsal kurumların devamını sağlayan
öğrenilmiş  fikri  kalıplardan  biri  olduğunu,  toplumsal  yapının  genel  hatlarının  tanıtımını
yaptığını  ve  toplumsal  yapı  unsurlarının  değişmeden  kalması  işlevini  gördüğünü  belirtir
(Mardin, 1997: 51).

      Din, mutlak değer ve normlar üreterek, toplumları bu norm ve değerler doğrultusunda
oluşturduğu  kurumlarla  onları  yapılandırmaktadır.  Bazen  kutsal  kökeni  olmayan  yapıları
meşrulaştırarak,  bazen  de  bizzat  bu  yapıları  oluşturarak  toplumları  istediği  gibi
şekillendirmektedir.  Mutlak olan değerler  kutsal alana ait  oldukları  için  toplumdaki  hiçbir
birey kolay kolay bu değer  ve normları  karşısına alıp bunlara karşı  çıkamamaktadır.  Dini
inançlar, toplumsal dünyanın Tanrı tarafından verili bir dünya olarak yaratıldığını, dolayısıyla
da bu toplumsalın değiştirilemez nitelikte olduğu algısını bireylerin bilinçlerine yerleştirerek
muhafazakar  bir  tutum sergilemektedir.  Özellikle  toplumda iktidar  pozisyonunda ve  mülk
sahibi olanlar, sömürülen ve ezilen kitle ile kendi aralarındaki eşitsizliği gizleyecek araçlara
ihtiyaç  duyarlar.  İşte  bu  noktada  din,  toplumsal  düzenlemeleri  meşrulaştıran  bir  işleve
sahiptir. Bu anlamda dinin meşrulaştırıcı ve yasallaştırıcı fonksiyonu, genelde iktidar sahipleri
tarafından hem iktidarlarını meşrulaştırmak hem de toplumdaki düzeni sürdürmek amacıyla
yaygın  olarak  kullanılmaktadır  (Bilgin,  1997:  32).  Öte yandan dinin  meşrulaştırma  işlevi,
sadece  iktidar  sahipleri  tarafından  kullanılmaz.  Aynı  zamanda  din,  halkın,  yönetilenlerin,
ezilenlerin de bir meşrulaştırma aracıdır. Bir bakıma din, çift taraflı bir işlev görmektedir. O,
bir  taraftan  iktidar  sahiplerinin  kendi  yönetimlerini  sürdürmelerini  meşrulaştırırken,  öbür
tarafta ezilenlerin de insanlık dışı hale gelen sosyal, siyasal ve iktisadi yapıya karşı psikolojik
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olarak  başa  çıkma aracıdır  (Çiftçi,  2014:  57).   K.  Marx’a  göre  bu  anlamda  din,  sınıfları
sömürme ve baskının bir aracı olup, daha çok iktidar sahiplerinin, yönetenlerin çıkarlarına
hizmet eden bir olgu görünümündedir. Din, toplumsal değişimden ziyade egemen sınıfların
yönetimlerini  sürdürmeleri  için  bir  meşrulaştırma  işlevi  görmektedir.  Ona  göre  din,
aydınlanmayla  beraber  toplumdaki  üstünlüğünü  kaybederken,  Orta  çağda  bütün  toplumu
etkisi  altına  alan  Hıristiyanlık,  toplumdaki  eski  gücünü geri  alabilmek  için  yeni  dönemde
ortaya  çıkan  burjuvaziye  karşı  var  gücüyle  savaş  açmıştır.  Marx,  iktidar  sahiplerinin  bir
devrim tehlikesine karşı,  kitleleri  pasif  hale getirmede dini nasıl kullandıklarını göstermek
için İngiltere örneğini vermektedir.  İngiliz  burjuvazisi,  Fransa’da özellikle  dinin toplumsal
alandaki  etkisinin  kaybolmasıyla  birlikte  meydana  gelen  işçi  ayaklanmalarını  ve  bu
ayaklanmaların sonuçlarını bildiği için kendi ekonomik, sosyal ve siyasal hakimiyetine son
verecek  bir  işçi  ayaklanmasının  önüne  geçmede  dini  kullanmıştır.  İngiliz  burjuvazisi  bu
amaçla halk kitlelerine İncil’i öğretmek için hem ekonomik olarak hem de siyasal anlamda
büyük çabalar  sarfetmiştir.  Halkın dinsel  duygularını  diri  tutmak için  dini  mekanizmaları,
Amerikan dini uyanış hareketlerini ve “sefillerin seçilmiş oldukları” düşüncesini dile getirerek
kapitalizme karşı dini mücadele veren Protestan Kurtuluş Ordusu’nun yardımını bile kabul
etmiştir (Bayyiğit, 2013: 23). Aslında belki de Marx’ın Tanrı’yla ilgili olan düşünceleri ve
mücadelesi, gerçekte Tanrı’ya karşı değil, kendi düşüncelerini Tanrılara atfedenlere karşı olan
bir  mücadeledir.  İktidar  sahiplerinin  toplumdaki  servet  eşitsizliklerini  açıklamak  için  dine
nasıl bir işlev yüklediklerini anlamak için Napolyon’un şu sözleri de çok önemlidir: “Dinsiz
bir  devlette  düzen  nasıl  korunabilir?  Servet  eşitsizlikleri  olmadan  toplum  olamaz;  din
olmadan da servet eşitsizlikleri olamaz. Karnı tıka-basa birinin yanında açlıktan ölen kişinin
bu  durumu  kabul  edebilmesi  için  ona  “Tanrı  böyle  istiyor”  diyecek  birinin  bulunması
gerekir” (Özenkaya, 1971:54). 

      Dinler,  değişmeyi  her  zaman  toplumsal  bir  kötülük  olarak  görmezler.  Bazen  din
müntesipleri için değişme, dinin saf halinin bozulması olarak görülür. Bu bakımdan geçmiş,
idealize  edilerek  eleştiri  dışı  tutulur  ve  kutsallaştırılır.  İslam  düşünce  tarihinde  görülen
“yenileme,  yenilenme,  tazeleme” anlamlarına gelen tecdid,  ıslah ve ihya hareketleri,  dinin
esasına girmeyen, toplumun dine dair anlayışının yenilenmesini, insanların dinle ilgili anlayış
ve yorumlarının tekrardan ilk nesillerin düşüncelerine uygun hale getirilmesini, dinin eski saf
haline döndürülmesini,  eksik veya yanlış  dini  düşüncelerin  yenilenmesini  ifade etmektedir
(Esen, 2009:39). Bu hareketleri başlatanlara göre zamanın geçmesiyle beraber İslam’a kendi
bünyesine  uymayan,  Müslümanın  inancını  saf  yapısından  uzaklaştıran  bazı  inanış  ve
uygulamalar girmiştir. Dolayısıyla “yeniden dirilişi” başlatmanın yolu, bireylerde bir zihniyet
dönüşümünü  gerçekleştirerek  onları  selefe  döndürmek,  bidatlerden  kurtarmak,  taklitten
sakındırmak ve İslam’ın  içindeki  yabancı  unsurları  atmaktan  geçmektedir  (İşcan,  2002:4).
Dini  düşünceyi  ihya  hareketlerin  kullanmış  oldukları  tecdid,  ıslah  ve  ihya  kelimelerine
bakıldığında  sanki  toplumsal  bir  değişimi  sağlayacak  olan  kavramlarmış  gibi
görünmektedirler.  Ancak  bu  hareketlerin,  inancı,  selef  döneminin  sahip  olduğu  kültürel
yapıyla özdeşleştirmeleri, asrı saadet döneminin mutlak doğruyu temsil ettiğini iddia etmeleri
göz  önüne  alındığında  değişmeye  karşı  bir  tepkiyi  dile  getirdikleri  anlaşılmaktadır
(İşcan,1998:244). Bu hareketler, ‘yeni durumları’ anlama çabasından ziyade ‘geriye dönme’
hareketleridir.   İslam  toplumlarında  görülen  bu  hareketlerin  en  iyi  örneklerini  Selefi
hareketlerde  ve  selefiliğin  en  aşırı  uçlarından  biri  olan  Hariciliğin  tesiri  ile  kurulan
Vahhabilik’te bulmak mümkündür.  Her iki hareket de toplumsal değişmeler sebebiyle asıl
saflığından  uzaklaşan  Müslümanlığı,  ilk  dönemlerin  saf  İslamına  döndürme girişimleridir.
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Özellikle İslam toplumlarında büyük bir yer bulan Selefilik, İslam’ın tekrardan ilk iki neslinin
dönemindeki  İslam  anlayışına  dönmesini  isteyen,  hakikati  yalnızca  selefte  arayan,
farklılıklara, bütün gelişmelere karşı çıkan, her çeşit yeniliği “bi’dat” damgası ile karalayan,
ilk iki dönemin mutlak doğrunun simgesini olduğunu, bütün değişim ve gelişmelerin İslam’a
zarar verdiğini ifade eden bir anlayışı temsil etmektedir. Bir bakıma İslam’ın ilk iki neslinin
düşünüş,  algılayış,  görüş  ve  uygulamalarının  tekrardan  hayata  geçirilmesini  isteyen  bir
anlayışı temsil etmektedir (Akbulut, 2017:123). Bu hareketler, her yeniliğin saflığı bozduğu,
bütün değişikliklerin İslam kimliğinde krizlere sebebiyet verdiği inancını taşıdıklarından dinin
toplumsal değişme üzerindeki olumsuz fonksiyonuna örnek olarak verilebilmektedir.

     Dinlerin toplumdaki değişmeyi engelleyici bir faktör olmasına gösterilebilecek en iyi
örneklerden biri de Hindistan’daki Kast sistemidir. Bilindiği gibi kast, toplumdaki bireylerin
hiyerarşik olarak örgütlendiği,  tabakalandığı katı bir toplumsal yapıyı ifade etmektedir. Bu
sistem içerisinde ayrı kastlarda yaşayan bireylerin, sadece hiyerarşik düzendeki yerleri değil,
bütün bir hayat tarzları ve inançları önceden belirlenmiştir.  Weber’in “kapalı statü grupları”
içinde  ele  aldığı,  dinselliğini  ve  törenselliğini  (Weber,  2005:482)  ön  plana  çıkarttığı  kast
sistemi,  toplumu,  en  sert,  radikal  bir  biçimde  eşitsiz  olarak  katmanlara  böldüğü  halde
Hindistan’da  varlığını  sürdürmeye  devam etmektedir.  Sosyal  bilimciler,  bu  durumun çok
çeşitli  sebepleri  üzerinde  durmakla  birlikte  (geleneksel  ve kültürel  etmenler),  bu faktörler
içerisinde en önemlisinin dinin bu eşitsizlik durumunu meşrulaştırması olarak görmektedirler.
Onlara göre geleneksel Hint dinini temsil eden Hinduizm’daki reankarnasyon (yeniden doğuş)
inancının,  bu  toplumsal  katmanların  değişmemesinde  özel  bir  önemi  bulunmaktadır.
Hinduizm’deki  reankarnasyon  inancında  bireyler  mensup  oldukları  kastın  kendilerine  ait
ritüellerini  eksiksiz  yerine  getirdiklerinde  öldükten  sonraki  hayatlarında  bir  üst  kasta,  üst
kasttakiler ise bulundukları konuma ait dini ve sosyal kabulleri yerine getirmediği taktirde bir
alt  kasta  doğacağını  bildiklerinden  hiçbir  şekilde  bu  sistemin  dışına  çıkamamaktadırlar.
Bireylerin toplum içerisinde üstlendikleri roller, davranışlar ve tabakalar arasındaki sınırlar
hukuki normlarla belirlendiğinden, onlar, yaşamları boyunca her hangi bir kişisel becerilerine,
bilgilerine  ve  yeteneklerine  bağlı  olmaksızın  içinde  doğdukları  tabaka  içerisinde  kalmak
durumundadırlar. Kendi tabakasının dışında herhangi bir tabakaya geçiş söz konusu olmayıp
tamamen hiyerarşik olarak düzenlenmiş bir katı sistem söz konudur. Bu sistem, Hinduların
sosyal, siyasal ve ekonomik bütün parametrelerini yöneten konumundadır. Hindistan devleti,
bağımsızlığını ilan ettiği 1947 yılından beri kast ayırımlarını parçalamaya çalışmış, ancak bu
sistem varlığını hala devam ettirmektedir. 

Sonuç

     Sosyal bilimler, toplumsal olayların sebepleri ve sonuçları meselesini kendisine sorun
edinen bir alandır. Bu mesele, dinin toplumsal değişme üzerinde etkisinin araştırılmasında da
kendini göstermektedir. Çünkü dinsel alanın toplumsal yapı üzerindeki etkileri anlaşılmadan
toplumsal  değişmenin anlaşılması  kolay olmamaktadır.  Bireylerin  düşünce ve davranışları,
içinde geliştikleri toplumun nesnel koşullarıyla ilişkili olan yapılar tarafından belirlendiği için
dinin toplumsal  değişimdeki  rolü toplumdan topluma ve toplumların  tarihsel  gelişimlerine
göre farklılıklar gösterir. Bazı dinler, bireylerin gündelik hayatta nasıl hareket edeceğine dair
açık  ve  somut  öneriler  sunarken,  bazıları  daha  soyut  öneriler  sunabilmektedir.  Bir  din,
toplumdaki sosyal yapı ve kurumlarla ne kadar bütünleşmiş ise bireylerin gündelik hayattaki
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düşünüş, davranış ve eylemlerinin dini emirlerle tanımlanması da o derece kuvvetlidir. Ancak
bütün  dinler,  müntesiplerinden  dini  bağlılığın  bazı  sonuçlarının  olduğu  konusunda  hem
fikirdirler.  Dinler,  kendisine  bağlı  olan müntesiplerinden gerek bireysel  gerekse toplumsal
alanda ne yapıp yapmayacakları konusunda emirler vererek onları yönlendirirler. Bireylerin
düşüncelerine,  davranışlarına  ve  eylemlerine  yön veren motivasyon kaynağı  sadece  dinsel
inançlar  ve düşünceler olmasa da dinin çok belirleyici  olduğu açıktır.  Bu bağlamda tarihe
bakıldığında  geleneksel  dönemde  toplumsal  alanda  gündelik  yaşamı  belirleyen  etmenlerin
daha çok din eksenli, örf ve adetler çerçevesinde şekillendiği görülmektedir (Meriç, 2000:28).
İnsanlık tarihi içerisinde kültür ve medeniyetin en alt basamaklarında yer alan, organik cemaat
bağları  ile dini bağların ayniyet gösterdiği,  toplumsal bir iş bölümünün ve uzmanlaşmanın
henüz gelişmediği ve dinin hakim konumu sebebiyle bir kısım sosyologların onları “Kutsal
Toplumlar”(Günay-Güngör-Ecer,  1997:17)  şeklinde  adlandırdıkları  insan  topluluklarına
bakıldığında, onların sosyal hayatlarında sanat, ahlak, felsefe, bilim, hukuk, eğitim ve siyaset
gibi  çeşitli  toplumsal  faaliyet  alanlarının  din  kurumu  içinde  toplandığı,  birbirinden
ayrılmadığı görülmektedir. Bu geleneksel toplumlar, genellikle küçük topluluklar halinde bir
arada  yaşayan,  ekonomisi  tarıma,  iktidar  ilişkilerinin  de  soy  hakimiyetine  dayalı  olarak
belirlendiği  ve  toplumsal  hiyerarşinin  din  eksenli  olarak  şekillendiği  topluluklardır.
Geleneklerin  temelini,  içeriğini  dini  veriler  doldurmaktadır.  Dolayısıyla  bu  dönemde
toplumsal  alanın  dönüşümünün belirlenmesinde  din oldukça  etkili  olmuştur.  Din gündelik
hayat ve insan ilişkileri açısından ortaya koyduğu yaptırımlarla toplumsal alanın en iyi şekilde
nasıl olacağını da belirlemiştir. 

      Her  ne  kadar  on  sekizinci  yüzyıldan  itibaren  sosyal  hayatı  etkilemede  öne  çıkan
modernleşme,  geleneksel  dönemde  din  merkezli  olarak  şekillenen  bireyin  tutumlarını,
davranışlarını, fiillerini ve dinin kontrolünde olan toplum hayatını belirleyen siyasi, sosyal,
kültürel  ve ekonomik yapıları  geleneksel  dönemden farklı  olarak din dışı  bir  alana doğru
itmiş, dinin yaptırım gücünü azaltmış ve insan ilişkilerinin nasıllığını ve niçinliğini belirleyen
dinsel  arka  planı  değiştirmeye  başlamışsa  da,   bu  durum,   dinin  fonksiyonunun  bittiğini
göstermemektedir. Dinin sosyal ve kültürel yapısı, otorite kaynakları değişmiş olsa da dini
semboller  günlük  yaşamın  her  alanında  varlığını  devam  ettirmektedir.  Sonuç  olarak,
toplumsal değişme ile din arasında her zaman bir ilişki söz konusudur. Ancak bu ilişkinin
etkisi  zamana ve şartlara bağlı  olarak değişmektedir.  Bu etki  geleneksel  toplumlarda daha
fazla görülürken, modern toplumlarda daha az görülmektedir.
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“ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA” IN THE CONTEXT OF VLADIMIR PROPP'S
STRUCTURAL ANALYSIS

Erdi AKSAKAL1

Abstract

Developing  an  important  methodological  understanding  of  text  analysis,  Propp
emphasized the need to examine the functions of characters/heroes in the text. Propp's aim is
to find the unchanging structure in the text, to reveal that the actions of the characters are
fixed elements. In this context, by examining the functions of the heroes, it systematically
deals with the syntactic dimension of the text and, in a sense, the structure that causes the flow
of the narrative. Therefore, according to him, whatever the quantitative value of the number of
characters in the text and the tale, their actions are limited and certain. Functions and their
sequence are the same, their number is fixed. Therefore, the number of functions found in
fairy tales in Propp's analysis is always 31. These 31 functions identified by Propp are divided
into many sub-titles and are included in every fairy tale. The aim of this study is to analyze
Nuri  Bilge  Ceylan's  movie  "Once  Upon  a  Time  in  Anatolia"  with  this  analysis  method
mentioned by Propp. In the film, the journey that begins with the search for a corpse after a
murder  action  in  the  steppe  of  Anatolia  turns  into  an  existential  journey  dominated  by
elements such as crime, internal reckoning, conscience, regret, power relations, and provincial
culture. In particular, the functions and areas of action of the characters, starting as "Once
upon a time" and gaining a spatial identity in the provinces of Anatolia, acquire a narrative
that fits Propp's folk tale template and structural analysis. The study aims to deal with the
characters of the movie with Propp's function sharing and analysis of the action area of  the
people, and to apply the character functions to the people in search of corpses. This structural
analysis reveals the structure of the search, which has no time and emerged in the steppe of
Anatolia.

Keywords: Anatolia, Field of Action, Fable, Text Analysis, Morphology.

VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ BAĞLAMINDA “BİR
ZAMANLAR ANADOLU’DA”

Özet

Metin çözümlemesi hususunda yöntemsel olarak önemli bir anlayış geliştiren Propp,
metinde,  karakterlerin/kahramanların  fonksiyonlarını  inceleme  ihtiyacına  vurgu  yapmıştır.
Propp’un amacı  metin  içerisinde  değişmeyen yapıyı  bulmak,  karakterlerin  eyleminin  sabit
öğeler olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda kahramanların fonksiyonlarını inceleyerek,
metnin sözdizimsel boyutunu ve bir anlamda anlatının akışına neden olan yapıyı, sistematik
bir  şekilde  ele  almaktadır.  Dolayısıyla  ona  göre,  metin  ve  masalda  karakter  sayısının
niceliksel değeri ne olursa olsun eylemleri sınırlı ve bellidir. İşlevler ve işlevlerin dizilişi aynı,
sayısı  sabittir.  Bu  nedenle  Propp’un  çözümlemesinde  masallarda  bulunan  fonksiyonların
sayısı daima 31’dir. Propp’un tespit ettiği bu 31 işlev birçok alt başlığa ayrılmaktadır ve her
masalın içerisinde bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Propp’un bahsettiği bu çözümleme
yöntemi ile Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmini analiz etmektir. Filmde,
-Anadolu’nun  bozkırında  meydana  gelen  bir  cinayet  eyleminden  sonra-  ceset  arayışı  ile
başlayan yolculuk, suç, iç hesaplaşma, vicdan, pişmanlık, iktidar ilişkileri, taşra kültürü gibi
öğelerin  hâkim  olduğu  varoluşsal  bir  yolculuğa  dönüşmektedir.  Özellikle  karakterlerin
fonksiyonları ve eylem alanları, bir zamanlar diye başlayıp Anadolu’nun taşrasında mekânsal
bir kimliğe kavuşarak, Propp’un halk masalı şablonuna ve yapısal çözümlemesine uyan bir
1Assist. Assoc. Prof., Ataturk University, Faculty of Letters, Department of Sociology. erdiaksakal@atauni.edu.tr
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anlatıya  kavuşmaktadır.  Çalışma,  filmin  karakterlerini,  Propp’un  fonksiyon  paylaşımı  ve
kişilerin  eylem  alanı  çözümlemesiyle  ele  almayı,  karakter  işlevlerini,  ceset  arayışındaki
kişilere  uygulamayı  hedeflemektedir.  Bu  yapısal  çözümleme,  zamanı  belli  olmayan  ve
Anadolu’nun bozkırında ortaya çıkan arayışın, yapısını ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Eylem Alanı, Masal, Metin Çözümlemesi, Morfoloji. 
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Introduction

Vladimir Propp is known as a structuralist philologist who analyzes the main chain of
events of Russian folk tales and develops methods to identify the simplest narrative elements.
Especially with his work on fairy tales, he formed the basis of disciplines such as narratology
and semiotics. Using the concept of morphology of the tale, he thinks that the possible rules
should be put forward in a concrete way in order for the structure to exist. In this context, it is
possible to apply a method to extraordinary structures, which are expressed as fairy tales in
the real sense. Mainly aiming to determine the basic functions of tales, Propp criticizes the
previous  studies  on  tales  and thinks  that  it  is  necessary  to  solve  what  the  tale  is  before
researching  its  origin.  Therefore,  he  concludes  that  although  the  people  in  the  tales  are
different  from each other,  the actions  performed are similar  to  each other.  Functions  and
persons are the same. Such works begin with evil,  and these evils create deficiencies in a
particular environment. As a result, Propp's research on fairy tales was recognized worldwide
as  the  first  application  of  structuralism  to  the  humanities  and  formed  the  basis  of  new
disciplines  such as  narratology,  semiotics,  and structural  anthropology.  Propp applies  the
formalist methodology to the study of narrative structure. According to the Formalists, the
structure of a sentence in the narrative could be broken down into analyzable elements, i.e.
"morphemes", and Propp used this method to analyze folktales by analogy. He thought that
Propp's method could be applied to other fairy tales and even novels. Propp analyzed the tales
structurally in order to understand them in the historical process. All kinds of structuralist
narratives,  subject  matter,  event  or  history  and  narrative  styles,  fantasy  or  discursive
expression (Ekici,  2004: 87).  In this  context,  Propp's structural analysis  is  a very suitable
narrative for Nuri Bilge Ceylan's movie "Once Upon a Time in Anatolia". Because the pattern
that Propp put forward on folk tales is in harmony with the structural stratification of the
narrative and characters of the film. The main narrative of the movie "Once Upon a Time in
Anatolia" is the search for a corpse in an Anatolian steppe, which lasts for hours. The team,
which includes the police chief, prosecutor, doctor, murder suspect, gendarmerie and police
officer, is searching a large area with a cannon of trees and a fountain, with the statement of
the murder suspect Kenan. This quest was interpreted as a fairy tale to be told in a remote
corner in Anatolia with the expressions of the characters, and the narrative, in general, turned
into  a  panorama of  Anatolia  and progressed  in  the direction  of  regret,  crime,  deficiency,
wrong, conscience and a vague goal. While the narrative in question proceeds in accordance
with the template that Propp agreed, the functions and action areas of the characters provide
an important starting point for structural analysis. The aim of this study is to analyze Nuri
Bilge Ceylan's film "Once Upon a Time in Anatolia" in the context of structural analysis, with
Propp's understanding that there are fixed laws that regulate the structure of thousands of tales
and narratives. Therefore, the method of the study is explained by the concept that the Russian
folklorist classifies folk tales according to various rules and calls it  morphology. Because,
according to his definition, morphology refers to the depiction of stories according to their
relations with themselves and with the whole of the story, according to the elements that make
them up, as well as their integrity. He examines a fairy tale according to the functions of the
characters  and  a  symbol  emerges  for  each  function.  It  is  possible  to  come  across  these
functions and symbols in the film in question.
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Vladimir Propp and the Structural Analysis Method

Propp, who gained an important place in the development of fields such as linguistics
and semiotics with his work "Morphology of the Tale", examined the extraordinary tales and
revealed the general structure of the tales instead of classifying them as content. Despite the
diversity  of  the  tales,  it  focuses  on  the  uniformity  underlying  this  diversity  (Uğur  and
Günaydın, 2018: 28). In this context, although the character in a fairy tale differs from other
fairy tales, the functions of these different characters are the same. By working on the origin
of  the  tales,  he  determined  the  unchanging  rules  of  the  tale  in  a  sense  and revealed  the
aforementioned uniform structure (İnce, 2018: 82). Focusing especially on the functions in
fairy tales, Propp explained this concept as the actions of people or characters, and claimed
that these actions constitute the fairy tale. At this stage, he proposes that the characters of the
fairy tales perform the same actions, no matter how different they are from each other, as well
as  having  recurring  and  unchanging  values  (Propp,  2011:  27).  As  a  result,  when  Propp
analyzes the tales according to their structural features, he reveals variable and fixed features.
While  the  movements  of  the  characters  are  considered  as  fixed  elements,  they  are called
functions,  and  the  person  or  environment  in  the  tales  is  accepted  as  variable  elements
(Çobanoğlu,  2010: 216).  According to Propp, no matter  who the people are and how the
functions are performed, the constant and constant elements of the fairy tale are the functions
of the people, the functions are the basic parts of the fairy tale. Moreover, the number of
functions  included  in  the  extraordinary  tale  is  limited.  As  soon  as  the  functions  are
distinguished, another problem arises: In what aggregation, in what order do they appear? The
sequence of functions is always the same. It is necessary to know that not all functions are
included in all  fairy tales.  But this  does not in any way alter  the law of the sequence of
functions. The absence of some functions does not change the order of other functions. The
mere  raising  of  this  question  requires  the  following  assumption.  Once  the  functions  are
distinguished, we can cluster the tales in which the same functions are ordered. All marvelous
tales belong to the same genre in their structure. But the presentation (explanation) format can
be made in the opposite direction; because if the reader knows the general foundations of this
work in advance, it will be easier to follow its development. (Propp, 2011: 22-28). Propp is a
historical  materialist.  He was also a structuralist  and thus interested in belief  systems and
initiation rites that contributed to the formation of narrative structures. And he tried to trace
them in history (Zipes, 2018: 153).

As a result of the tales he examined, Propp determined that all tales have 31 functions
and draws attention to the existence of these functions in all other tales. First of all, it makes a
situation description by giving a symbol to each function in order to define the functions and
to reach a schematic result. In the formal sense, it clearly states the functions with various
symbols and in order (Propp, 1987: 45-89).

1. A family member moves away from home. (Definition: divergence, symbol β) A departure
can be accomplished by someone from the adult generation. 

2. The hero encounters a ban. (Definition: ban, symbol γ)

3. The ban is broken. (Definition: breaking the ban, symbol δ)
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4. The attacker tries to obtain information. (Definition: investigation, symbol ε)

5.  The  attacker  collects  information  about  his  victim.  (Definition:  information  gathering,
symbol ζ)

6. The attacker tries to deceive his victim to gain possession of his or her wealth. (Definition:
deception, symbol η)

7. The victim is deceived and unintentionally helps his enemy. (Definition: participation in
crime, symbol θ)

8. The aggressor harms a family member. (Definition: evil, symbol A)

9. News of evil or lack spreads; a request or a command is applied to the hero, the hero is sent
or gone. (Definition: mediation, moment of transition, symbol B)

10. The seeker-hero agrees to or decides to take action. (Definition: beginning of the opposite
action, symbol C)

11. The hero leaves his home. (Definition: going, symbol ↑)

12. A test, an interrogation, an attack, etc., that allows the hero to obtain a magical object or
helper. (Definition: donor's first function, symbol D)

13.  The  hero  reacts  to  the  actions  of  the  person  who  will  donate  to  him  in  the  future.
(Definition: hero's reaction, symbol E)

14. The enchanted object is given to the hero. (Definition: receiving the enchanted object,
symbol F)

15. The hero is transported to the location of the object he is looking for. He is guided or
taken away. (Definition: Journey between the two kingdoms, accompanied by a guide, symbol
G)

16. The hero and the aggressor face each other in a conflict. (Definition: conflict, symbol H)

17. The hero acquires a special sign. (Definition: special mark, symbol I)

18. The attacker succumbs. (Definition: victory, symbol J)

19.  The  original  evil  is  removed  or  the  deficiency  is  compensated.  (Definition:
troubleshooting, symbol K)

20. The hero returns. (Definition: return, symbol ↓)

21. The hero is watched. (Definition: monitoring, symbol Pr)

22. He is rushed to the aid of the hero. (Definition: help, symbol Rs)

23. The hero arrives in his own country or another country, hiding his identity. (Definition: do
not come by hiding, symbol O)

24. A false hero makes false claims. (Definition: baseless claims, symbol L)
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25. The hero is offered a difficult task. (Definition: power work, symbol M)

26. Power is put to work. (Definition: hard work, symbol N)

27. The hero is recognized. (Definition: recognize(n)ma, symbol Q)

28. The identity of the fake hero, aggressor or villain is revealed. (Definition: reveal, symbol
Ex)

29. The hero gets a new skin. (Definition: transfiguration, symbol T)

30. The false hero or attacker is punished. (Definition: punishment, symbol U)

31. The hero marries and ascends the throne. (Definition: marry, symbol W)

After stating these 31 functions, Propp considers the number of functions to be fixed
and very limited.  He states that in various tales, the function mesh may be limited to the
functions specified, and that no function excludes other functions. So the functions should be
explained in terms of a single axis. In addition, functions are naturally described with seven
characters  within  seven action  areas  in  total.  In  this  context,  the  donor,  the  attacker,  the
helper, the wanted person, the hero, the police chief and the wanted person maintain their
existence in fairy tale types.

Distribution of Functions by Person

Propp states that functions are distributed among individuals and clustered in certain
logical areas. According to Propp, who clearly states the various action areas in the tales, the
action areas are as follows; “The aggressor's (or bad person's) field of action. It includes the
following  functions:  Evil  (A),  conflict  and other  forms  of  fighting  against  the  hero  (H),
monitoring  (Pr).  The  donor's  (or  provider's  field  of  action.  It  includes  the  functions.
Preparation of the transfer of the enchanted object (D), giving the enchanted object to the hero
(F). The helper's field of action. It covers the following functions: The displacement of the
hero  in  space  (G),  the  evil  or  lack  thereof)  Elimination  (K),  help  while  watching  (Rs),
performing difficult tasks (N), protagonist transfiguration (T). The action area of the Princess
(the person sought) and her Father. It includes the functions: Willingness to perform power
tasks (M), imposing a special sign (J), exposing the fake hero (Ex), recognizing the real hero
(Q), punishing the second attacker (Q), marrying (W) The distinction between the functions of
the princess and the functions of her father cannot be too precise. often it is the father, this
behavior is due to a hostile attitude towards the engaged man. On the other hand, it is often
the father who punishes the false hero or orders him to be punished. The sender's field of
action. The hero only includes the function of sending the instant (transition moment, B). The
hero's field of action. It includes the following functions: Going to seek (C↑), response to
donor's wishes (E), getting married (W). The first function (C↑) characterizes the seeker-hero,
while the victim-hero only performs other functions. The field of action of the false hero, too,
includes the quest-seeking departure (C↑), the always negative (negative E) reaction against
the donor's wishes, and unfounded claims (L) as a specific function” (Propp, 2011: 80-84) .
After identifying various fields of action, Propp attempts to define the extraordinary tale. He
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calls every development that starts with an evil (A) or a deficiency (a) and passes through
intermediate functions, reaching marriage (W) or other functions used as untying the knot, as
a morphologically extraordinary fable. The ending function can be rewarding, obtaining the
sought object, removing the evil, helping or recovering during tracking, etc. Can occur in the
form. These developments are called sequences of events. Each new evil or harm causes a
new sequence of events to occur. In a fairy tale, there may be more than one sequence of
events,  or  it  may  consist  of  a  single  sequence  of  events.  Examining  the  tales  with  the
structural analysis method, Propp tries to create the scheme of the tales with the sequence of
events. It states that the element that initiates the new series of events is evil or lack (Baysan,
2019: 277). Propp sets different numbers for different functions. It loads icons after defining
functions. Fairy tales are compared by means of symbols. Then the summary of the tale is
extracted. As a result, the schematic dimension of the tale emerges. (Yalçınkaya, 2015: 33-
40).  In  fairy tales,  the same actions  are  performed by different  names.  These actions  are
evaluated as functions and examined according to fixed elements (Günay, 1975: 24).

'Once Upon a Time in Anatolia' in the Framework of the Structural Analysis Method

Once Upon a Time in Anatolia Movie Tag

Director: Nuri Bilge Ceylan

Screenplay: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan, Ercan Kesal

Producer: Zeynep Özbatur Atakan

Genre: Drama, Psychological

Release Date: September 23, 2011

Construction: 2011- Turkey, Bosnia and Herzegovina

Duration: 157min

Main Characters of the movie: Prosecutor Nusret (Taner Birsel), Doctor Cemal (Muhammet
Uzuner). Kenan (Fırat Tanış), Police chief Naci (Yılmaz Erdoğan), Muhtar (Ercan Kesal).

Sunject  of  Movie:  The movie,  which  starts  with the  dirty  look of  the tire  shop window,
foretells from the first scene that many emotions will be experienced. In the movie, which
started with the scene dominated by darkness and uncertainty, Kenan and his brother started
to have fun by inviting their friend Yaşar to the auto tire shop. However, this entertainment is
actually a harbinger of many more events, emotions and death. With the disappearance of
Yaşar, the team formed with people such as the police, prosecutor, doctor and driver started to
search for Yaşar in line with Kenan's statement. However, this journey has transformed from
a blurry image into a journey where the truth will be clearly revealed,  and it has allowed
emotions such as regret, life, death, confession, truth and falsehood to be revealed. “Life in
the towns is like journeys in the middle of the steppe. The feeling that "something new and
different"  will  emerge  behind  every  hill,  but  monotonous  roads  that  always  look  alike,
tapering, twisting, disappearing or lengthening” ... (from the introduction of the film)
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The Application of Propp's 31 Character Functions to Once Upon a Time in Anatolia

According to Propp, in fairy tales that start with any evil or lack, there are functions in
which intermediate functions dominate and the knot is untied at the end. There are movements
that remain unchanged in all fairy tales, and these are called functions or functions. Saying
that there are 31 functions in all fairy tales, Propp says that it is not necessary for all of them
to be in every chain of events, but he thinks that only one function is necessary. This is evil or
non-existence. At the same time, he draws attention to the fact that an evil that occurred in
each tale is eliminated by a hero, and although the number of functions changes, their order is
the same. There are certain individuals who perform these functions. When these people are
adapted  into  a  movie,  the  following  classification  emerges:  Protagonist:  Kenan,  Healer:
Doctor, King: Prosecutor Nusret, Protector: Police chief Naci, Supporting assistant: Arap Ali,
Fairy who gives potions to tired warriors: Mukhtar's daughter. Propp talks about the chain of
events that works in a certain sequence, regardless of who the heroes in the fairy tale are.
These are the character functions that he designed as 31 functions whose order never changes.
The adaptation of Propp's 31 character functions to the movie Once Upon a Time in Anatolia
is as follows;

1-Separation; A family member moves away from home. (symbol β) Yaşar runs away from
home,  goes  to  the tire  shop and eventually  disappears.  Its  whereabouts  is  unknown.  The
reason for the chain of events to start is the disappearance of Yaşar. 

2-Prohibition  and  3-Breach  of  Prohibition;  (symbol  γ  and  δ  )  The  person  encounters  a
prohibition and the prohibition is violated. Kenan, one of the heroes of the story, gets together
with a married woman and kills the married woman's husband. At this stage, he both embarks
on a forbidden adventure with a married woman in accordance with social morals and norms,
and kills a man by violating a rule determined by law. 

4-Investigation and 5-Information gathering; (symbol ε and ζ)) An investigation is started by
collecting information about many subjects and people in the chain of events. At this stage,
there are two types of investigation and information gathering. As Propp stated, the enemy
tries to obtain information and information is given to the enemy. At this first stage, it  is
understood that the suspect Kenan called his own tire shop and made plans as a result of some
investigations  about  Yaşar.  The  second  stage  is  to  initiate  an  investigation  and  gather
information  about  the  suspect  Kenan  with  the  team  formed  by  Police  chief  Naci  and
prosecutor Nusret. 

6-Deception; (icon η) The enemy tries to deceive the victim. The suspect Kenan started the
murder that started the chain of events, together with the wife of the victim Yaşar. Yaşar was
deceived by both his friend and his wife.  Yaşar is deceived. In addition,  the journey that
started with the investigation and search carried out on the statement of the suspect includes
many acts of deception. There is a fountain at every point reached in the hope of finding the
body (Yaşar), and there is a deception in the sense that the fountain points to the place where
the body is buried. By claiming that the corpse was buried near a fountain, the suspect Kenan
deceives and distracts the investigation team by taking them to more than one fountain.
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7-Deception; (symbol θ) The victim is deceived. Yaşar, who was murdered, was deceived by
both his wife and his friend, the murder suspect Kenan. The incident resulted in death. In
addition, the team to solve the murder is deceived by the metaphor of a fountain, which is
perceived as a material entity on its way to investigate. The fountain is not only a material
entity, but life is symbolized by the water that gives life to the fountain. Life-death, corpse
and water.

8-Evil  or  lack;  (icon A) The enemy inflicts  harm on a member  of  the family.  Or that  a
member of the family feels  the absence of something.  At this  stage,  Kenan, who will  be
regarded  as  an  enemy,  killed  Yaşar  and  destroyed  even  his  body,  causing  the  police  to
intervene by causing Yaşar's absence to be understood by his family or surroundings. 

9-Intermediation; (symbol B) The news of evil or absence is spread. The hero is summoned to
help. At this stage, Kenan's call for help by the prosecutor and the police to find the body he
destroyed. Getting information from Kenan to find the place where he buried the body. 

10-The beginning of the counter-action; (icon C) The seeker or hero agrees to take action. It is
seen that the murderer suspect Kenan was initially reluctant to reveal the location of the body,
and  constantly  took  the  team  to  the  wrong  fountain  and  its  surroundings.  However,
persistence, threats and later sincere attitudes cause Kenan to show the correct crime scene. 

11-Departure;  (icon  ↑)  Departure  of  the  seeker  hero.  Police  chief  Naci,  Doctor  Cemal,
Prosecutor Nusret, Driver Arap Ali, together with the murder suspect Kenan, set out to find
the body.

12-The donor's first function; (icon D) The hero undergoes a test, an interrogation, an attack,
etc., which enables him to obtain a magical object or helper. encounters with. When the body
search team gets tired, he goes to a village. In this village, they are hosted by the headman.
The headman's daughter appears in front of the team resting in the headman's house with the
light  of  the  kerosene  lamp.  The headman's  daughter,  who illuminates  the room as  if  her
innocence has hit her face, brings tea with the air of an extraordinary personality that gives
potions to the tired heroes. Even though the environment is illuminated with a gas lamp, all
the heroes face their own darkness. 

13-Hero's  reaction;  (symbol  E)  The  deceased  Kenan  felt  regret  for  the  first  time  at  the
headman's  house during the journey.  While  the headman's  daughter  is  serving tea with a
kerosene lamp, lightning flashes and Kenan sees the face of Yaşar, whom he killed, on the
walls. The response is regret and sadness. 

14-Obtaining  the  magical  tool;  (icon  F)  Receiving  the  enchanted  object.  The  headman's
daughter is handing the tea to Kenan with her glowing face under the effect of the kerosene
lamp. Since tea is understood as a favor, the most needed object and help in Kenan's eyes, like
an elixir, the dose of regret increases and he feels the smiles of Yaşar, whom he killed. 

16-Combat; (symbol H) At the end of a long journey, a psychological struggle between the
murder suspect Kenan and Police chief Naci has reached its peak. While Kenan resists not to
reveal the location of the corpse with feelings of regret, fear and anxiety, Police chief Naci

132



enters into a physical and psychological struggle with Kenan due to the stress of being an
unsuccessful cop and not being able to solve the case.

18-Defeat of the enemy, victory; (symbol J) Kenan, who is portrayed as the protagonist of the
story, gave up after all the psychological and physical struggles and took the team to the right
place, and it was confirmed that he was the murderer after the body was found. 

27-Recognition of the hero, recognition-recognition; (symbol Q) At the end of the hours-long
struggle between the protagonist Kenan and Police chief Naci, there is a finale in which the
good and the bad begin to become clear. Because the protagonist of the event, Kenan, was
brought to his knees and the murder was solved, Police chief Naci is portrayed as a hero. 

30-Punishment; (symbol U) Punishment of the enemy. Kenan and his second murder suspect
brother being handcuffed and also devalued and sent to prison.

Function Sharing and People's Action Areas

The attacker's field of action; All the actions of the person in the center of the narrative
give the opportunity to develop and conclude the story. At the beginning of the movie, there is
a small window and a blurry environment in which the interior of the tire shop is depicted.
This is the first place where the attacker carried out the action and the chain of events began.
It is the first stop of the story that extends from the small window and vague view of the tire
shop to a wide landscape and reality. The assailant and his brother (the murder suspects) were
shown facing  the  viewer,  while  Yaşar  was  photographed  with  his  back  turned.  It  is  the
beginning of a dark story, that is, the area where death will take place and the real action
comes into play.

The sender's field of action; Within the framework of the search that started with the
victim's statement, there was a moment when everyone in the team faced each other. Death
and life are the most pondered and revealed themes.  During the journey that started with
Kenan's statement,  various fountains and their  surroundings were searched and water was
drunk in the fountain. Water reminds life, and the bottom of the tree opposite the fountain
reminds death, that is, the corpse. (because Kenan claims to have buried the body under a tree
in front of a fountain). The reason for the journey and the path, led by the prosecutor, the
doctor and the police chief, where he confronts his own darkness at every stop and confesses,
is the reason why Kenan killed Yaşar and the corpse must be found.

The hero's field of action; Throughout the journey, everyone in the team encounters a
new confession and new emotional intensities. This adventure, which was started in order to
prove the certainty of the criminal and to find the victim, caused all the members of the team
to face a psychological premise that they were half guilty and half victim. Police chief Naci,
who is thought to make the greatest contribution to the resolution of the incident, reveals his
own rules when he is exposed to pressures and discourses of failure, contempt or not being a
good cop. As a result of his psychological struggle, he defeated Kenan and convinced him to
show the hiding place of the corpse, and showed who the real hero is. Police chief Naci has
created an area of action and action independent of the prosecutor.
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Heroes and Opposites in Chain of events

Good, Right,  Bad, Unjust

(initially) Prosecutor, police, doctor Kenan and his brother

Cowardly Brave

Kenan's brother Kenan

Honest  Deceiver

Doctor, Kenan's brother Kenan

Lucky Unlucky

Prosecutor, Yaşar is Yaşar's child and Kenan's brother.

Slices of Meaning

The first stage- The exterior view of the auto tire shop and its small, dirty window,
which is shown as the first scene where the movie begins, is actually a harbinger of how
uncertain and unknown the story is, and that it is pregnant with situations that will arouse
curiosity. Bringing the intuition to the fore, the image shows the indistinct faces of the heroes
as it progresses, heralding the flow towards a reality that will gain depth. This plain and gray,
dark  tones  dominated  scene,  in  which  a  dark  progression  and story-processing  begins  to
sprout, emphasizes a chain of events that need to be resolved.

Tree-fountain  scene;  According  to  the  statement  given  by  the  victim,  the  most
important sign in the journey initiated to find the body is the fountain and a single tree that are
close to each other. The murder suspect, who claims to have buried it under the only tree in
front of the fountain, directs the search team to different fountains. The resistance created by
the feelings of fear and anxiety at the point of finding the corpse caused him to resort to such
a way. As the team searched more than one place that Kenan showed, they were constantly
faced with a fountain and the image of a tree in front of it. At this stage, the fountain and the
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single tree opposite it started to make a new sense for the team, where the fountains they saw
began to evoke a different feeling. While the water flowing from the fountain symbolizes life
for the tired heroes, the single and lonely tree standing in front of it evokes the death, the
corpse and indeed the loneliness of death.

The headman's daughter-village room scene; The journey, which started in the evening
to find the body, continued until the late hours of the night when Kenan distracted the team
and did not want Yaşar to be found. Prosecutor Nusret informed the team that he wanted to
rest in a nearby village and was invited to the headman's house. However, the electricity that
constantly oscillates in the headman's house has added a new dark dimension to the story.
Meanwhile, the headman's daughter, who entered the room to serve the guests who came to
his house, offers tea with a kerosene lamp. The heroes of the story, who are tired, encountered
a gas lamp and tea, which both enable them to get out of the darkness and gloom and warm up
in the cold weather. Although the illumination of the room with the light of the kerosene lamp
provided a spatial spaciousness and light, it allowed everyone in the room to face their own
darkness. First of all, Kenan's innocent face, kindness and different emotions he felt caused
him to regret the murder for the first time. The most important reason for these scrutiny is that
the headman's daughter enters the room with her beauty and innocent face and offers tea to
the  heroes  with  a  potion.  The  warmth  of  the  tea  and  the  benevolence  of  the  headman's
daughter caused some confessions of people and confrontation with the truth.
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Final scene- half-open window; The story began with a scene concentrating towards a
dirty, closed and small window. At the end of the story, the finale was made with a half-open
and clean window scene. The window, which is clearer and cleaner than the auto tire shop
window in the first scene of the movie, and which is left half open, explains the introduction
and conclusion of the story. The film leaves the audience on the threshold where everything is
revealed from the murder without a body, as it moves from a dark and uncertain story to the
light. The fact that the window is half open indicates that everything is not fully resolved, and
that the good and the bad are not fully clear. The scene, surrounded by ambiguity, summarizes
the enigma of the just and the unjust, the victim and the criminal.
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Conclusion

The Russian folklorist Propp focuses on the possibility of examining all the features of
the tale structurally, under the name of the Form of the Tale or Morphology of the Tale. In
this context, Propp's aim is to create a grammar on fairy tales. When the tales were analyzed,
it was determined that there were some fixed and variable elements. After the functions were
named as fixed elements, it was concluded that there are 31 of them in total. According to this
understanding, the groups that are accepted as helping the functions in the tales have been
determined and listed as the binding elements, the reasons and purposes of the actions, the
way the characters appear and the characteristics of the heroes. At this stage, two important
elements emerge in terms of Propp's method. One is functions, the other is roles. In addition
to  the  functions  that  make  up  the  basic  parts  of  the  tale,  there  are  seven  roles  that  the
characters take on in the tales: donor, aggressor, helper, wanted person, hero, police chief and
wanted. As a result, Propp's work has been the starting point for many researches and has
formed the basis for these researches. No subject within a fairy tale genre can be studied on its
own, neither morphologically nor phenomenologically. One subject becomes another subject
by the change of one of its elements. Naturally, it may be tempting to examine a fable in all its
variants and in all its expansion, but for extraordinary folk tales the problem is poorly posed.
If in such a fable, for example, an enchanted horse, benevolent animals, a wise woman, etc. is
found, none of the elements in that combination have been studied comprehensively, since the
study can only be applied when all these elements are in a certain combination. This study
constitutes  the analysis  of the movie Once Upon a Time in Anatolia  in line with Proop's
structural analysis method. The film in question deals with the murder incident that took place
in Anatolia at the time specified as once. The film generally deals with crime, conscience,
hero, criminal and supporting characters. It consists of the main characters such as the doctor,
the murderer, the prosecutor and the police chief. The film also conforms to the pattern that
Propp discussed in his structural analysis. There are often different protagonists in the movie
in question. However, the most prominent protagonist is the murder suspect. He is a doctor
who is a healer. The king is the prosecutor and the protector is the police chief. The team,
which sets out for a specific target, reaches its target after various dangers. There is a woman
who guides them on this dangerous journey and, in Propp's words, gives them a potion. At the
same time, extraordinary images of the victim of murder emerge. As a result, the movie and
the characters in the movie fit the pattern that Propp mentioned in his structural analysis, both
in terms of their functions and their roles.
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DEĞİŞİMİN ÜÇ HALİ: PATRICK SÜSKIND’İN KOKU: BİR KATİLİN ÖYKÜSÜ
ADLI ROMANINA EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BAKMAK

 Eren ALKAN1

Özet
Toplumsal  olay  ve  süreçleri  incelemenin  yollarından  biri  de  edebi  analizlerdir.  Edebiyat
incelemeleri  filolojinin  ana  duraklarından  biridir  lakin  sosyoloji  alanında  da  toplumsal
çözümlemelerin,  özellikle  bağlamsal  çalışmaların  önemli  verilerinden  birini  oluşturur.  Bu
noktada ortaya çıkan edebiyat sosyolojisi, toplumun edebiyata, edebiyatın da topluma etkisini
mercek  altına  alır.  Bu  çalışmada,  Patrick  Süskind’in  Koku:  Bir  Katilin  Öyküsü isimli
romanından hareket edilerek, bireyin toplumsallaşma sürecinde yaşadığı sorunlar ve geçirdiği
dönüşümler odağa alınacaktır. Nitel analiz yaklaşımından anlatı analizi yöntemi ile edebiyatın
bireyin, toplumsal yaşama uyum, karşılaştığı çatışma ve geliştirdiği tepki ve çözümlere nasıl
yaklaştığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: edebiyat sosyolojisi, dönüşüm, roman, toplumsallaşma.

THREE STATES OF TRANSFORMATION: ANALYZING PATRICK SUSKIND’S
PARFUME: THE STORY OF A MURDERER IN TERMS OF SOCIOLOGY OF

LITERATURE
Abstract
One of the ways of examining social events and processes is literary analysis. Literary studies
are one of the main stops of philology, but they also constitute one of the important data of
social  analysis,  especially  contextual  studies  in  the  field  of  sociology.  The  sociology  of
literature at this point focuses on the impact of society on literature and literature on society.
In this study, starting from Patrick Süskind’s novel  Parfume: The Story of a Murderer, the
problems and transformations experienced by the individual in the process of socialization
will  be  focused  on.  Through  the  narrative  analysis  method  from the  qualitative  analysis
approach, it will be tried to reveal how the literature approaches the individual’s adaptation to
social life, the conflicts s/he encounters, and the reactions and solutions s/he develops.

Keywords: sociology of literature, transformation, novel, socialization.
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Giriş

"Kargalar tek bir karganın gökleri yok edebileceğini iddia eder. Buna hiç kuşku yok, ama bu
yine de göklere ilişkin hiçbir şey ifade etmez, çünkü gökyüzü kargaların yokluğu demektir."  

-Franz Kafka

Edebiyat sosyolojisi, edebiyat ve sosyoloji disiplinlerini bir araya getiren ve edebiyat
ile  toplum arasındaki  etkileşimi  inceleyen bir  alt  disiplindir.  Edebiyat  sosyolojisinde  eser,
yazar ve okur üçgeni dışında dönemsel özellikler, bağlam, yayınevi ve sansür gibi pek çok
değişken bu alt disiplinin inceleme sahasını oluşturur. Edebiyatın topluma etkisi ile toplumun
edebiyata etkisini değerlendirmek, yaşadığımız toplumun tarihi, kültürü, ideolojisi, politik ve
ekonomik  durumu,  değer  yargıları,  estetik  kaygıları  ve  gerçekliği  algılama  biçimleri  ile
etrafını  nasıl  alımladığı  hususlarında  derinlemesine  çözümleme  imkânı  yapmamızı  sağlar.
Önemli edebiyat sosyolojisi kuramcılarından Terry Eagleton, toplumsal koşulların edebiyatı
şekillendirdiğini ifade eder (1983, s. 163). Welleck ve Warren da bunu biraz daha açarak,
edebiyatın belirli bir toplumsal koşulda ortaya çıkan kültürün bir parçası olduğunu belirtirler
(1948,  s.105).  Bu  çalışmanın  temel  amacı,  bireyin  toplumsallaşma  sürecinde  yaşadığı
sancıların  edebiyatta  karşılığını  ortaya  çıkarmaya  katkıda  bulunmaktır.  Bu  bağlamda
çalışmanın  yöntemini,  nitel  analiz  yaklaşımlarından  anlatı  analizi  (narrative  analysis)
oluşturacaktır.  Çalışmanın  örneklemi,  Patrick  Süskind’in  Koku:  Bir  Katilin  Öyküsü isimli
romanıdır.  Analizin,  özellikle  Dilthey’in  sanatçı-yaşanılan  kültür  ve  tinsel  çatışmalar
ekseninde bir kuramsal art alanda yapılması hedeflenmektedir. 

Kapsam

Koku: Bir Katilin Öyküsü, konusu koku alma ve kokular üzerine kurulan, Almanca
edebiyatın önemli opus magnum eserlerinden olan Patrick Süskind’in kaleme aldığı bir yapıt.
Roman, Almanca yazının Remarque’ın Batı Yakasında Yeni Bir Şey Yok romanından sonra en
çok okunan kitabı olarak ve Latince de dâhil yirmi iki dile çevrilerek yeraltı edebiyatının yapı
taşlarından birini oluşturur. Gerek akıcı retoriği ve dilindeki sadeliği gerek derin bir alt metne
sahip  olması  nedeniyle  roman  hem  sıradan  okuyucuya  hitap  eder  hem  de  entelektüel
okuyucuyu içine alır. 18. yüzyılda yaşayan kimsesiz ve yoksul bir gencin kendi kokusunun
olmaması fakat kendi bedeni dışındaki tüm kokulara karşı duyarlı olması, bunun sonucunda
da yeryüzündeki en güzel kokulardan bir karışım yaparak kendisine ait bir koku yaratmaya
çalışması, Süskind tarafından hikâye iskeleti olarak kullanılır. Bu gencin en ideal hedef olarak
genç ve güzel bakirelerin kokularını almaya karar vermesiyle de romana gerilim ve grotesk
öğeleri katılır. Buna ek olarak, parfüm yapımına ve kokulara ilişkin pek çok ayrıntı romanı
sıkıcı hale getirmez; aksine okuyucunun, başkarakter Jean Baptiste Grenouille’un (Fransızca
“kurbağa” anlamında) hayatını daha derinden kavramasını sağlar. Asıl derdi ait olamama ve
kimliksizlik olan Grenouille’un topluma ait olma isteği ve birey olabilme çabası onu sonunda
kendisi  de  dâhil  pek  çok  insanın  katili  olmaya  götürür.  Özetle;  Grenouille’un  kurbağa
metaforu  ekseninde  geçirdiği  değişim  üç  ana  başlık  etrafında  sorgulanabilir:  birincisi,
kendisini  bir  hiç  olarak  görüp  toplumdan  soyutlaması;  ikincisi,  karakterin  kokularla  asıl
kimlik  yaratma  çabası  ile  kaotik  bilinçaltı  karmaşasıyla  mücadele  ve  son olarak-diğer  iki
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maddenin  de  uzantısı  olarak-Darwin’in  evriminin  ters  yüz  edilip  Grenouille’un  ütopik
tutkusunun  kendi  distopyasına  evirilmesi.  Tüm  bunlar  Süskind  tarafından  alt  metne
yerleştirilerek sonunda okuyucunun dehşete kapılıp boşalma (katharsis) duygusu yaşamasına
olanak verir.

Tartışma

İlk olarak, Jean Baptiste Grenouille karakterinin nihilizmle derin bağlantısını gözden
geçirmek  gerekirse  ilk  göze  çarpan  unsurun Grenouille’un  içerisinde  bulunduğu yalnızlık
olduğu dikkati  çeker. Annesi romanın başında idam edilen ve babasını asla tanımadığımız
Grenouille,  hayata  tesadüfî  başlar.  Roman  boyunca  kendisini  hayata  bağlayan  tek  uzantı
yalnızca  doğumu  esnasında  annesine  bağlı  olduğu  kordondur.  Daha  romanın  başında  bu
kordon  annesi  tarafından  kesilir  ve  Grenouille  hayatı  boyunca  bir  şeyleri  kendisine
bağlayacak bir  ikinci  kordon daha bulamaz.  Hayatına  yalnız  başlayan Grenouille  daha en
başından  kaybedenlerdendir.  Annesiyle  başlayan  zorunlu reddediliş,  onu  yaşadığı  süre
boyunca büyük bir yalnızlık zincirinin içine sokar. Götürüldüğü ya da bırakıldığı her evde hep
aynı tepkiyle karşılanır:  kokusuz olması. “Benim bir bildiğim varsa o da bu çocuğun beni
dehşete saldığıdır. Çünkü bu, çocuk gibi kokmuyor,” (s. 15) der süt annesi de ve Grenouille
bir bebekken dahi tam da bu yüzden yalnız bırakılır. İleriki yıllarında da durum değişmez.
Kokusunun olmaması onu diğerlerinden farklı kılan en büyük özelliğidir. Bu, yalnızlığının da
en temel sorunsalı haline gelir. İnsanlar kendilerinin anlamadığı, göremediği, bilinmeyen bir
içgüdüyle  korkar  ve  uzaklaşırlar  Grenouille’dan.  Grenouille  da  benzer  bir  içgüdüyle,
yalnızlığıyla baş başa hem dışarıya karşı yabancılaşır hem de kendi içine kapanarak diğer tüm
insanları  kafasında  öteki  yapar.  Bu noktada,  kendisine  verilen  ismin  manası  bile  ironiktir
aslında:  kurbağa.  İsminden  yola  çıkarak  bile  Grenouille’un  öteki  insanlardan  farklı
soluduğunu, farklı düşündüğünü, farklı bir respitör sisteme sahip olduğunu daha en başından
hissederiz.  İçinde  bulunduğu  yalnızlık,  bakıcıları  ve  diğer  çocuklarıyla  arasında  oluşan
içgüdüsel ve bir çeşit parapsikolojik mesafe ve fonda 18 yy. Fransa’sının ezik alt/çöp (trash)
tabakası,  onu henüz küçük bir  çocukken büyük bir  karabasanın  içine  öteler.  Yaratılan  bu
yalnızlık karabasanında, ikinci unsur olarak aidiyet sorunu açığa çıkar. Yakınında ne bir aile
ferdi ne yakın bir akraba ne de bir arkadaş olan gayrimeşru çocuk Grenouille’un kendisini ait
hissedeceği aile kurumu en başından çökertilmiştir. Roman ilerledikçe kendisine ait olan tek
mekânın bedeni olduğu gerçeği netleşir. Sadece uyuduğu yer kadardır ya da adımlarını attığı
izler  kadardır  Grenouille.  İzler  ardından  silindikçe  kendisine  ait  olan  alanda  kaybolur
hayatının  sonuna  kadar.  Buna  paralel  şekilde,  toplumda  bir  yere  ait  olamaması,  kendi
kokusunun olmamasıyla da birebir yakınlık gösterir: 

[…]  İnsanların  çoğu,  böyle  bir  kokuları  olduğundan  bile  habersizdi,  bunu
üstelik elbiselerle,  moda  olmuş  yapma  kokularla  örtmek  için  de  ellerinden
geleni  yapıyorlardı.  Yalnız  o  ana  koku,  o  ilkel  insan  buğusuydu  pek  iyi
bildikleri şey, o kokunun içinde yaşıyor, kendilerini güven içinde duyuyorlar
ve  ancak  çevresine  o  genel,  iğrenç  buharı  yayanı  kendilerinden  biri  olarak
kabul ediyorlardı. (s. 150)  
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Bu bağlamda kokuya sahip olma aynı zamanda alana da sahip olma demektir. Yani, toplumda
belli bir yere ait olma; fakat bu, onu asla ölümü düşünmeye itmez, aksine kokmadığı kadar
solur etrafını. Kendi alanını, ötekiyi koklayarak tanımlamaya çalışır. Dış dünyayı bir ayna farz
edip  kendi  iç  benliğini  seyreder;  ama  bu,  onu  aynı  zamanda  kendi  eksikliğiyle  de
yüzleştirerek hiçlik duygusuna daha çok iter. Dış dünya tarafından fark edilmemesi, adeta bir
kurbağa  gibi  herhangi  bir  insanla  iletişim  kuramaması,  ortak  konuşulan  bir  dil  üzerinde
ilişkilerini  yapılandıramaması,  onun  kendisini  dışarıdan  soyutlamasına  ve  kendi  ontolojik
varlığının  içerisinde  yok olmasına  neden olur  (Dilthey,  1985,  s.  33).  Kısacası,  Grenouille
metamorfik oluşumunun ilk evresini yalnız başına, yabancılaşmış ve toplumdan soyutlanmış
olarak ve bedenini büyük ve tam anlamıyla kokusuz bir nihilizm derisinin altına gizleyerek
tamamlar. 

İkinci  olarak;  tüm  bu  yalnızlık  ve  aidiyet  sorunları  içinde  Grenouille’un  kimlik
yaratma çabası ve buna paralel olarak oluşan kaotik bilinçaltı karmaşası, ana karakterin var
oluş sürecinin bir sonraki aşamasını oluşturur. Özellikle doğa ve nesneler üzerinde yaptığı
başarısız denemelerden sonra kendi yetersizliğine kızarak kendisini uzak bir dağın tepesinde
yedi sene boyunca bir mağaraya kapatması bu oluşumun en sancılı dönemidir. Bir kurbağa
gibi  larva  dönemini  sessizce  tamamladıktan  sonra,  dağda  bir  sonraki  aşamaya  geçer  ve
kuyruğunu orada bırakarak başkalaşımının önemli evresi olan kimliğe sahip olma sorununa
bulduğu  çözümü uygulamak  için  tekrar  insanların  içine  karışır.  Özellikle  dağda  geçirdiği
yıllarda  insan  doğasına  özgü hiçbir  ipucu  göstermez  Grenouille.  Küçük  kemirgenlerle  ve
nemli taşları yalayarak beslenir. Büyük bir inzivadır bu. Sadece kendi benliğiyle baş başadır.
Fakat bu inziva ulu bir insan ya da bir peygamber inzivası değildir. İnsanlardan kaçıştır bu.
Onların  kokularından,  yani  benliklerinden  kaçıştır.  Saf  olmayan  ve  yapışkan kimliklerden
kurtulma:

Bunlardan hiçbiri Grenouille’a uymuyordu. Tanrı’yla en ufak bir alışverişi  
yoktu.  Günah çıkarmıyor,  yüce  bir  ilham beklemiyordu.  Sadece  kendi  öz,  
biricik eğlencesi için çekilmişti mağaraya, sadece, kendi kendine yakın olmak 
için. Kendi, başka hiçbir şeyin gölgelemediği varlığın içinde yüzüyor ve bu ona
harika geliyordu. Kendi cenazesi gibi, neredeyse soluk bile alamadan, 
neredeyse kalbi atmaz olmuş gibi yatıyordu o kaya çukurunda […] (s. 124)

Tüm dış  dünyanın  kokusunu  çok  iyi  alabilme  yetisi  sayesinde  kendisini  kapattığı  oyuğu
devasa bir krallığa çevirir Grenouille kafasında. “Evet, burası onun ülkesiydi… Kendisinin,
eşi olmayan Grenouille’un yaratıp yönettiği,  canı istediği zaman çöle çevirdiği ve yeniden
kurduğu  […]”  (s.  127).  Ve  belleğine  yerleştirdiği  her  kokuyu  istediği  gibi  beyninde
kurgulayarak onları  hayal  dünyasının başrol oyuncuları  olarak somutlaştırır,  içer onları  ve
istediği zaman “iç âleminin karanlık kapısı[nı]” açar, “içeri” girer ve “ruh tiyatrosunun bir
gösterisi daha başlamış” (s. 133) olur. Artık kokulardan kendisine bir kimlik yaratmıştır ve bu
kokuların  içine  kaçarak  bilinçaltında  bastırılmış  dürtülerinin  sonsuz  fragmanlarını  oynatır.
Tıpkı Dionizyak bir parti gibidir gördüğü rüyalar ya da daldığı hayaller. Kitonyen bir şekilde
acımasız  ve  sadomazoşistçedir.  Sonuç  olarak,  kendisine  kokular  dünyasında  bir  diktatör
kimliği  oluşturması  bir  yandan  bilinçaltına  ittiği  toplum  tarafından  dışlanmışlığını  ve
aidiyetsizliğini  simgelerken  öte  yandan  yaratılan  bu  kimlik  ona  kaotik  ve  bir  o  kadar  da
katastrofik bir ruh kazandırır. Dağda geçirdiği sürede doğanın sessizliği ve hayal dünyasının
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çığlıkları  arasında nevrotik bir  bulantı  yaşayan Grenouille,  kokusunun olmadığını  anladığı
anda yarattığı kimliği de yanına alarak yani evriminin bir sonraki aşamasını da tamamlayarak;
fakat  bu  sefer  alanını  daha  da  genişletmiş  olarak  ve  son  olarak  kendisini  herkese  ait
hissettirmek amacıyla gerçek hayata tekrar döner.   

Son olarak, Grenouille büyük bir utkuyla kendisine ait olacak olan ve bu sayede hem
yalnızlığından kurtulacağı hem kendisine alan yaratarak aidiyet duygusu kazanacağı kimliği,
bir ütopya olarak kullanarak aynı zamanda bu ütopyanın tanrısı da olarak büyük yaratısına
başlar.  Genç ve güzel bakirelerin  kokularını ilk gençliğinde ustalarından öğrendiği parfüm
yapma  tekniğiyle  -onları  katletme  pahasına-  elde  eder  ve  elde  ettiği  bu  karışımla  da
başkalaşımını  tamamlar.  İsmiyle  paralel  bir  şekilde  derisine,  yarattığı  bir  çeşit  ab-ı  hayat
iksirini sürer ve artık tam bir kurbağa olarak kendi derisinden solumaya, nefes almaya başlar.
Ancak yaratısıyla tüm Fransa’daki insanları etkilemesine, koku alanının etkisine giren kadın
erkek  tüm  şahısları  kendisine  âşık  etmesine  rağmen  yine  de  huzursuzdur.  Oluşumunu
tamamlaması onu rahatlatmaz:

[…] İstese, Paris’te kendine on değil yüz binlerce insanın ulumasını 
sağlayabilirdi; ya da şöyle bir Versailles’a uzanıp krala ayaklarını öptürebilirdi;
papaya parfümlenmiş bir mektup yazıp kendinin yeni Mesih olduğunu 
açıklayabilirdi […] Bir istese, bunların hepsini yapabilirdi. Yeterli gücü vardı 
buna. Paranın ya da şiddetin ya da ölümün gücünden büyük bir güçtü elindeki: 
insanlara sevgi uyandırmanın yenilmez gücü. Yalnız bir şeye yetmiyordu güç: 
Kendi kendisinin kokusunu almasını sağlayamıyordu. (s. 244)

Görüldüğü gibi Grenouille, her ne kadar toplumda büyük bir hegemoni oluşturacak gücü ele
geçirmiş olsa da yarattığı iksir ona kendi asıl özünü verme konusunda yetersiz kalır. Kendi
kendisinin yarattığı şey kendi yokluğunun/hiçliğinin boşluğunu bir türlü kapatamaz: 

[…]  O  zaman  da  isterse  bütün  dünyaya  karşı  parfümü  sayesinde  Tanrı
gözüksün-  kendi  kendini  koklayamadıktan,  onun için  de kim olduğunu asla
bilmeyecek olduktan sonra, hiçbir şey umurunda değildi ne dünya ne kendisi
ne de parfümü. (s. 244)

Kısacası, büyük bir bilinç yokluğu içinde ruhu solar Grenouille’un. Geçirdiği evrim süreci
sonucunda, ütopyası ona itici gelmeye başlar ve yarattığı şeyin ve aldığı kokuların; kısacası
yaşamına dair yaptığı her eylemin aslında kendi ötekiliğini daha da ileri boyutlara taşıdığını
görür.  Kurduğu  ütopyanın  aslında  bir  çeşit  Usher  malikânesi  olduğunu  algılar  algılamaz,
ütopyası uzam olarak değişerek distopyaya evirilir ve bu distopyada iksiri de bir çeşit zehre
dönüşerek Grenouille’dan geriye hiçbir şey bırakmadan onu yok eder. 

Sonuç

Sonuç olarak, romanın başından sonuna kadar patolojik olarak sorunlu bir kahramanın
geçirdiği  ağır  psikotik  nöbetlerdir  konu  edinilenler.  Toplum  tarafından  dışlanmış,
yabancılaşmış, büyük bir hiçliğin içinde kaybolmuş bir ruhun, bir kimlik oluşturma çabası
içinde, adeta obsesif bir şekilde çırpınması; sonucunda bunu kompülsif bir psikoza evirerek
bir çeşit şizofrenik ütopya kurması fakat bu ütopyanın da hiçliğini (kokusuzluğunu) ontolojik
olarak kapatamaması sonucunda yok oluşu anlatılır.  Ve tüm bunlar anlatılırken Grenouille
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karakterinin  ismiyle  özdeşleşecek  şekilde  tıpkı  bir  kurbağa  gibi  geçirdiği  başkalaşım
safhaları-fakat tersine bir başkalaşım-roman boyunca yazar tarafından adım adım takip edilir.
Tıpkı  antik  dönem tiyatro  oyunlarında olduğu gibi okuyucuyu  koku aurasının içine alarak
dehşete düşürür ve sonunda duygularının boşalmasını sağlar. Kısacası, sembolik açıdan bir
kurbağa olarak Grenouille tıpkı kargaların gökyüzünü yok edebileceğini iddia ettikleri gibi
düşünür. Ama kendi içindeki sisli gökyüzü içinde bir şimşek çakarak sonunda onu yok eder.
Çünkü gökyüzü kurbağaların da yokluğu demektir. 
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2000'Lİ YILLARDAN SONRA BALKANLAR VE BALKANLAR'DA GÖÇ SORUNU

Fredinant HASMUÇA1

Özet
 Osmanlı  İmparatorluğu'nun  isimlendirdiği  Diyaru-l  Rum  (Rumeli)  ve  Avrupa

Birliği'nin  Batı  Balkanlar  dediği  bölge  AB  üyesi  olmayan  belgelerindeki  günümüz
kullanımına göre Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’yı
kapsamaktadır.  Bu ülkeler altı  ülke olarak görünürse de bir ülke imiş gibi görünmektedir.
İktisadi, siyasi, iç ve dış sorunları gibi göç sorunları de aynı olması nedeniyle güncel ve ortak
çalışmalara  ihtiyaç  duymaktadır.  Diğer  yandan  2000'li  yıllarına  kadar  Balkanlar  kavramı
coğrafi  bir  bölgeye  hitap  ederken yerine  siyasi  bir  kavram olarak  ortaya  çıkmış  ve  ''Batı
Balkanlar''  adıyla  yeni  bir  kavram  üretilmesiyle  birlikte  bu  ülkelerin  insanını  bölgeden
uzaklaştırma bir ''proje'' başlatılmıştır.  Bu çalışmada, Avrupa Birliği üyesi olmayan Balkan
ülkelerini ele alıp genel, güncel ve ortak sorunlarının analizini yaparak 2000'li yıllardan sonra
Balkanlar'da  göç  sorununu  açıklamaya  çalıştık.  Balkanlardaki  insan  hareketleriyle  ilgili
yapılan çalışmalarda, göç eden insanların yüzde oranı ülkelerin toplamından yarısına yakın bir
oranla rastladık. Yani 2000'li yılar sonrası Balkanlıların %40 göç etmiş ve göç etmeye fırsat
kollayanların  %  oranı  bir  o  kadardır.  İşsizlik,  yolsuzluk,  gelirlerin  dar  olması,  rüşvet,
yetkililerin  ilgisizliği  ve  sağlık  sistemin  işlememesi  gibi  olguları  göç  nedeni  olarak
görülmektedir. Çalışmamızın amacı; Balkanlar bölgesini tanıtmak, ''Batı Balkanlar'' kavramını
tartışmak,  bu  bölgenin  göç  sorununu,  göçe  neden  olan  etkenleri  ve  göç  karakteristiğini
açıklamaktır. Bu çalışmada yer alan alt başlıklar; Giriş, Balkanlar Tarihi, Coğrafi Yapısı ve
Ülkeler, 2000'li Yıllardan Sonra Balkanlar ve Balkanlar'da Göç Sorunu ve Sonuç kısmıdır. 

Anahtar kelimeler: Balkanlar, Batı Balkanlar, Göç, Ekonomi, Siyaset.

MIGRATION PROBLEMS IN THE BALKANS AND BALKANS AFTER THE 2000s
Abstract

Diyaru-l  Rum  (Rumelia),  named  by  the  Ottoman  Empire,  and  the  region  called
Western Balkans by the European Union, according to today's usage in non-EU documents,
include  Albania,  Bosnia,  and Herzegovina,  Macedonia,  Montenegro,  Serbia,  and Kosovo.
Although these countries appear as six countries, they appear to be one country. It needs up-
to-date  and  collaborative  studies  since  immigration  problems  are  the  same  as  economic,
political,  internal,  and external  problems.  On the  other  hand,  the  concept  of  the  Balkans
appeared as a political concept instead of addressing a geographical region until the 2000s,
and with the production of a new concept called "Western Balkans", a "project" was initiated
to remove the people of these countries from the region. In this study, we tried to explain the
immigration problem in the Balkans after the 2000s by taking the Balkan countries that are
not  members  of  the  European  Union  and  analyzing  their  general,  current,  and  common
problems. In studies on human movements in the Balkans, we found that the percentage of
people who migrated was close to half of the country’s total.  In other words, 40% of the
Balkans immigrated after the 2000s and the rate of those who are waiting for an opportunity
to  immigrate  is  equal  to  that.  Factors  such  as  unemployment,  corruption,  low  incomes,
bribery, the indifference of the authorities, and the health system not functioning are seen as
reasons for immigration. The purpose of our study: To introduce the Balkan region, to discuss
the concept of “Western Balkans”, to explain the migration problem of this region, the factors
causing migration, and its characteristics. Subheadings in this study: Introduction, History of
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Balkans, Geographical Structure and Countries, Migration Problem in Balkan, Balkan after
2000’s and Conclusion.

Keywords: Balkans, Western Balkans, Migration, Economy, Politics.
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Giriş

Osmanlı  İmparatorluğu'nun  isimlendirdiği  Diyar-ı  Rum  (Rumeli)  (İnalcık,  Halil,
islamansiklopedisi.org.tr/Rumeli),  bir  zamanlar  Güney  Avrupa
(https://www.turkcebilgi.com/balkanlar)  denildiği  ve  coğrafi  olarak,  Arnavutluk,  Bosna-
Hersek,  Bulgaristan,  Hırvatistan,  Karadağ,  Kosova,  Kuzey  Makedonya  Cumhuriyeti,
Romanya,  Sırbistan,  Yunanistan  ve  Türkiye  (Trakya)  bilinen  Balkanlar,  on  iki  ülkeden
oluşmakta iken 2000'li yıllar sonrası bu bölge daraltılmış ve tartışmalı hale getiren Avrupa
Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar   (Western Balkans) isimlendirmesi ile başlamış ve AB üyesi
olmayan,  belgedeki  günümüz  kullanımına  göre  Arnavutluk,  Bosna  Hersek,  Makedonya,
Karadağ,  Sırbistan  ve  Kosova’yı  kapsamaktadır.  Avrupa  Birliği'nin  Batı  Balkanlar  olarak
adlandırıldığı  kavramı  tartışmalı  hale  gelmenin  nedeni  Doğu  Balkanlar  diye  bir  bölgenin
olmamasıdır. Bundan sonra Balkanlar bölgesi bilenen genel anlamını yitirmiş ve sınırları beli
olmayan  bir  bölge  haline  gelmiştir.  Avrupa  Birliği’nin  Balkanlar  yerine  Batı  Balkanlar
kavramını  kullanmanın  asıl  nedeni,  kendi  birliğin  içerisinde  kabul  etmediği  ülkelere
uyguladığı yaptırım ve siyasi çıkarlardan dolayıdır.   

Balkanlar bölgesi Doğu'nun bittiği Batı'nın başladığı yani Doğu ve Batı bulunan bir
yerdir.  Son zamanlarda  söz konusu bölgenin  siyasi  olarak  başlangıç  noktası  tartışmalı  bir
konumda iken sonu Adriyatik  denizindedir.   Çok milletli,  çok  dinli  ve çok kültürlü  olan
Balkanlar bölgesi son yüzyılda yaşadığı çatışma ve savaşlardan dolayı uluslararası arenada
sürekli  gündeme  gelen  bölgelerden  biri  olmuştur.  Özellikle  Osmanlı’nın  bölgeden
çekilmesiyle birlikte buradaki millî ve dinî topluluklar arasında çok sayıda savaş yaşanmıştır.
Bu savaşların son örnekleri,  1990’lı yıllarda Müslüman Boşnak ve Kosova Arnavutları  ile
Ortodoks Sırplar ve Katolik Hırvatların dâhil olduğu kanlı çatışmalardır. Bu savaşları sona
erdiren anlaşmalarsa bölgedeki sorunlara çözüm olmaktan ziyade, tümünü ileriye ertelemiş,
hatta  yeni  sorunlara  zemin  hazırlamıştır.  Örneğin  Bosna-Hersek’teki  savaşı  bitiren  1995
tarihli  Dayton  Anlaşması  ortaya  çıkarttığı  sistem(sizlik)le  bugün  ülkede  mevcut  birçok
gerilimin tetikleyicisi durumundadır. Bölge ülkeleri yüksek işsizlik, düşük ekonomik büyüme,
yolsuzluk, beyin göçü gibi ciddi sorunlarla da mücadele etmektedir. 

Balkanlar’daki göç meselesi, 2000'li yılar sonrası dönemde Orta Doğudan Avrupa'ya
gelen mültecilerle gündeme gelmiş olsa da aslında Balkan ülkelerinin kendi vatandaşlarının
farklı nedenlerle ülkelerini terk edip Avrupa’ya göç etmesi, bu ülkeler için çok daha önemli
bir sorundur. Resmî rakamlara göre bölge ülkelerinden bazılarının mevcut nüfuslarının yarısı
yurt dışında yaşamaktadır.

Son raporlara  göre,  ''Batı  Balkanlar’da,  Sırbistan hariç,  ülkelerini  terk ederek yurt
dışında yaşayan kişi sayısının genel nüfusa oranının dünya genelindeki en yüksek rakamlara
ulaştığını ortaya koymaktadır. Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Karadağ’dan göç edenlerin ülke
toplam nüfuslarına oranları sırasıyla %47, %41 ve %45,4 iken, Makedonya ve Kosova’dan
göç edenlerin toplam nüfusa oranları %30 civarındadır. Özellikle genç işsizlik oranları başta
olmak üzere bu ülkelerdeki  işsizliğin  hayli  yüksek  olması,  her  ne  kadar göçün en önemli
nedeni  olarak  öne  çıksa  da  tek  neden  bu  değildir.  İnsanlar  iş  buldukları  takdirde  bile,
sorumlu tutuldukları görevler karşılığında aldıkları  maaş rahat bir hayat sürdürebilmeleri
için yeterli  olmadığından göç kararı almaktadır.  Ülkelerindeki  olumsuz ekonomik koşullar
yüzünden  pek  çok  kişi  refah  seviyesini  arttırmak  adına  Avrupa’ya  göç  etmeye  ve  eğitim
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aldıkları alanlar dışında, hiçbir vasıf gerektirmeyen basit işlerde çalışmaya razı olmaktadır.
Öte  yandan  dolgun  maaşlı  bir  iş  sahibi  olmak  da  bireylerin  ülkelerinde  kalmalarını
sağlayacak yeterli  bir  gerekçe  olamamaktadır.  Birçok  insan,  ülkesindeki  mevcut  nepotizm
sebebiyle  çalıştığı  alanda ilerlemesinin göstereceği başarıdan ziyade farklı  etkenlere bağlı
olduğunu  düşünmektedir.  Bu  da  kaliteli  iş  gücünün  daha  fazla  değer  bulduğu  ülkelere
kaymasına neden olduğuna dair bilgi vermektedir (Emin, 2020).

Çalışmamızda  altını  çizmeye  çalıştığımız,  Balkanlar  kavramı,  Avrupa Birliği  üyesi
olmayan, Sırbistan hariç çoğunluğu Müslüman topluluklardan oluşan ülkeleri  içermektedir.
Söz konusu ülkeler; Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersektir.
Bu bölge ile  ilgili  İngilizce dilinde yapılan  çalışmalarda Batı  Balkanlar  geçmektedir.  Batı
Balkanlar olarak adlandırılmasının ön planda fiziki haritadan öte arka planında siyasi nedenler
yatmaktadır.  Avrupa  Birliği  siyasi  haritasını  baktığımızda  siyasi  olarak  bu  bölgeyi
kapsamamaktadır fakat Avrupa’nın siyasette kullandığı dilde bu bölgeyi sürekli sorunlu bir
bölge olarak adlandırıyor. Sorunlu bir bölge olarak adlandırılmasının en önemli sebeplerden
düzensiz göç ve kaçakçılıktır. Avrupa bu bölgeyi kendi arka bahçesi olarak kullanmasından
dolayı bu bölgenin iç ve dış siyaseti ona göre şekillenmektedir. Tabii, unutulmaması gereken
bir diğer konu ise bu bölgede Amerika baskın olduğudur. Bizler de buna atfen Avrupa'nın
siyaseti çizmiş olduğu çizgiye göre bu bölge Batı Balkanlar değil asıl Balkanlardır. Çünkü
Yunanistan,  Bulgaristan  ve  Hırvatistan  fiziki  haritada  Balkanlarda  görünmektedir  lakin
Avrupa Birliği siyasi olarak bu ülkeleri Balkanlardan ayırarak kendi sınırları içerisinde almış
ve  kendinden  saymaktadır.  Anlaşılacağı  gibi  Avrupa  Birliğine  göre  kendinden  olmayan
ülkeleri Balkanlar bölgesi olarak görmektedir.

Bizde  bu  verilerden  yola  çıkarak  Balkanlardaki  güncel  sorunlar  ve  bu  sorunların
doğurduğu insani hareketlerini bilimsel bir değerlendirme amacıyla bu çalışmayı ele alarak
cevabını vermeye çalıştığımız sorular; Balkanlar coğrafi olarak neresidir? Balkanlardan neden
göç ediyorlar? Nerelere göç ediyorlar ve Kaynak ülke ile bağlantıları nedir?

Balkanlar Tarihi, Coğrafi Yapısı Ve Ülkeler      

Asya,  Afrika  ve  Avrupa'yı  bağlayan  bir  kavşak  konumunda  olan  Balkanlar,  fiziki
coğrafya açısından Balkan Yarımadası; İtalya’nın doğusunda, Avrupa’nın güneydoğusunda,
Anadolu’nun  ise  batı  ve  kuzeybatısında  yer  alan  bir  bölgedir.  Avrupa’nın  beş  büyük
yarımadasından biri olan bu alan, Orta Avrupa’ya ve Akdeniz’e uzanan konumu ile stratejik
bir noktada yer alır.  Balkan Yarımadası’nın Avrupa’nın diğer bölgelerine geçit  vermesi ve
Asya’nın hemen yanında bulunması bu bölgenin sürekli iskâna uğramasına neden olduğu gibi,
tarih boyunca da bu coğrafyada büyük mücadelelerin yaşanmasına yol açmıştır (Ünsal, 2019:
441-449). Balkan Yarımadası;  Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, Türkiye’nin
Avrupa yakası  ile  Yugoslavya’nın  dağılmasının  ardından bağımsız  devletler  olarak  ortaya
çıkan Makedonya, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ’ı içine alan bir‐
bölgedir. Çok yakın bir zamanda Sırbistan’ın özerk bir bölgesi olan Kosova da bağımsızlığını
(2008) ilân etmiş, böylece bölgenin siyasî ve coğrafî haritası yeniden değişmiştir.

Balkanlar kuzeyde Tuna Nehri, doğuda Karadeniz, güneydoğuda Ege Denizi, güneyde
Akdeniz, güneybatıda Marmara Denizi ile İyon (Yanya) ve Adriyatik Denizleriyle çevrilidir.
Bu  açıdan  Balkan  Yarımadasının  kıyıları,  Akdeniz  sistemine  dâhil  olan  altı  denize
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açılmaktadır.  Bu  durum,  Balkanların,  Akdeniz  stratejisindeki  önemini  vurguladığı  gibi,
Balkan ülkelerinin birçoğunun denizle olan temaslarına da ışık tutmaktadır (Gökdağ, 2012).

Türk Dili Kurumu sözlüğüne göre Balkan kelimesi sık ormanlarla kaplı dağlık bölge
anlamına  gelmektedir.  Bölge gerçekten  birbiriyle  bağlı  olan dağlardan oluşması  nedeniyle
tarih  boyunca  kültür,  dil,  din,  gelenek  ve  etnik  kimlik  yapı  karakteristiğinin  oluşmasında
önemli rol oynamıştır. Balkan Yarımadasında Arnavutlar, Sırplar, Makedon, Yunan, Hırvat,
Boşnak, Bulgar, Türk, Macar ve Pomaklar bölgenin etnik yapısını oluşturmaktadırlar. Dini
kimlikleri  ise  Katolik,  Ortodoks  ve  Müslüman  olarak  üçe  ayrılmaktadır.  Ortodokslar
çoğunlukla  Slovenya,  Bulgaristan,  Sırbistan  ve  Yunanistan'da  yaşarken  Katolikler  ise
çoğunlukla Hırvatistan olmak üzer Arnavutluk, Bosna Hersek ve diğer ülkelerde ise azınlık
konumundadırlar.  Bundan anlaşılacağı  gibi İslam dini bölgeye intikal  etmeden önce bölge
Hıristiyanlığın  iki  mezhebi  olan  Ortodoks  ve  Katolikler  arasında  paylaşılmaktaydı,  fakat
1300'lü  yıllarda  İslam  dininin  Balkanlara  girmesiyle  bölgenin  dini  yapısı  değişmiştir.
Günümüzde,  Arnavutluk,  Kosova,  Makedonya  ve  Bosna  Hersek’te  Müslümanlar  nüfusun
çoğunluğunu oluştururken diğer ülkelerde ise Müslümanlar azınlık konumundadırlar.

Tarih  eserlerinde,  Osmanlı  öncesi  Balkanlar  bölgesi  birbiriyle  bağlı  olmayan
kabilelerden oluşan bir bölge halinde olduğu, Eski Çağda İlaryaylalar ve Helenler bu bölgenin
sahipleri  iken  Orta  çağda  Slavlaşma  yani  tek  kültürleşme  politikalarının  oynandığını  yer
almaktadır.  Slavlaşma politikalardan  etkilenmeyen  Arnavutlar  bu bölgede  kendi  kültür  ve
gelenekleriyle  varlığını  sürdürebilmişlerdir  (Gökdağ ve Karatay).  1226 yılında Osmanlının
bölgeye intikal etmesi ve yaklaşık altı asır boyunca bu bölgede hükümranlığını korumasıyla
toplumların  dinleri,  kültürleri,  gelenek ve dilleriyle  oynamadan bir  birlik  sağlanabilmiştir.
1839 yılında  Tanzimat  Fermanıyla  başlayan süreç,  1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının  (93
Harbi) kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda neredeyse hiç söz hakkı kalmamıştı
(Özbek,  2018).  1878’te  imzalanan  Ayastefanos  ve  Berlin  antlaşmaları  ile  nihayetlenen.
Balkan savaşlarının ardından Balkan Yarımadası yeniden bölünmüş ve 1912 yılında en son
Arnavutluk Cumhuriyetin kurulmasıyla Balkanlar tamamen Osmanlı'dan ayrılmıştır. 

Birinci ile İkinci Dünya savaşlar arasında Balkanlar coğrafyası kendini milliyetçilik,
toprak ve dini kimlikler üzerinde kurulan iç savaş ve çatışmalarda bulmuştur. İkinci Dünya
savaşının ardından Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Arnavutluk,
Bulgaristan  ve  Yunanistan  Cumhuriyetleri  bu  Federasyonun  dışında  kalarak  Balkan
coğrafyası yeniden çizilmiş ve yeniden yapılandırılmıştır. 1990'lı yıllara gelindiğinde soğuk
savaşın bitmesi ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin yıkılmasıyla milliyetçilik
hareketleri yeniden alevlenmiş ve “Büyük Sırbistan” hayaliyle halkları zorla bir arada tutmak
isteyen Sırplar, Slovenya’ya ve Hırvatistan’a saldırdılar. 1992’nin Ocak ayına gelindiğinde 5
binden  fazla  insan  ölmüş,  14  bin  insan  kaybolmuş,  18  bin  insan  yaralanmış  yahut  sakat
kalmıştı.  Ardından  Slovenya  ve  Hırvatistan  bağımsızlıklarını  ilan  etmişlerdir.  Bosna
Hersek’in de bağımsızlığını ilan etmesiyle, Sırplar Bosna Hersek'e saldırmalarından sonra 200
bine yakın insan toplama kamplarında ve çatışmalarda hayatını kaybetti. 2 milyon kişi evlerini
terk etmek zorunda kaldı. Sanayinin ve şehirlerin %65’i tamamen tahrip edildi, 500’den fazla
toplu mezar ortaya çıktı. Sadece Srebrenitsa şehrinde 1995 Temmuz’unda Sırp milisler, iki
hafta  içinde  8  bine  yakın  Boşnak’ı  katlettiler.  En  son  1999  yılında  Sırplar  Kosova'yı
saldırdılar ve binlerce sivilin hayatını katlettiler, binlerce kızın ırzına geçtiler ve yüz binlerce
insan topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Ancak 2000’li yıllarda Makedonya'da meydana
gelen iç savaştan sonra Balkanlar'da göreceli bir barış ve istikrar sağlanabilmiş ve Balkanlar
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coğrafi  yapısı  yeniden  yapılandırılmış.  Balkan  Yarımadası;  Yunanistan,  Bulgaristan,
Arnavutluk, Romanya, Türkiye’nin Avrupa yakası ile Yugoslavya’nın dağılmasının ardından
bağımsız  devletler  olarak  ortaya  çıkan  Makedonya,  Hırvatistan,  Slovenya,  Bosna Hersek,‐
Sırbistan, Karadağ ve 2008 yılında Kosova Cumhuriyetinin bağımsızlığı  ilan etmesiyle bir
daha değişikliğe uğramıştır. 

2000 yılına kadar Balkan Yarımadası toprak değişikliği ile gündeme gelirken Avrupa
Birliğinin  oynadığı  politikalar  üzerine  bazı  Balkan  ülkelerine  üyelik  verilerek  Balkan
Yarımadasında  siyasi  bir  bölünmeye  sebep  olunarak  farklı  bir  tartışma  konusu  gündeme
getirilmiştir.

1981  yılında  Yunanistan  Avrupa  Birliğine  katılarak  Balkan  Yarımadasından
koparılmış  olup  kendini  bu  bölgenin  sahibi  imiş  gibi  görüyordu.  Fakat  Slovenya  (2004),
Bulgaristan (2007) Romanya (2007) ve Hırvatistan (2013) Avrupa Birliği'ne üye olduktan
sonra bir Balkan ülkesi olarak sayılan Türkiye de yarımadadan koparılmış oldu. Geriye kalan
Arnavutluk,  Kosova, Makedonya,  Sırbistan,  Karadağ ve Bosna Hersek ise AB'nin dışında
kaldıklarından dolayı siyasi, iktisadi ve kültürel olarak ayrı bir bölgeye sahip imiş gibi bir algı
oluşturarak  Balkanlar  yerine  Batı  Balkanlar  (Western  Balkans)  adıyla  anılmaya  başlandı.
Fakat AB'nin dışında kalan ülkeler bu ayrıştırıcı politikalara itiraz edecek güçte olmadığından
dolayı  AB  ile  yapılan  anlaşma  metinlerinde  ''Batı  Balkanlar''  kavramı  üzerinde  anlaşma
yapmak  zorunda kaldılar.  Hâlbuki  ''her  batının  bir  doğusu olduğu''  rasyonel  kuralını  hiçe
sayan AB, siyasi,  iktisadi  ve iş  gücü olarak üyelik vermediği  ülkeleri  kendi  arka bahçesi
olarak  kullanmaya  başladı.  Bu  bölgede  yaşamını  sürdüren  insanlar  Avrupalıların  beyaz
ırklarına  ve  kültürüne  uyum  sağladığı  için  işgücüne  duyulan  ihtiyacı  bu  ülkelerden
gidermektedir. Konuya bu bakışla yaklaştığımızda AB dışında kalan ve onun politikalarında
arka bahçesi imiş gibi muamele gören ‘’Batı Balkanlar’’ kavramının kapsadığı, AB'ye üye
olmayan Balkan ülkelerinin genel durumunu ve iç sorunlarını incelediğimizde aralarında pek
bir  fark  olmadığı  sentezinin  doğruluğunu  teyit  etme  açısından  bu  ülkelere  bir  göz
gezdirmemiz yeterlik olacaktır. 

Arnavutluk

Balkan  ülkelerinin  arasında  yer  olan  Arnavutluk,  yüzey  şekilleri  çeşitli  olan  bir
ülkedir. Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde ve birbirine paralel  birkaç sıra halinde uzanan
dağlar ülke yüzeyinin büyük bir kesimini kaplar. Bu dağlar, Karadağ ve Sırbistan’ın batısında
Adriyatik  denizine  paralel  olan  Dinar  Alplerinin  Kuzey  Arnavutluk’taki  uzantılarıdır  ve
Arnavutluk Alpleri adıyla anılır.

Milâttan  önce  167’de  Balkan  yarımadasını  ele  geçiren  Romalılar,  Drina  nehrinin
kuzey  tarafında  kalan  toprakları  İlarya  eyaletini  olarak  teşkilâtlandırdılar.  Roma
İmparatorluğu’na bağlılık yanında otonom yapısını korumayı başaran İlarya, Roma ile Doğu
Avrupa arasında önemli bir ticaret bölgesi haline geldi. Daha sonraki dönemlerde Arnavutluk
çeşitli  devletlerin  işgali  altında  kalmış,  VII.  yüzyılda  Slavlar  ülkenin  tamamını,  IX-X.
yüzyıllarda  Bulgar  İmparatorluğu  güneyini,  XII.  yüzyılda  ise  Sırplar  kuzeyini  ele
geçirmişlerdir. XI. yüzyıldan itibaren Arnavutluk, feodal Avrupa’nın Bizans İmparatorluğu’na
karşı  yaptığı  hücumlarda  köprübaşı  vazifesi  görmüştür.  XIV.  yüzyılın  ortalarına  doğru
Arnavutlar  tekrar  Sırpların  baskısı  altında  kalmışlar  ve  birçokları  Yunanistan’daki
derebeylerin  ücretli  askerleri  olarak  Epir,  Tesalya,  Mora  ve  bazı  Ege  adalarına
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yerleşmişlerdir.  Buralarda  yerleşen  Arnavutların  çoğu tedrici  şekilde  Yunanlaştığı  gibi  bir
kısmı  da  Güney  İtalya’ya  göç  etmiştir.  Osmanlı  idaresindeki  Arnavutluk’la  ilgili  en  eski
kayıtlar I. Beyazıt devrine kadar gider. Bu kayıtlar 1394 ve 1397 Arnavutluk seferlerinden
yapılmış olan tahrirlere aittir. Osmanlıların Timur’a karşı Ankara Savaşı’nda (1402) mağlûp
olmaları üzerine bu savaşa Osmanlıların safında katılmış olan birçok Arnavut beyi Venedik
hâkimiyetini  tanıdı.  Osmanlı  taraftarı  olan  İşkodra  beyi  Georgj  Stratsimiroviç  öldüğünde
(1403) İşkodra’yı ele geçirmiş olan Venedik, ayrıca Ülgün (Ölgün/Dulcigno), Bar (Antivari)
ve Budua’yı da hâkimiyeti altına aldı. Fakat Stefan Lazareviç ve Sırbistanlı Vuk Brankoviç
tarafından  desteklenen  Stratsimiroviç’in  oğlu  Balşa,  Venedik’e  karşı  uzun  bir  mücadele
başlattı.  Nihayet duruma müdahale eden Osmanlılar’la Venedikliler  arasında çıkan savaşta
Osmanlılar galip gelmiş ve Arnavutluk’un tamamını ele geçirerek Arvanid-ili (Arnavut-ili)
(1415-1417) adıyla bilinen sancağı kurmuşlardır (Bilge, 1991).

Arnavutlar,  1912'de  Osmanlı  idaresinden  ayrıldılar.  Ancak  tam  müstakil  olmayıp,
büyük  devletlerin  kontrolü  altında  kaldılar.  Birinci  Dünya  Savaşından  sonra  1925'te
cumhuriyet  ilan  edildi.  Ancak  Cumhurbaşkanı  olan  Zogu,  1928'de  cumhuriyeti  krallığa
dönüştürdü.  Bu  sıralarda  bir  ekonomik  krize  girdi  ve  nihayet  İkinci  Dünya  Savaşında
İtalyanlar tarafından işgal edildi.  1944 yılında,  komünistler hükümeti  kontrol altına alarak,
komünist bir idare kurdular. 1961 yılına kadar Rusya ile sıcak münasebetlerde bulundular.
1961'de Rusya ile bağlılıklarını keserek Çin ile anlaştılar. Böylece Çin ile ittifak kuran ilk
Avrupa devleti oldular. Ancak son yıllarda Çin ile de yakınlıklarını dondurdular. Daha sonra
Yugoslavya  ve  bazı  Avrupa  ülkeleriyle  ticari  ve  diplomatik  münasebetler  kurdular.
1976 Aralık ayında kabul ettiği yeni anayasa ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti adını
aldı.  Devlet  başkanlığına  Arnavutluk  Emek  Partisi  Genel  Sekreteri  Enver  Hoca  Getirildi
(Bilge,  1991).  1985'te  Enver  Hoca'nın  ölümü  üzerine  Emek  Partisi  genel  sekreterliğine
getirilen Ramiz Alia aynı zamanda Devlet Başkanı da oldu. 31 Mart 1990'da yapılan ilk çok
partili seçimleri Emek Partisi kazanmasına rağmen ülkede iç kargaşa başladı. Bunun üzerine
çok sayıda halk ülkeden göç etti. 1991 yıllında ülke tekrar seçime gitti ve Demokrat Partisinin
seçimlerde  galip  gelmesiyle  Arnavutluk  halen  Parlamenter  sistemiyle  yönetilmektedir
(Hasmuça, 2019). 

1991 yılında Komünizmin düşmesi ve Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Balkanlar
kan  gölüne  evirilmiştir.  Diğer  ülkeler  Sırpların  saldırılarına  uğrarken  Arnavutluk  ise  iç
çatışmalarla boğulmaktaydı. 1997 yılında meydan gelen iç savaş ülkeye ağır hasırlar yaşatmış
ve yeniden binlerce insan ülkelerini terke etmişti. 2000'li yıllardan sonra ülke sözde istikrara
kavuşmuş fakat mafyaların devlete taşınması, yolsuzluklar, işsizlik, siyasi çatışmalar, rüşvet,
ekonomik sıkıntıları, dar gelir ve ucuz işçilik gibi sıkıntılar ile baş edemeyen binlerce Arnavut
ülkelerine terk ederek batıya doğru akın etmiştir. Bu insan hareketlenmeler sonucunda yapılan
araştırmalara göre nüfusun %38'i yurtdışında göç etmiştir (Emin, 2020).

Bosna Hersek

Balkanların en kritik ülkesi olan Bosna Hersek Avrupa kıtasının güney doğu, Balkan
yarımadasının  ise  kuzey  batı  köşesinde  olup,  42-45  Kuzey  enlemleriyle,  15-19  Doğu
boylamları arasında yer almaktadır. Doğusunda Sırbistan, güney doğusunda Karadağ, kuzey
ve batı yönlerinde Hırvatistan ile komşudur.
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Balkanlar  bölgesi,  Osmanlı  öncesi  Bizans  imparatorluğun  idaresinin  altında  iken
Bosna’nın ayrı küçük bir kraliyeti  vardı. Fakat şu bir gerçektir  ki; Bosna Hersek Osmanlı
sonrası hep işgal altında kaldı. Zamanı geldi Avusturya-Macaristan ikiliğinin işgali altında
kaldı, zamanı geldi Yugoslavya işgaline uğradı, zamanı geldi Sırbistan saldırdı, yüz binlerce
insan  katledildi,  yüz  binlerce  kız  ve  annelerin  ırzlarına  geçildi,  yüz  binlerce  insan
topraklarından  edildi  ve  ardından  gelen  sonuç  Bosna  Hersek  1992  yılı  Nisan  ayında
bağımsızlığını ilan etmesine rağmen 1995’te savaş bittiğinde imzalanan Dayton Anlaşması ile
üç başlı bir devlet haline getirilerek ülkenin %51,48’ini oluşturan Bosna-Hersek Federasyonu
Sırp  Cumhuriyeti  (Republika  Serpska,  Bosna  Hersek'in  içerisinde  bulunan  ve  Sırpların
çoğunlukla  yaşadığı  bir  bölgedir.  Dayton anlaşmasına  göre  bu bölge  Bosna'nın  içerisinde
özerk  bir  devlettir)  %48,52‘lik  bölümünü  kapsamaktadır.  Bununla  kalmayarak  %51,48'i
oluşturan Bosna Hersek'i Hırvatlarla böldüler. Yani, ülkede çoğunluk Sırplarda olması için
böyle bir bölünme yolu seçip ülkede Sırp, Boşnak ve Hırvat olmak üzere üçlü bir yönetim
şekli oluşturdular. Böyle bir yönetimle ne sistem oluşturulabilir ne istikrar sağlanır ne de ülke
yönetilebilir. 

Karadağ

Balkanların en küçük ülkesi olan Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da, Adriyatik denizi ve
Sırbistan  arasında  yer  almaktadır.  Arnavutluk,  Bosna-Hersek,  Hırvatistan,  Kosova  ve
Sırbistan ile kara sınırı olup, 293,5 km uzunluğunda Adriyatik Denizinde kıyı şeridi vardır.

Karadağ'ın  eski  halkı  Arnavutlardan  oluşur.  VII.  yüzyılda,  İmparator  Herakliyus
zamanında Sırplar  da buraya yerleşmiştir.  Osmanlılar  Rumeli'ye geçip fetihlere  giriştikleri
sıralarda  Karadağ  Venedik  Cumhuriyetine  tabi  idi.  Fatih  zamanında  Karadağ  Osmanlı
hâkimiyetine girmiş, Fatih tarafından Karadağ bir nevi özerklik verilmiş olup,  bu özerklik
1878  yılında  Osmanlıdan  ayrılana  kadar  Karadağ  dağılan  Yugoslavya'yı  oluşturan  altı
Cumhuriyetten biriydi. 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyonda
yer almış, daha sonra 21 Mayıs 2006'da yapılan referandum ile bu federasyondan bağımsızlık
kararını almış, 3 Haziran 2006 da Karadağ bağımsızlığını ilan etmiştir 

Karadağ 2006 yılında bağımsız olduğunda nüfus sayısı 600 bin civarında iken 2012
yılında 657 bin civarında ve en son 2020'de ülkenin nüfusu 631 bin ülkelerin güncel nüfus
sayısı sayfasına göre 628 bindir. Diğer bazı kaynaklara göz attığımızda da Karadağ'ın nüfus
sayısını bu oranların arasında bir sayı vermektedirler. Yani, Balkanların en genç ve en zengin
ülkesi  sayılan  Karadağ  nüfus  düşüşün  uğramasıyla  ülkenin  geleceği  endişe  vericidir.  Söz
konusu  düşüşün  nedeni  doğumların  düşük  ve  ölüm  oranların  yüksek  olmasından  dolayı
olmadığı, insanların sürekli Batıya doğru akın etmesinden olduğuna dair gösterilmektedir. 

Kosova

Avrupa'da Müslümanların çoğunlukla yaşadığı tek ülke olan Kosova'nın nüfusu %92
Arnavutlardan oluşmaktadır. 1912'de Osmanlıdan ayrılıp bağımsızlığın ilan eden Arnavutluk
Kosova'yı da kapsamaktaydı,  fakat  bir yıl  sonra Londra'da toplanan Büyükelçiler  aldıkları
kararlar doğrultusunda (1913) Arnavutluk beşe bölündü ve Kosova Sırbistan'a verildi İkinci
Dünya  Savaşına  kadar  Londra  antlaşmasını  tanımayan  Arnavutlar  Kosova  ile  yeniden
birleşmek için büyük mücadeleler verdiler. Fakat savaştan sonra Arnavutluk’taki komünistler

152



Yugoslavya'daki komünistlerle  (Arnavutluk’taki komünist lideri Enver Hoca ile Yugoslavya
komünist  lideri  Josef  Bros  Tito  arasında  yapılan  anlaşma),  gizli  bir  anlaşmayla  Kosova
konusu  kapanmış  ve  Arnavutluktan  tamamen  koparılmıştı  (Lecı,  2013).   1980'li  yıllarda
başlatılan  gösterilere  ve  1991  yılında  Yugoslavya'nın  dağılmasına  rağmen  Kosova
Yugoslavya’dan  arılanamamıştır.  Kosova'daki  Arnavutların  1980’li  yıllarda  Sırplara  karşı
başlattığı gösteriler 1998 yılında daha da şiddetlenmiş ve 1999 yılında Sırp ordusu Kosova
işgal  operasyonunu  başlattı.  Savaş  NATO'nun  Kosova'ya  girmesiyle  sonuçlanmış  ve
Türkiye'nin  göstermiş  olduğu  büyük  çabalardan  sonra  2008  yılında  Kosova  Cumhuriyeti
bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Kosova Bağımsızlığını ilan etti fakat ülkeyi yöneten siyasetçilerin tecrübesizliğinden
kaynaklanan  zaaflar,  kendi  aralarında  anlaşmasızımlar,  yolsuzluklar  ve  üretime  yönelik
politikaların  olmaması  toplumda işsizliğin  artması  neden olmaktadır.  Bunlara karşın yenik
düşen Kosova toplumu kendi  geleceğini  ülkelerinde  görmediğinden dolayı  göç etmeyi  bir
seçenek olarak görüyorlar. Kosova toplumun yarısından fazla gençlerden oluşması geleceğe
yönelik  bir  zenginlik  görülmesinden  çok  göç  etiklerinden  dolayı  bir  endişe  olarak
algılanmaktadır...

Makedonya veya ''Kuzey Makedonya''

Balkanların  en  tartışmalı  ülkesi  olan  Makedonya,  Yunanistan'ın  AB'ye  yaptığı
baskılardan dolayı ismini değiştirerek, yeni ismiyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, kuzeyde
Sırbistan  ve  Kosova,  batıda  Arnavutluk,  güneyde  Yunanistan,  doğuda  Bulgaristan  ile
komşudur. Makedonya'nın isim sorunu 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılıp Makedonya ismi
ile  bağımsızlığını  ilan  etmesiyle  başlamıştır.  Birleşmiş  Milletler  ülkeyi  1993 yılında  Eski
Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (FYROM) ismi ile tanıdığını duyurulmasıyla ülkenin isim
sorunu uluslararası arenada taşınmıştır.  Makedonya sorununa sebep olan Yunanistan, kendi
sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölgenin bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin
değiştirilmesini talep etmiş ve Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve
kültüre  ilişkin  olduğunu  savunarak,  Üsküp  yönetimini  "Makedon  kimliğini"  çalmaya
çalışmakla suçlamış  ve Antik dönemde Makedon Kralı  olan Büyük İskender'in mirası,  iki
ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülmesinden dolayı 2019 yılında Makedonya
resmi olarak Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu.

Kuzey Makedonya nüfus oran 2012 yılında 2.082 milyon iken 2016'da 2.072 milyon
civarı ve 2019’da ise ülkenin nüfus oranı 2.077 milyondur. Kuzey Makedonya diğer Balkan
ülkeler gibi yoğun göç vermesinden dolayı sürekli bir nüfus düşüşü yaşamaktadır.  

Sırbistan

Balkan  yarımadasında  bulunan Sırbistan  kuzeyde Macaristan,  doğuda Romanya ve
Bulgaristan, güneyde Makedonya ve Kosova, güneybatıda Karadağ, batıda Bosna-Hersek ve
Hırvatistan ile komşudur (Kurt,2021). Yüzölçümü 77.474 km, nüfusu 2020 nüfus sayımına
göre 6,9 milyondur. 

Diğer balkan ülkeler gibi Sırbistan'ın tarihi oldukça karışıktır. Lakin şu bir gerçektir ki
Sırbistan, Osmanlı öncesi kabile reisleri tarafından yönetilen ve birliği olmayan bir ülkeydi.
Bugün dahi Sırplar tarafından önemini koruyan Kosova savaşı olarak bilinen 1389 tarihinde

153



Osmanlı  ordularıyla  karşı  karşıya  gelen  Sırp  orduları  yenilgiye  uğramasıyla  Osmanlıya
katılmış ve 1877-1878 Osmanlı-Rus (Özkan, 2016). Savaşından sonra Osmanlıdan tamamen
koparılarak  bağımsızlığını  ilan  etmiş.  Bağımsızlığından  sonra  kendi  devletini  oluşturan
Sırbistan,  Rus  ve  Vatikan  desteklerini  arkasından  alarak  Birinci  Dünya  savaşına  kadar
bölgede halen egemenliğini koruyan Osmanlıya savaş açmış ve 1912’de Sırbistan, Karadağ,
Yunanistan  ve  Bulgaristan  ile  birlikte  Balkan  ittifakını  kurmuştur.  I.  Balkan  Savaşı’nda
Osmanlı  Devleti’nin  bölgedeki  egemenliğine  son  verildi.  Fakat  ele  geçirdikleri  toprakları
paylaşmada uzlaşamayan Balkan devletleri arasında 1913’te II. Balkan Savaşı patlak verdi.
Sırbistan,  Karadağ,  Yunanistan,  Romanya  ve  Osmanlı  Devleti’nin  Bulgaristan’a  karşı
birleştiği  bu savaştan Sırbistan  galip  olarak  ayrıldı.  Balkan savaşları  sonucunda Sırbistan,
Kosova’yı ve bugünkü Makedonya Cumhuriyeti bölgesini topraklarına kattı (Kurt, 2021).

Birinci  Dünya  Savaşından  hemen  sonra  1918'de  Sırp-Hırvat-Sloven  Krallığı’nın
kurulmasıyla  Birinci  Yugoslavya  Krallığı  dönemi  başlar  ve  İkinci  Dünya  Savaşında
Almanların  1941  yılında  ülkeyi  işgal  etmesiyle  sona  erer.  Bu  krallığın  adı  1929  yılında
Yugoslavya’ya çevrilir.  Yugoslav terimi Sırpsko-Hırvat dilinde “Güney Slavları”  anlamına
gelmekle beraber “Slav” kelimesi Batılı literatürde kullanılan bir kelimedir. Slav dillerinde
kelimenin orijinali “Sloven’dir. Bu durum yani “Slav” etnik nitelemesinin Slavlara dışarıdan
gelmiş  olması  “Yugoslav” teriminin  ideolojik  bir  temele dayanan bir  terim olduğunun bir
işaretidir (Johnstone, 2004).

İkinci  Dünya  Savaşı’ndan  sonra  ülkenin  Yugoslavya  Federatif  Halk  Cumhuriyeti
(FNRJ)  olarak  ilk  anayasası  30  Ocak  1946’da  kabul  edilmişti.  1963’te  hazırlanan  ikinci
anayasa  ile  Yugoslavya’nın  resmî adı  Yugoslavya Sosyalist  Federatif  Cumhuriyeti  (1963-
1991) şeklinde belirlendi ve bu ad 1990’lardaki dağılma dönemine kadar İkinci Yugoslavya
dönemi  olarak  bilinir  ve  altı  cumhuriyet;  Sırbistan,  Hırvatistan,  Slovenya,  Makedonya,
Karadağ ve Bosna-Hersek ile Sırbistan Cumhuriyeti içinde iki özerk eyalet; Voyvodana ve
Kosova vardı (Aruçi, 2021). Sırbistan ve Karadağ dışında, bu farklı cumhuriyet ve eyaletler
Yugoslavya’nın kuruluşu sırasında devlet biçiminde mevcut değillerdi (Abazi, 2007). 1991
yılında dağılan Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyetinden sonra Sırbistan’ın “Büyük
Sırbistan”  hayaliyle  halkları  zorla  bir  arada  tutmak  isteyen  Sırplar  sırasıyla  Slovenya'ya,
Hırvatistan'a, Bosna Hersek'e ve Kosova'ya savaş açarak geriye ağır yaralar bırakmıştır.

2000'li yıllara gelindiğinde kendi kabuğuna çekilmek zorunda kalan Sırplar içlerinde
oluşan  ekonomik  ve  siyası  sıkıntılarıyla  halen  hesaplaşmaktadırlar.  Bir  yandan  siyasi
anlaşmazlıklar, ekonomik sıkıntılar, işsizlik, yolsuzluk ve dar gelirlilerin gibi iç meseleler ile
uğraşan  Sırbistan  diğer  yandan  ise,  komşuları  olan  Bosna  Hersek  ve  Kosova  ile  toprak
anlaşmazlıklarıyla boğuşmaktadır. Bunu gibi sorunlar nedeniyle halk karşılaşmaktan yorgun
düşmüş ve ülkeyi terk etmektedir. Yapılan istatistik ve rapor çalışmalara göre; 2002 yılında
Sırp İstatistik Ofisi tarafından yapılan nüfus sayımına göre Sırbistan (Kosova hariç) 7.498.001
nüfusa  sahiptir.  Bu  rakam,  1991’de  yapılan  federal  nüfus  sayımındaki  rakamdan  daha
düşüktür (7.839.142). Ancak 1991’de yapılan sayım Sırp işçilerin genel olarak yurtdışında
çalışmaları nedeniyle sağlıklı bilgiler vermemektedir. 2002 sayımında ise hükümler yeni bir
yasayla  yurtdışında bir  yıldan az süreyle çalışmış  olan kişileri  sayım kapsamına almış  ve
genel bir Sırp nüfusu ortaya çıkarmak istemiştir. 2008 yılı itibarıyla EIU tahminine göre ise
Sırbistan’ın  toplam  nüfusu  7,3  milyona  düşmüş  ve  2013  yılında  nüfusun  7,2  milyona
gerilediğini  ön  görülmüştür  (KTO,  2011).  Fakat  Sırbistan  hükümeti  nüfus  dengesini
tutturabilmesi için yurtdışında uzun süre yaşayan vatandaşlarını halen ülkelerinde yaşamakta
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olduğu göstermektedir. Fakat Sırp İstatistik Ofisinin verdiği güncel bilgilere göre Sırbistan'da
6.9 milyon insan yaşamaktadır. Anlaşıldığı gibi Sırbistan'ın son 30 yıl nüfus oranı bir milyon
gerilemiştir.      

2000'li Yıllardan Sonra Balkanlar Ve Balkanlar'da Göç Sorunu

Balkanlıların  geçmişi  olduğu  gibi  kaderi  de  öyle  olduğu  konusunda  yukarıda
verdiğimiz tarihi ve güncel bilgilerden anlaşılabilir fakat bunu daha anlaşılır hale devamında
vereceğimiz  bilgilerle  tablo  daha  net  olacaktır.  Balkanlar  bölgesi  Dünya  tarihinin  seyrini
değiştiren  bir  bölge  olduğu  konusunda  Balkanlar  ile  ilgili  yapılan  bazı  çalışmalar  ve
kitaplardan (Gökdağ ve Karatay,  2013) kaydedilmiştir.  Tarihte  hangi devlet  güçlü olduysa
Balkanlar bölgesini kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Bizans güçlü iken Balkanları aldıktan
sonra Anadolu'yu de almıştır. Osmanlı Balkanları aldıktan sonra Avrupa'yı ve Anadolu'yu de
almıştır. Birinci Dünya Savaşı ilk patlağını Balkanlarda vermiştir. Hitler, İkinci Dünya Savaş
öncesi Dünya İmparatorluğunu kurma iddiasıyla Balkanları saldırıp kontrol altında tutmaya
çalışmıştır.  İkinci  Dünya Savaşından sonra  dünyaya  hâkim olma  iddiasıyla  komünizm de
Balkanları kontrol altında tutmuştu. 1990 sonrası ABD-Avrupa Birliği bloğu dünyaya hâkim
olma  çabalarıyla  Balkanları  kontrol  altında  almış  ve  2000'li  yıllar  sonrası  Balkanlarda
uyguladıkları  politikalardan dolayı  köklü toplumları  bölgeden uzaklaştırmak için bir  proje
başlatmışlar. İşte bu nedenden dolayı Avrupa Birliği kendi siyasi-ekonomik amaç ve çıkarları
doğrultusunda  2000’li  yıllar  sonrası  Balkans  States  (Balkanlar  Ülkeleri)  yerine  ''Western
Balkans'' (Batı Balkanlar) kavramını ayrıştırıcı, sömürgeci, ırkçı ve adaletsizliğin yer aldığı
bir  zihniyetin  altından  çıkarmıştır.  Yani,  Balkanların  köklü  toplumlarını  bölgeden
uzaklaştırma projenin startını verme amacıyla söz konusu ayrımı yapmaktadır. Örneklemek
gerekirse;  Avrupa  Birliği’nin  üyelik  verme  karşılığında  koyduğu  şartlar  ve  uyguladığı
politikalara baktığımızda, üyelik verdiği Balkan ülkelerinin gelişmişliği üyelik vermediğine
dair  diğer  ülkeler  ile  kıyasladığımızda,  aralarında  pek  bir  fark  olmadığını  rahatça
görebiliyoruz.  AB,  işlerin  rüşvetle  yürütüldüğü,  mafyanın  devlet  eliyle  korunduğu,  yargı
üstünlüğünün olmadığı vb. sebeplerle Batı Balkan ülkelerine üyelik vermemişti (Kaya, 2016).
Fakat AB üyeliğini alan Bulgaristan ve Hırvatistan ülkelerini incelediğimizde bu durumun
pek farklı olmadığını halde bu iki ülkeye üyelik verildiğini görüyoruz. Örneğin; 2003-2009
yıllarında Hırvatistan'da başbakanlık yapan Ivo Sanader 2013 yılında farklı davalarda rüşvet
almak,  görevi  kötüye  kullanmak,  haksız  kazanç  elde  etmek  ve  yolsuzluk  yapmak  gibi
suçlardan  mahkemeye  çıkarılmış  ve  beraat  etmişti.  Fakat  aynı  yılda  AB  üyeliğini  alan
Hırvatistan  eski  başbakanını  yeniden  mahkemeye  çıkarmış  ve  2015  yılında  sonuçlanan
davaya göre 6 yıl hapse mahkûm olmuştur. Aynı zamanda Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye
gelmekte  olan  Avrupa  vatandaşlarının  Bulgar  gümrük  görevlileri  tarafından  rüşvete  nasıl
zorlandığını 2017 yılında Avrupa Parlamentosuna sunulan bir raporda bahsedildiği haberleri
'Bulgar Polisi Avrupalı Türkler'den baskıyla rüşvet alıyor', yapılmıştı. Ki söz konusu raporda
yer alan iddialara göre Bulgaristan'ın 10 yıldır  AB üyesi olmasına ve birliğin milyonlarca
Euro sübvansiyon vermesine rağmen sınırdaki  yolsuzlukların önlenemediğine dikkati  çekti
(Piri, 2017).

Daha önce ifade ettiğimiz gibi, Balkanlı insanı Avrupalıların beyaz ırkına, kültürüne
ve sosyal hayatına çabuk uyum sağladığından dolayı Avrupa iş-kol gücü ihtiyaçlarını ''Batı
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Balkanlar'' ülkelerinin insanıyla gidermektedir. Almanya ve Fransa başta olmak üzere her yıl
sağlıkçı, hemşirelik, berber, garson, sığınma evlerinde çalıştırılmak üzere hizmetçi, inşaata ve
bu gibi alanlarda çalıştırmak üzere ''Batı  Balkanlar''  ülkelerinde yaşayan insanlara çalışma
vizesi  vermek  iddiasıyla  farklı  kurslar  ve  mülakatlar  yapmaktadır.  Avrupa  Birliği'nin  en
zengin ülkesi sayılan Almanya, Eylül 2018 yılında Başbakanı olan A. Merkel parlamentoda
verdiği  bilgilere  göre ülkenin  bir  milyon işçiye ihtiyacı  olduğuna dair  açıklama yapmıştı.
Merkel  açıklamanın  devamında;  ''  Ülkemizin  bir  milyon  işçiye  ihtiyacı  var,  bu  ihtiyacı
giderebilmek için 4 milyar Euro ‘lük bir paket hazırladık. Önceliğimiz sağlık sektöründe 50
bin sağlıkçıyı temin etmektir çünkü geleceğin 15 yılında Almanya'ya 250 sağlıkçıya ihtiyaç
duyacaktır.  Söz  konusu  ihtiyacı  giderebilmemiz  için  2020'de  yürürlükte  girecek  olan  göç
yasasını  hazırladık’  diyordu.  Arnavutluk’ta  ve  Kosova'daki  bazı  medyalar  ''Almanya
başbakanı  Arnavutlar  ile  doyulmuyor''  başlığı  altında  haber  yapmışlardı.  Aslında  haber
doğruydu  çünkü  Merkel  yasa  2020'de  yürürlüğe  gireceğini  söylüyordu  fakat  aynı  yılda
Arnavutluk’taki  Almanya  Büyük  Elçiliğine  150  sağlıkçı  vize  başvurusunda  bulunmuş  ve
Arnavutluk  İstatistik  kurumun  medyaya  yaptığı  açıklamalarına  göre  Arnavutluk’tan
Almanya'ya  son  dört  yılda  500'den  fazla  sağlıkçı  ve  3000  fazla  hemşire  göç  etmiştir.
Kosova'da ise sadece 2018 yılında Almanya Büyükelçiliği 38 bin vize vermiş, 25 bini kısa
dönem 13 bin vize ise uzun dönem verilmiştir. Aslında Balkanlılar sadece Almanya'ya göç
etmiyorlar  Avrupa Dış İlişkiler  Konseyi  (European Council  on Foreign Relations-  ECFR)
2017 yılında açıkladığı rapora göre Balkanlılar Almanya ve Fransa başta olmak üzere en çok
Batı Avrupa'ya göç ediyorlar. Aynı raporda Avrupa Birliği her yıl balkanlardan gelen 30 bin
işçiye dört aylık çalışma izni verebileceğini kaydedilmiştir  (ECFR, 2017).  Tabii bu verilen
bilgiler  resmi  bilgilerdir,  Avrupa'nın  ikiyüzlülüğü  Almanya  örneğinde  olduğu  gibi  resmi
kaynaklarda  yansımamaktadır.  Almanya  göçmenlik  yasası  2020'de  yürürlüğe  gireceğine
söylüyordu fakat 2010 ile 2018 arası Kosova ve Arnavutluk’tan 500 yüz bine yakın göçmen
kabul ettiğine dair söylemiyordu. Bu bilgiler sadece yerli medyada yer alıyordu. Sırbistan AB
üyesi  olamayan  Balkan  ülkelerin  en  güçlüsü  olmasına  rağmen  yurtdışına  giden  göç
hareketlerini durduramamaktadır. Ülkenin nüfus İstatistik Kurumuna Sırbistan'da 6.9 milyon
insan yaşamaktadır. Fakat Yugoslavya'nın dağılımından bu yana Sırbistan nüfusu bir milyon
gerilemiştir.  Bu  gerilemenin  nedeni  doğumların  olmamasından  değil  göç  oranın  yüksek
olmasından  kaynaklanmaktadır.  Makedonya  Cumhuriyeti  diğer  Balkanlı  ülkeler  gibi  aynı
sorunu yaşamaktadır. 2020 yılına kadar Makedonya'dan Avrupa'ya bir milyondan fazla insan
göç etmiştir. Karadağ ve Bosna Hersek'e gelince bu iki ülkenin toplam nüfusun % 42 ile 48
arası  yurtdışında yaşamaktadır.  ECFR raporuna göre,  Bosna Hersek’te işsizlik oranı % 63
civarındadır.  Karadağ  nüfusun  %45'ten  fazla  Avrupa'ya  akın  ettiğine  dair  aynı  raporda
kaydedilmiştir.   2013  yılında  Batı  Balkanlılardan  göç  eden  insanların  ortalama  oranı  %
31.2'ye ulaştığına dair yine ECFR raporunda yazılmıştır. Fakat 2013-2020 yıllar arası bu oran
daha da artmıştır. Ki bunu İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER)'nin 2016
yılın raporunda (Emin, 2021). Batı  Balkanlar  ülkelerin nüfusu %37'si bu ülkelerin dışında
yaşadığı  bilgilerinde  görebiliyoruz.  Yani,  bu  iki  rapora  göre  2013'ten  2016'ya  kadar
Balkanlıların  göç  oranı  %4  yükselmiştir.  Balkanlar  medyası  göç  konusunu  sürekli  dile
getirmekte olmasına rağmen ülkelerin hükümetleri konuyla ilgili hiçbir önlem almamaktadır.
Yine  medya  aracılığıyla  yapılan  araştırmalar  ve  sosyologların  açıklamalarına  göre
Balkanlardan göç etmek için fırsat kollayanların oranı %30'dan fazladır. Birleşmiş Milletlerin
2019  açıklamalarına  göre  Batı  Balkanlar  ülkelerin  nüfusu  yakın  bir  zamanda  yarıya
düşecektir.  BM'nin  Arnavutluk  medyasına  verdiği  bilgilere  göre  Arnavutluk’tan  her  38
dakikada 1 insan azalmakta olup son 8 yılda ülkeyi 356 insan terk etmiştir. Kosova ve Bosna
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Hersek için durum değişmemektedir. Kosova'nın nüfusu 2012-2016 yıllar arası 122.657 kişi
düşmüştür. Bosna Hersek'te ise 3.8 milyon insan yaşamaktadır lakin yarısı ülkeyi terk etmek
için  fırsat  kolladığı  konusunda  raporlara  yansımıştır  (ECFR,  2017).  Bu  verilerle  analiz
ettiğimizde Avrupa Birliğin verdiği bilgiler  ile uyuşmadığını  fark edebiliyoruz.  Daha önce
ifade  ettiğimiz  gibi,  AB  üyeliği  verilmeyen  Balkanlar  ülkelerine  uygulanan  politika  ve
yaptırımların  doğurduğu  sonuçlarının  analizini  yaptığımızda  ''Batı  Balkanlar''  sanki
Avrupalıların  arka  bahçesi  imiş  gibi  muamele  görmektedir.  Söz  konusu  ülkeler  üzerinde
Almanya  ağırlık  bastığından  dolayı  Almanya'nın  talimatları  ülkelerin  zararına  olsa  dahi
hükümetler tarafından harfiyen uygulanmaktadır. 

Balkan ülkelerin izlediği politikalar resmi olarak Avrupa Birliği'nin politikalarına izler
gibi görünse de aslında görünmeyen taraf ise ABD'nin ağırlığıdır. Hükümetler ABD Büyük
Elçiliklerin  emrindeler.  Yakın  bir  zamanda  Kosova’daki  ABD  Büyükelçisi  kendi  sosyal
medya  hesabında  yayınladığı  bir  mesajla  ''parlamentoda  göreve  yeni  gelen  hükümetin
düşürülme onaylamasından memnun olacağını'' demesi üzerinde Kosova'nın Cumhurbaşkanı
olmak üzere bütün siyasi partileri  ve devlet  kurumları  hükümete karşı tavır  alıp hükümeti
düşürdüler. Benzer bir durum Arnavutluk'ta da yaşanmıştı, ABD Büyük Elçisi ülkenin bütün
milletvekillerine Yargı Yasası için ret oyu vermemeleri için telefon aracılığıyla uyarı mesajı
gönderdiğine dair medyada haberler düşmüştü. Aynı ABD her yıl Balkanlardan işçi temin
etmek için binlerce iş vizesi dağıtmaktadır.  2018 yılında ABD Büyük Elçiliği 2000 kişiye
vize vereceğine dair duyuru yapmış fakat sonuçlar açıklandığında vize başvurusunda 368 bin
Arnavutluk  vatandaşı  başvurmuştur.  2019'da  ABD  Büyük  Elçiliği'nin  benzer  bir  duyuru
yaptığında  yoğun  başvurulardan  dolayı  çevrim  içi  vize  başvuru  sitesi  çökmüştür.  Diğer
Balkan ülkelerin  durumu da  Arnavutluk  ve  Kosova'ya benzer.  Örneğin 2017 yılında  yine
EFCR'nin hazırladığı rapora göre Makedonya’da yüksek eğitimli olan insanların %69 göçe
hazır  olduğuna  dair  bilgi  vermektedir.  Fakat  göçün  diğer  yüzü  tarafı  ise  ülkelerini  terk
edenlerin yaş araları 2000 öncesi 25-45 iken 2000'li yıllar sonrası ise 15-27 yaş gruplarında
olan gençlerdir. Yani, ülkelerin geleceği sürgün ediliyor daha doğrusu yumuşak yöntemlerle
sürgüne gönderiliyor.

Türkiye'de  eğitim  alan  bazı  arkadaşlar  ile  yaptığımız  görüşmeler  doğrultusunda
mezuniyet  sonrası  planları  nelerdir  sorusuna  ''Almanca  dil  kursuna yazdırılıp  Almanya'da
çalışma  vizesine  başvuracaklarına'' dair  cevap  verdiler.  Türkiye'de  eğitimini  tamamlayan
Bosna Hersek,  Kosova,  Makedonya ve Arnavutluk  Cumhuriyetlerin  vatandaşı  olan birçok
arkadaşımız mezuniyet sonrası ülkelerine dönüp ve bir iki-yıl kaldıktan sonra Almanya başta
olmak üzere Batı Avrupa'ya göç etti.  Göç etmelerinin nedenini sorduğumuzda; burada her
şeyi rüşvetle yürüyor, adaletin kokusu dahi hissedilmiyor, devlet işlerinde yolsuzluk hâkim,
geçimsizlik ve yaşam koşulların zor olduğu, iş bulma konusunda da zorlandıklarını, sağlık
sisteminde sorun ve sıkıntılardan söz ederek cevap verdiler. Aslında Balkanlarda bu sorunlar
o kadar aşikârdır ki dışarıdan gelen ziyaretçilerin gözünden dahi kaçmıyor. Biz, son on yılın
her yaz mevsiminde Balkan ülkelerini ziyaret edenler arasındayız. İnsanlar Türkiye'de eğitim
gördüğümüzü  duyduklarında,  bizde  kendi  çocuklarımızı  Türkiye'de  nasıl  okutabiliriz  gibi
sorularla  sık  sık  karşılaşıyoruz.  Çocukların  yaşlarını  sorduğumuzda  çoğu  13  ile  18  yaş
arasında  olduğunu  öğreniyoruz.  Yani,  insanlar  kendi  çocuklarını  bu  ülkelerden  nasıl
kurtarabiliriz gibi bir algıları vardır. Bu gibi algıların doğurduğu sonuçlara gelince, ülkelerini
terk eden insanlar  geriye dönmemek üzere ülkelerine  göç etmeleridir.  Giden geriye kalan
yakınlarını yanıma nasıl alabilirim düşüncesiyle gider ve birbirini çekerek kaynak ülkeleriyle
bağlarını  koparıyor.  Yurt  dışında  eğitim  alma  amacıyla  giden  gençler  de  eğitimlerini
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tamamladıktan  sonra  kaynak  ülkelerinden  uzun  zaman  uzak  kaldığından  dolayı  uyum
sağlayamama  düşüncesiyle  geri  dönmüyorlar.  Konumuzla  ilgili  bazı  göçmenlerle  sosyal
medya üzerinde yaptığımız görüşmelerden aldığımız sonuç; göç edenlerin genel düşüncesi
kaynak  ülkelerle  duygusal  bağlardan  başka  bir  bağ  kalmadığı,  kendi  çocuklarının
anavatanlarından  uzak  yetiştirdiklerini  ve  katkıda  bulunamama  üzüntü  duyduklarını,
ülkelerinden umut kalmadığı ve geriye dönme düşüncesi olmadığı doğrultusundaydı. 

Son  olarak  2000'li  yılar  öncesi  Balkanlardan  göç  edenlerin  eğitim  seviyesi  orta
öğretim ve lise seviyesinde iken söz konusu yıllar sonrası ise eğitim seviyesi lise, Üniversite
ve sonrasıdır. Yani Balkan Ülkelerinden göç sorunu nüfuslarının azalmasıyla birlikte beyni de
azalmaktadır. Bir yandan Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkeler göç kabul
ederken öncelik üniversite mezunu olanlara vermesinden dolayı söz konusu bölgenin eğitimli
insanını alıp götürmektedir. Diğer yandan ise eğitim seviyesi düşük, siyah renkli ve Avrupa
kültürüne uyum sağlamayan Orta Doğu, Uzak Doğu, Orta Asya, Asya ve Afrikalı göçmenleri
Balkanlarda  yerleştirip  kendi  kültürü  ve  zihniyetine  entegre  etmek  için  kollarını
sıvamaktadırlar.  Almanya  ve  Fransa  başta  olmak  üzere  bu  konuyu  birkaç  kez  gündeme
getirmişlerdir.  Hata  Balkanlı  Ülkelerin  hükümetleri  sürekli  göç  vermesine  rağmen  hiçbir
önlem almazken Avrupalıların ''istenmeyen göçmenlerini'' ağırlamak için Üsküp merkezli bir
ofis (Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative) kurmuşlarıdır, bu ofisin amacı gelecek
olan göçmenleri koordineli bir şekilde organize etmektir. İşte son günlerde Batının (AB-ABD
ittifakın)  desteğiyle  Balkanlara  akın  eden  Afgan  mültecilerin  yerleştirilmesi  için  yapılan
baskılar sonucunda ortaya çıkan demografik değişimleri bu durumu daha net açıklamaktadır.
Aslında bu proje ABD'nin 2013 yılında Irak kamplarından alıp Arnavutluk’a 3000 İranlı (İran
İslam  Cumhuriyeti'ni  yıkmayı  amaçlayan  İslamcı sosyalist örgüt-Halkın  Mücahitleri
Örgütünün üyeleri) göçmen yerleştirmesiyle  başlamıştır  (Hasmuça, 2019).  İş  bu nedenden
ötürü, yakın bir gelecekte Balkanlar bölgesi yeni bir insan profili ile karşı karşıya kalacaktır. 

Sonuç

Balkanlar  bölgesi tarihin her döneminde üzerinde dikkatine çekmemiş bir  bölgedir.
Aynı  zamanda dünyayı  kim yönettiyse  balkanları  yanına  alıp  el  altında  tutmak istemiştir.
Büyük İskender dönemi, Roma-Bizans dönemi, Osmanlı Dönemi, Almanya-İtalya dönemleri
ve bugün BE-ABD Balkanları el altında tutmaktadır. He bu dönemde balkanlarda sıkıntılar,
kavgalar, kan dökülmeler ve gözyaşları hiç durmamıştır, Osmanlı dönemi hariç. Osmanlının
Balkanlara tanıdığı hak hukuk hürriyet diğer güçler tanımamıştır.  Balkanlardaki milletlerin
tarihçileri bunu itiraf etmiş olsa da bugünkü tarihi siyaset yazdığı için işler tersine yürüyor.
Bugün de AB’nin bu bölgeye uyguladığı politikalar bir yanda diğer yandan da hükümetlerin
toplumsal sorumluluğundan kaçıp AB politikaların bekçisi olmaları, mafyacılık, istikrasızlık,
işsizlik ve adaletsizliklere karşı direnç gücünü ve geleceğin umudunu yittiren halk göç etmeyi
bir çözüm olarak gördü. Aynı zamanda demografik yapısını zaafa düşüren bölge bilenen genel
anlamını  yitirmiş  ve  sınırları  beli  olmayan  bir  bölge  haline  gelmiştir.  Avrupa  Birliği’nin
Balkanlar  yerine Batı Balkanlar  ismini kullanma nedeni,  birliğin içerisinde kabul etmediği
ülkeleri kendi arka bahçesi olarak kullanmak içindir. Bu nedenle Almanya ve Fransa başta
olmak üzere kendi demografisini korumak ve işçi açığını kapatmak için balkanlar bölgesinin
demografisini  değiştirmiş  ve geleceği  tehlikeye sokmuştur.  Özelikle  Eğitim düzeyi yüksek
olan gençlerin göçü yani beyin göçü bölgenin sorunlarını daha da derinleştiriyor.  Yani 2000'li
yılar öncesi Balkanlı göçmenlerin eğitim seviyesi düşük iken söz konusu yıllar sonrası göç
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karakteri  değişime  uğramış  ve  yükseköğrenimi  olanların  göç  etmesiyle  bölgede  bir  beyin
kaybı  yaşanmaktadır.  Aynı  zamanda  Avrupalıların  istenmeyen  göçmenleri  Balkanlara
taşınması Balkanların demografik yapısı yakın bir zamanda büyük bir değişime uğramasına
pek  uzak  görünmemektedir.  Fakat  bu  değişimin  getirebileceği  sorunları  Avrupa’dan  çok
Türkiye’yi  etkilemekle  birlikte  oldukça  sorunlar  de  yaratabilir.  Yani  1990’lı  yılarda  etnik
çatışmalarıyla gündeme gelen balkanlar Türkiye’yi nasıl zora soktuysa bundan sonra ortaya
çıkabilecek olan mezhepsel çatışmalar da o günden daha büyük sorunlar yaratabilir.  Sonuç
itibariyle Türkiye’de Balkanlar ile ilgili 90’lı yılarda yapılan akademik çalışmalarını bugünkü
çalışmalarıyla % oranını kıyasladığımızda bilgi eksiklikleri olduğu konusunda olan açığı fark
edilebilir.  Bu  nedenle  Türkiye  Balkanlar  bölgesinin  tarihini,  kültürünü,  sosyolojisini,
felsefesini ve antropolojisini Türkiye’de okutmakta olan öğrencilere aktarmalıdır. Balkanlar
Enstitüleri, Araştırma merkezleri, üniversitelerde Balkanlar kürsüleri gibi çalışmalar ortadaki
bilgi eksiklikleri kaldırılacağını ön görmemiz mümkündür.
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KUŞAK ÇATIŞMASININ DEĞİŞEN YÜZÜ: “DEDELER NEREYE GİDİYOR?”
SORUNSALI ÖRNEĞİNDE BİR TARTIŞMA

Halil ÇAKIR1

Özet
Günümüzde toplumsal değişme hızının artması, sosyolojide uzunca bir süre göz ardı

edilmiş olan kuşak kavramının görüntüsünü derinden etkilemiştir. Karl Mannheim’in klasik
kuşak  teorisine  göre,  toplumsal  değişme  talebi  genç  kuşaklardan  gelir;  ancak  kuşak
farklılıkları zaman içinde ortaya çıkarak değişmeyi sağlar. Pierre Bourdieu’ye göre bu süreçte,
genç kuşaklar toplumsal konumları yaşlı kuşakların elinden almaya çalışırken; yaşlı kuşaklar
Weberci  toplumsal  kapanma stratejileriyle  sahip oldukları  konumları  korumaya yönelirler.
Bugün,  teknolojinin  de  etkisiyle  toplumsal  süreçlerde  genç  kuşakların  hâkimiyeti  söz
konusudur.  June Edmunds ve Bryan Turner’e  göre bu durumda kuşak çatışması,  kuşaklar
arası  ilişkinin  yeni  tezahürlere  kavuşmasına  neden  olur.  Kuşak  çatışmasının  yeni
tezahürlerinden  biri,  ülkemizde  kamusal  alanın  kullanımında  ortaya  çıkmış  ve  pandemi
döneminde yeniden gündeme gelmiştir.  2014 yılında yayımlanan bir  yönetmelikle,  65 yaş
üstü  bireylerin  toplu  taşıma  araçlarında  ücretsiz  seyahat  edebilmesi  sağlanmıştır.  Yaşlı
kuşakların kamusal görünürlüğünü arttıran bu durum, genç kuşaklar tarafından zaman zaman
konu edilmiştir.  Tam anlamıyla bir kampanyaya dönüşmemiş olan olay, internet ortamında
“Dedeler  Nereye  Gidiyor?”  başlığıyla  tartışılmıştır. Pandemi  döneminde,  yaşlı  kuşakların
kamusal  görünürlüğü  yeniden  sorgulamaya  açılmıştır. Bu  çalışmada,  “Dedeler  Nereye
Gidiyor?” sorunsalı örneğinde kuşak çatışmasının yeni tezahürlerinin kuşak teorisi etrafında
tartışılması  amaçlanmaktadır.  Bu  amaçla  sosyal  medya  platformlarında  “Dedeler  Nereye
Gidiyor?” başlığı ile yer alan yorum ve paylaşımlar, basit söylem analizi kullanılarak analiz
edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kuşak, Kuşak Çatışması, Yaş ayrımcılığı, Yaşlılık, Gençlik.

THE CHANGING FACE OF GENERATIONAL CONFLICT: A DISCUSSION ON
THE PROBLEM OF “DEDELER NEREYE GİDİYOR?”

Abstract
Today, the increase in the speed of social change has deeply affected the image of the

generation concept, which has been ignored for a long time in sociology. According to Karl
Mannheim's classical generation theory, the demand for social change comes from younger
generations;  however,  generational  differences  emerge  over  time  and  enable  change.
According to Pierre Bourdieu,  in this  process, while younger generations  try to reach the
social positions held by older generations; older generations tend to protect their positions
with Weberian strategies of social closure. Today, with the influence of technology, young
generations dominate social processes. According to June Edmunds and Bryan Turner, in this
case,  generational  conflict  causes  the  intergenerational  relationship  to  take  on  new
manifestations. One of the new manifestations of the generational conflict has emerged in the
use of public space in our country and has been discussed during the pandemic period. With a
regulation published in 2014, individuals over the age of 65 can travel free of charge in public
transport.  This situation, which increases the public visibility of the older generations, has
been the subject of the younger generations from time to time. The event, which did not turn
into a campaign in the full sense of the word, has been discussed on the internet under the title
of "Dedeler Nereye Gidiyor?". During the pandemic, the public visibility of older generations
has been reopened to question. In this study, in the example of “Dedeler Nereye Gidiyor?”
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issue,  it  is  aimed  to  discuss  the  new  manifestations  of  generation  conflict  around  the
generation theory. For this purpose, on social media platforms, Comments and shares under
the title of "Dedeler Nereye Gidiyor?"  are analyzed using simple discourse analysis.

Keywords: Generation, Generational Conflict, Old Age, Youth. 
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Giriş

Toplumsal  değişme  süreci,  Weberci  sınıf  formülasyonunda,  toplumsal  konumlar
arasındaki etkileşim ve sahiplik ilişkilerinin değişmesi biçiminde kendini gösterir. Bu durum,
toplumsal  konumların  özgün  biçimlerinin  toplumsal  değişme  sürecindeki  rolünü  ortaya
koymayı  mümkün  kılar.  Özgün  bir  toplumsal  konum  biçimi  olarak  kuşak,  toplumsal
değişmenin hız kazandığı günümüzde verimli bir analiz çerçevesi sunmaktadır. Yaşlı ve genç
kuşaklar arasında toplumsal konumlar üzerinde cereyan eden rekabet, toplumsal değişmenin
yönünü  belirlemektedir.  Bu  durum,  toplumsal  etkileşim  süreçlerinde  hangi  kuşağın  karar
verici olduğunu da belirlemektedir. 

Kuşaklar  arasındaki  rekabet,  kuşak  çatışmasını  doğurmaktadır.  Bu  bağlamda
çatışmanın aktörleri,  diğer kuşakların toplumsal konumlara erişmesini önlemeyi hedefleyen
kapanma stratejileri geliştirirler. Yaş ayrımcılığı, kuşakların kapanma stratejilerinden biridir.
Bu  çalışmada,  kuşak  çatışmasının  değişen  yüzü  olarak  yaş  ayrımcılığının  tartışılması
amaçlanmaktadır.  Günümüzde  toplumsal  değişmenin  seyri,  genç  kuşakların  lehine
ilerlemektedir.  Sonuç olarak yaşlı kuşaklar,  toplumsal konumlar ve ayrıcalıklar  konusunda
dezavantajlı durumdadır. Kamusal alanın kullanımında bunu görmek mümkündür. Ülkemizde
yakın  dönemde  toplu  taşıma  araçlarının  kullanımında  yaşlı  bireylere  sunulan  indirimli  ve
ücretsiz  seyahat  olanağı,  genç  kuşakların  yaş  ayrımcılığına  yönelik  pratiklerinin  yükselişe
geçmesini  beraberinde  getirmiştir.  Sosyal  medyada  “Dedeler  Nereye  Gidiyor?”  sorusu
etrafında  tartışılan  bu durum, 2019 yılında  dünyayı  etkisi  altına  alan  Covid-19 pandemisi
süresince yeniden gündeme gelmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada “Dedeler Nereye Gidiyor?”
sorunsalı  örneğinde  yaş  ayrımcılığının,  kuşak  çatışması  çerçevesinde  tartışılması
amaçlanmaktadır.  Bunu yapabilmek  için  sosyal  medyada  ve  ana  akım medyada  konu ile
ilişkili içerikler, basit söylem analiziyle incelenmektedir. 

Kuşak ve Toplumsal Değişme

Kuşak  kavramı,  sosyolojide  ihmal  edilen  alanlardan  biridir.  Toplumun  biyolojik
faktörlere  göre  gruplara  ayrılması,  kuşak  sorununa  işaret  eder.  Yaklaşık  olarak  aynı
zamanlarda  doğan  ya  da  yaklaşık  olarak  aynı  zamanlarda  yaşayan  insanların  oluşturduğu
gruba kuşak adı  verilmektedir.  Bu anlamda kuşak kavramı,  iki  boyutludur.  Aynı zamanda
doğan bireyler, akranlar olarak aynı tarihsel süreci paylaştıkları için ortak bir bilince sahip
olurlar. Diğer yandan aynı zaman diliminde yaşayan insanlar da çağdaşlar olarak ortak bir
deneyimi paylaşırlar (Turner, 2014). Karl Mannheim’in klasik kuşak kuramına göre, ortak bir
tarihselliği paylaşan toplumsal gruplar, toplumsal sınıflar gibi davranırlar. Mannheim’e göre
kuşaklar,  bir  süreklilik  içinde  birbirini  izler.  Bu süreçte,  kültürün unsurları,  eski  kuşaklar
aracılığıyla, toplumun yeni üyelerine aktarılır. Bu durumda, yaş faktörü, yeni kuşakların doğal
seyir içinde birbirini  izlemesini sağlar. Ancak Mannheim’e göre, doğal seyri içinde ortaya
çıkan yeni üyeler (kendinde kuşaklar), tarihsel gelişme seyrini dikey kesen trajik olayların
ortaya  çıkması  durumunda  kendine  özgü pratikler  geliştirir.  Kuşakların  birbirini  izlemesi,
toplumsal değişmenin olağan seyri içinde gerçekleşmesini sağlarken; trajik olayların varlığı
sınıfların toplumsal değişmeyi sağladığı türden radikal bir dönüşümü beraberinde getirir.

Mannheim’in sağladığı teorik temel üzerinden, Pierre Bourdieu ve Bryan Turner’in
düşünceleri, kuşakların farklılaşan pratiklerine yeni açılımlar getirir. Kuşaksal gruplar, işgal
ettikleri  konumları  ve  bu  konumların  onlara  sağladığı  ayrıcalıkları  koruma eğilimindedir.
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Böylece  kuşaklar  arası  ilişkiler,  Weber’in  toplumsal  kapanma  kavramıyla  açıklanabilir.
Bourdieu’ye  göre  kuşaklar,  sahip  oldukları  konum  ve  ayrıcalıklara  diğer  kuşakların
ulaşmasını zorlaştıracak pratikler geliştirirler. Eğitim süresinin uzaması, işe girişte deneyim
şartının aranması,  emeklilik yaşının yükseltilmesi  gibi pratiklerin amacı Bourdieu’ye göre,
yaşlı  kuşakların  elinde  bulundurduğu  ayrıcalıkları  daha  uzun  süre  koruma  ihtiyacından
kaynaklanır (Çamlıbel, 2010). Turner’e göre de kuşakları, pasif ve aktif kuşaklar olarak ele
almak  mümkündür.  Kuşaklar,  toplumsal  değişme  hedefiyle  toplumsal  kaynaklardan
yararlanma  eğiliminde  olduğunda,  pasif  kuşak  görüntüsünden  aktif  kuşak  görüntüsüne
dönüşürler.  Böylece  kuşak  çatışması  ortaya  çıkar.  Burada  görüldüğü  gibi,  kuşaklar  arası
ilişkiler, toplumsal kaynaklar ve konumlar söz konusu olduğunda çatışma biçiminde gelişir
(Turner, 2014). 

Kuşak Çatışmasının Değişen Yüzü Olarak Yaş Ayrımcılığı

Kuşaklar  arası  ilişkilerin,  toplumsal  konumlar  üzerinde  gerçekleştirilen  bir  rekabet
alanı olarak ele alınması, kuşak çatışması kavramına işaret etmektedir. Burada, genç kuşaklar,
yaşlı kuşakların elinde bulundurduğu toplumsal konumlara ulaşmaya çalışırken; yaşlı kuşaklar
ise toplumsal kapanma pratiklerini işe koşarak, bu konumları korumaya meyleder. Toplumsal
değişmenin  seyri,  hangi  kuşağın  lehine  ise,  o  kuşağın  toplumsal  kapanma  pratiklerine
başvurduğu söylenebilir. Kuşak çatışmasının davranışsal pratiklere yansıması, yaşçılık ya da
yaş ayrımcılığı kavramıyla ifade edilebilir (Brownell & Powell, 2013). Kuşakların ve kuşak
çatışmasının  Bourdieucu  okuması,  yaşçılığın  bir  toplumsal  kapanma  pratiği  olarak  ele
alınmasını mümkün kılmaktadır. 

Yaşçılık,  genel  anlamıyla  bir  yaş  grubuna,  diğer  yaş  gruplarına  mensup  bireyler
tarafından yöneltilen olumsuz tavır ve tutumları  ifade eder. Bu tanım, “ageism” kavramını
1968’de ortaya atan Richard Butler’a aittir. Tanımı, kapsam bakımından oldukça geniş olsa
da, yaşçılık sıklıkla yaşlı insanlara yöneltilen ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımlar olarak ele
alınır (Butler, 1969). Diğer yandan yaşçılık, sosyal hizmet, sosyal psikoloji ya da gerontoloji
alanları tarafından sahiplenilen bir kavram olageldiğinden yalnızca “yaşlı” insanlara yönelik
ayrımcılığı ifade etmesi şaşırtıcı değildir. Ancak yaşçılığın, kuşak çatışması bağlamında genç
kuşakların  yaşlı  kuşaklara,  yaşlı  kuşakların  ise  genç  kuşaklara  karşı  olumsuz  tutumlar
geliştirmesi biçiminde ikili bir içeriği olduğunu belirtmek gerekir. Yaşçılığın, yaşlı bireylere
yönelik içeriği, toplumsal değişmenin hız kazandığı günümüzde anlamlı hale gelmektedir. 

Yaşçılık tıpkı -bir cinsiyeti diğerlerinden üstün olarak değerlendiren ve bunun sonucu
olarak  üstün  olan  cinsiyetin  diğerleri  üzerinde  egemenlik  kurabilmesini  meşrulaştıran-
cinsiyetçilik  kavramında olduğu gibi daha üst  bir başlıkta,  toplumsal  grupları  dikey kesen
toplumsal örüntülerin ortaya çıkardığı bir tabakalaşma biçimi olarak ele alınmalıdır (European
Commision, 2005). Bu anlamda, yaşçılığın sosyolojik okuması, teorik ve tarihsel bir bakış
açısını gerektirir. 

İnsan hayatının hangi döneminde toplumsal açıdan en üretken olduğu sorusu, insan
toplumlarının düşünce dünyasını uzun zamandan beri meşgul etmektedir. Burada uzunca ele
almak yersiz olmakla birlikte, Antik Yunan’dan günümüze kadar, insan hayatının yaşlılığa
kadar olan dönemi, deneyimlerin biriktirildiği, beden çalışmasının yapıldığı, dünyanın maddi
olarak işlendiği dönemdir. En azından kültürel antropolojiden bildiğimiz kadarıyla, modern
öncesi  topluluklar,  topluluğun  kaderini  deneyimli  insanların  eline  bırakma  eğiliminde
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olmuştur. Aynı şekilde, savaşçıların genç insanlar arasından çıkması, yalnızca genç bedenin
gücünün bu işe uygun olduğu anlamında değil, aynı zamanda genç bedenin feda ya da kurban
edilebildiği  anlamına  gelir.  Yöneticilerin  toplum  idaresine  layık  görülmesi  de  büyük
fedakârlıkların  ve  uzun  süren  deneyim dolu  bir  yaşamın  sonucunda  mümkün  olur.  Diğer
yandan,  genç yaşta  toplum idaresine muktedir  olan yöneticilere,  mutlak  suretle  yaşlı  olan
rehberlerin  eşlik  etmesi  gerekmiştir.  Dahası  bu  yöneticilerin  başarılarının  ve  zaferlerinin,
“genç yaşta olmasına rağmen” kazanıldığı vurgulanır. Başka bir deyişle, bu durum istisnaidir.
Toplumda eski olmanın kıymetini sağlayan, bizzat geleneğin kendisidir. Eski olan insan da
tıpkı eski olan gelenek gibi kadimdir.  Her şeye rağmen varlığını sürdürebilmiştir.  Eskinin,
yani yaşlının toplum idaresinde olmasının en büyük kaynağı, geleneği bilecek kadar yaşamış
olması  ya  da  geleneği  bilecek  kadar  yaşamış  olanların  eğitiminden  geçmesindedir.
Gerontokrasi,  yani yaşlı  olanın egemenliğine dayanan yönetim biçimi,  tam da bu biçimde
açıklanabilir.

Yukarıda tartışıldığı gibi yaşçılık, her ne kadar yaşlı bireylere yönelik ayrımcı tutum
ve davranışlar olarak tanımlansa da tarihsel süreçte yaşçılığın odak noktası genç kuşaklardır.
Burada, yaşçılığın bir kuşak pratiği olarak formüle edilmesi, kuşak çatışmasına yeni bir açılım
getirmek anlamına gelir. Çünkü belirli bir yaş grubuna yönelik olumsuz tavırların kaynağı,
yaş  grubunu  tanımlayan  kuşaksal  pratiklerde  aranmaktadır.  Böylece  yaşçılık,  kuşak
çatışmasına işaret eden bir toplumsal kapanma pratiği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Teknolojik gelişmelerin toplumsal değişmeye hız kazandırdığı günümüzde, gençliğe
yönelik  “dinamik”  ve  “hayat  dolu”  şeklindeki  tanımlamaların  toplumsal  tahayyüllerin
tamamına  sirayet  ettiği  görülmektedir.  Bu,  gündelik  hayattan  politik  süreçlere,  tüketim
alışkanlıklarından  marka  algılarına  kadar  birçok  toplumsal  sürecin  kuşaksal  motiflerle
çevrelenmesi  anlamına  gelir.  Her  ne kadar  toplumların  idare  edilmesinde  yaşlı  kuşakların
hâkimiyeti  sürse de özellikle internetin yaygınlığı  ve internetin genç kuşaklara ait  bir alan
olarak görülmesi nedeniyle, toplumları idare eden yaşlı kuşakların da gençlere ait bu alanın
kurallarını  benimsemek  zorunda  olduğu,  su  götürmez  bir  gerçektir.  Böylece,  günümüzde
toplumun  devinmesini  sağlayan  mekanizmalar,  gençlerin  pratikleri  ile  donatılmıştır.  Yaş
ayrımcılığı  tartışması  bağlamında,  yaşçılığın,  yaşlılara  yönelik olumsuz algıları  ifade  eden
gerçek anlamını  günümüzde bulduğunu söylemek mümkündür.  Bu durumu, sanal dünyayı
meşgul eden ve sanal dünya üzerinden geleneksel medyaya aktarılan tartışmalarda görmek
mümkündür.

Dedeler Nereye Gidiyor? Sorunsalı

Kuşak  çatışmasının  davranışsal  boyutuyla  gündelik  pratiklere  yansıması,  özellikle
kamusal alanın kullanımında gözlemlenebilir hale gelmektedir. Günümüzde kamusal alanın
kullanımı, cinsiyetler ve sosyo-ekonomik gruplar arasında olduğu gibi kuşaklar arasında da
eşitsiz bir biçimde dağılmaktadır1. Kamusal alanın kullanımı bağlamında bakıldığında kuşak
çatışmasının bugünkü seyri, genç kuşakların lehine ilerlemektedir. Gündelik pratiklerin büyük
bir  çoğunluğu  genç  kuşakların  kullanımına  yönelik  mekânsal  düzenlemeleri  beraberinde
getirmektedir.  

1 Kamusal alanın kullanımında toplumsal gruplar arasındaki eşitsiz pratiklerin cinsiyet bağlamında tartışıldığı bir örnek için
bkz. Çakır, H. (2015). #Yerimişgaletme kampanyası örneğinde cinsiyet ve mekân ilişkisinin biyopolitik yeniden üretimi. G.
Ağrıdağ (Ed.), Türkiye’de ve dünyada kadın araştırmaları (pp. 244-250). Çukurova Üniversitesi Basımevi. 
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Türkiye’de  kamusal  hizmetlerin  kullanımında  dezavantajlı  gruplara  yönelik  pozitif
ayrımcılık  uygulamaları,  sosyal  devlet  ilkesi  temelinde  yürütülmektedir.  Bu  bağlamda
8.1.2002 tarihli  ve 4736 sayılı  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri  Mal ve Hizmet
Tarifeleri  ile  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanun kapsamında  belirli
toplum kesimlerinin kamusal hizmetlerden ücretsiz ya da indirimli yararlanması sağlanmıştır.
Bu kanunda 2013 yılında yapılan 6495 sayılı değişiklikle, toplu taşıma hizmetlerinde geçerli
olmak üzere şu hükme yer verilmiştir: 

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının
şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik,
müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da
şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve
denizyollarının  şehirlerarası  hatlarından  ise  %50  indirimli  olarak  yararlanırlar.
(Bazı  Kanun  Ve  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik:  12/7/2013-
6495/88 md). 

4736 sayılı  kanunun toplu taşıma hizmetlerine ilişkin ücretsiz veya indirimli yararlanmaya
ilişkin esasları,  2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı  tarafından hazırlanan ve
28931  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayınlanan  Ücretsiz  Veya  İndirimli  Seyahat  Kartları
Yönetmeliği ile  uygulanmaya  başlamıştır.  Diğer  yandan  aynı  yönetmelikte,  altmış  yaş  ve
altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma hizmetlerinden indirimli yararlanması
sağlanmıştır.  Burada,  5510 sayılı  Sosyal  Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası  kapsamında
SSK, Emekli  Sandığı ve BAĞ-KUR yaşlılık aylığı  alan kişilerin de dezavantajlı  sayılması
gündeme gelmiştir. 

2014 yılında başlayan uygulama ile emekli ve yaşlı bireylerin toplu taşıma araçlarını
kullanımında artış  gözlenmiştir.  Ancak 2018 yılına gelindiğinde özellikle  İstanbul,  Ankara
gibi  metropollerde  toplu  taşıma  araçlarında  işe  gidiş-dönüş  saatlerinde  yaşanan yoğunluk,
genç  kuşakların  dikkatini  yaşlı  kuşaklara  sağlanan ayrıcalıklara  yöneltmiştir.  2018 yılında
sosyal medyada kullanıcıları, yaşlı bireylerin toplu taşıma araçlarındaki görünürlüğüne dikkat
çekmek için paylaşımlar  yapmaya başlamıştır.  Uzun soluklu bir  kampanyaya dönüşmemiş
olan  paylaşımlar,  ana  akım  medyada  yer  alan  haberlere  de  dayandırılmıştır.  Ana  akım
medyada yer  alan haberler,  toplu taşıma araçlarında  yaşlı  bireylere  yer  verilmesinin  yaşlı
biyolojisi  bağlamında  tartışılması  etrafında  toplanmıştır.  Örneğin,  Hürriyet  gazetesi’nin
internet sitesinde konuya dair bir haber, “Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermenin iyi
bir  şey olduğunu düşünebilirsiniz  ancak uzmanlar  bunun sanıldığı  kadar  ‘doğru’  olmadığı
görüşünde…” şeklindeki  giriş  paragrafıyla  aktarmıştır  (Hürriyet,  19  Ekim 2017).  Milliyet
gazetesinin  internet  sitesinde  ise  Can Şişman imzalı  haber,  “Toplu  taşımada  yaşlılara  yer
vermeyen  gençler  artık  saygısız  değil”  başlığıyla  aktarılmıştır  (Şişman,  2017,  20  Ekim).
İnternet haberlerinde yaşlı bireylerin daha aktif yaşamasının, hareket kısıtlarına karşı önemli
bir  önlem  olduğu;  bu  bağlamda  toplu  taşıma  araçlarında  yaşlı  bireylerin  ayakta  seyahat
etmesinin  onların  sağlık  durumları  için  yararlı  olduğu,  bir  uzmanın  görüşlerine
dayandırılmıştır. 

2018 yılında  sosyal  medyada  yayılmaya başlayan paylaşımların  ortak  teması,  yaşlı
bireylerin  toplu  taşıma  araçlarında  yoğunluğa  neden  olmalarıdır.  “Gençler  de  yorulur!”
sloganı paylaşımların bir diğer ortak mesajı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medyada
birçok kullanıcı tarafından takip edilen bir hesaptan konuyla ilgili şu paylaşım yapılmıştır: 
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Dedeler sürekli geziyor. Kar, kış, yağmur çamur demeden geziyorlar. Otobüsün
%83’ü  dede.  Her  durakta  en  az  2  dede  biniyor.  Nereye  gidiyor  bu  dedeler?
(Twitter, 4 Ocak 2018). 

Bu paylaşımla beraber, yaşlı bireylerin toplu taşıma araçları aracılığıyla kamusal görünürlüğü
“Dedeler Nereye Gidiyor?” sorusu etrafında tartışılmaya başlamıştır. Bu tartışmalarda, genç
ve yaşlı kuşaklar sorunun iki tarafı olarak ele alınmış ve böylece kamusal alanın kullanımı,
toplu  ulaşım  bağlamında  kuşaklar  arasında  gerçekleşen  bir  alan  hâkimiyeti  sorununa
dönüşmüştür.  Söz  konusu  durum,  bize,  kuşak  çatışmasının  yeni  bir  boyut  kazandığını
düşündürmektedir.  Çünkü  bir  toplumsal  gruba  atfedilen  özellikler,  burada  ilgili  özelliğin
grubun tüm üyeleri tarafından bir sınıfsal habitus biçiminde kendini göstermektedir. Başka bir
deyişle,  tıpkı  cinsiyet  örneğinde  olduğu  gibi,  yaş  faktörü  de  yaşlı  kuşakların  biyolojik
özellikleri  bağlamında  değerlendirilmektedir.  Yaşlı  kuşağın  mensupları,  toplumsal
ayrıcalıklara erişmedeki dezavantajları nedeniyle değil, yalnızca yaşlı olmaları nedeniyle bir
toplumsal  sorunun  öznesi  haline  getirilmektedir.  Sözgelimi  bu  durumun,  yalnızca  yaşlı
bireylere yönelik otobüs seferlerinin düzenlenmesiyle çözülebileceğini öngören bir toplumsal
tasavvuru  ortaya  çıkardığı  söylenebilir  (aynı  tasavvur  kadınların  toplu  taşıma  araçlarında
karşılaştığı  ayrımcılığın  çözümüne  yönelik  tartışmalarda  da  ortaya  çıkmaktadır).  Ayrıca,
sorun ele alınırken, yaşlı kuşakların içinde bulundukları toplumsal konum itibariyle ihtiyaç
duydukları sosyal etkileşim zemini de gözden kaçırılmaktadır. Tam da bu nedenle kamusal
ulaşımda yaşlı  bireylerin görünürlüğü sorunu, yaş ayrımcılığı  ekseninde ilerlemektedir.  Bu
anlamda  yaş  ayrımcılığı,  önemli  bir  sosyal  kategorizasyon  ölçütü  olarak  gündeme
gelmektedir. 

“Dedeler Nereye Gidiyor?” sorunsalı, kapsamlı bir kampanya biçimine dönüşmemiş;
geçici bir gündem olarak tartışılmıştır. Ancak 2019 yılının sonunda dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 salgını, bu sorunsalı yeniden gündeme getirmiştir. Covid-19 salgınının ayırt edici
özelliklerinden  biri,  yaşlı  bireylerde  diğer  yaş  gruplarına  göre  daha  ölümcül  sonuçlar
doğurmasıdır.  Nitekim dünya genelinde Covid-19 salgını  nedeniyle  hayatını  kaybedenlerin
büyük  çoğunluğunun  60  yaş  ve  üzerindeki  bireyler  olduğu  bilinmektedir.  Bu  anlamda
dünyada  ve  ülkemizde  salgına  karşı  alınan  önlemlerin  öncelikli  hedefi,  en  savunmasız
durumda  olan  yaşlı  bireylerin  korunması  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Bu  önlemlerin
başında, yaşlı bireylerin kamusal hareketliliğini azaltmaya yönelik girişimler yer almaktadır.
Her ne kadar Covid-19 virüsüne karşı en savunmasız olan toplum kesimi, yaşlı bireyler ve
kronik hastalıkları bulunan kişiler olsa da virüsün bulaşmasını hızlandıran temel neden, birçok
uzmana  göre  salgından  ölümcül  olarak  etkilenmeyen  daha  genç  yaş  gruplarının
hareketliliğidir.  Bu  bağlamda,  salgının  yayılım  hızını  arttıran  grup  genç  kuşaklar  iken,
önlemlerin  ve  kısıtlamaların  yaşlı  kuşakları  hedeflemesi,  yaş  ayrımcılığı  bakımından
tartışılabilecek bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Dedeler  Nereye Gidiyor?” sorunsalı,  Covid-19 salgını  döneminde sosyal  medyada
yeniden gündeme gelmiştir; çünkü bir toplumsal ayrım noktası olarak yaş ayrımcılığı, yaşlı
bireylerin  içinde  bulunduğu  fizyolojik,  psikolojik  ve  toplumsal  koşulları  göz  ardı  etme
eğilimindedir.  Yaşlı  bireylerin  kamusal  hareketliliği  nedeniyle  salgının  yayılımının  arttığı
düşüncesi, “Dedeler Nereye Gidiyor?” sorunsalının ikinci dalgasındaki temel motivasyondur.
Yaşlı  kuşakların,  ilerleyen  yaşlarda  fiziksel  aktivitelere  daha  ihtiyaç  duyması  ve  kendi
akranlarıyla  sıklıkla  yüz  yüze  etkileşim  kurma gereksinimi,  salgın  döneminde  de  gözden
kaçırılan  önemli  bir  husustur.  Salgın  döneminde  birçok  Avrupa  ülkesinde  ileri  yaştaki
bireyler, deyim yerindeyse gözden çıkarılmış; yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin başarısı
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tartışılır hale gelmiştir. Ülkemizde, Avrupa ülkelerinde yaşanan yaşlı nüfus krizi görülmemiş;
yaşlı bireyleri korumaya yönelik tedbirler neticesinde yaşlı nüfus içindeki ölüm oranı nispeten
düşük  düzeyde  kalmıştır.  Ancak  salgın  tedbirleri  çerçevesinde  yaşlı  bireylerin  kamusal
hareketliliği önemli ölçüde azalmış, bu durum yaşlılıktaki fizyolojik ve psikolojik sorunların
daha üst  düzeyde deneyimlenmesi  olasılığını  arttırmıştır.  Sosyal medyada birçok kullanıcı,
yaşlı kuşakların sosyalleşme pratiklerini eleştiren paylaşımlar yapmıştır. Netice olarak, birçok
ilde  yerel  yönetimler,  yaşlı  bireylerin  sosyalleştiği  alanlarda  önlemler  almıştır.  Sözgelimi,
park  gibi  alanlarda  bulunan  bank  ve  oturaklar  kaldırılmış,  bu  alanların  etrafı  güvenlik
şeritleriyle  işaretlenmiştir.  Elbette,  bu  önlemlerin  hedefi  doğrudan  yaşlı  bireyler  değildir,
ancak  konunun kamuoyunda  tartışılması  gerek  sosyal  medyada  gerek  haber  bültenlerinde
yaşlı bireylere yönelik algıyı yansıtmıştır. 

Sonuç ve Tartışma

“Dedeler Nereye Gidiyor?” sorunsalı,  toplumsal değişme sürecinde farklı toplumsal
grupların  nasıl  konumlandığını  ortaya  koyan  verimli  bir  örnektir.  Gündelik  pratiklerden
çalışma hayatına kadar,  günümüz toplumları,  genç kuşakları  hedefleyen bir  organizasyona
sahiptir. Bunu mümkün kılan şey, teknolojinin tabana yayılması ve teknolojinin hâkim olduğu
bir toplumsal zemine doğan en az iki kuşağın varlığıdır. 2000’li yılların öncesinde doğmuş
olan kuşaklar, teknolojinin gündelik yaşama aşamalı bir sirayetine tanık olmaktadır. Ancak
2000’li  yıllardan  sonra  doğan  kuşaklar,  her  boyutuyla  teknolojik  olan  bir  toplumun içine
doğmaktadır.  Bu bağlamda toplumsal  beklentiler  bakımından kuşaklar  arasında bir  boşluk
(generational gap) oluşmaktadır. Bu durumun doğal sonucu, kuşak çatışmasının derinleşmesi
olarak  karşımıza  çıkar.  Bu  çalışmada  kuşak  çatışmasının,  kamusal  alanın  kullanımında
toplumsal  gruplar  arasındaki  eşitsiz  dağılımını  temellendiren  yaş  ayrımcılığı  pratikleriyle
kendini gösterdiği bulgulamıştır. 

Yaşlı  kuşaklar,  dijital  olmayan  sosyalleşme  biçimleri  ile  hayatlarını  sürdürmekte;
teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları hızlıca gerçekleşmemektedir. Bu nedenle gündelik
pratikler  bağlamında  kamusal  alanın  kullanımı,  yaşlı  bireyler  için  toplumsal  anlamda  var
olmanın temel göstergesidir. Diğer yandan yaşlılığın ortaya çıkardığı fizyolojik ve ortopedik
sorunların, daha aktif ve hareketli bir gündelik yaşamla nispeten giderilebileceği, bilinen bir
durumdur. Bu anlamda, yaşlı bireylerin toplu taşıma araçlarında artan görünürlüğü, yaşlılığın
neden  olduğu  yalnızlık  hissinin,  fizyolojik  gerilemelerin  ve  artan  sosyalleşme  ihtiyacının
giderilmesi bağlamında değerlendirilmelidir. Ancak bir toplumsal kapanma pratiği olarak yaş
ayrımcılığı, yaşlılığın ortaya çıkardığı dezavantajların görmezden gelinmesine neden olmakta,
kamusal  uygulamalar  bu  düşünce  temelinde  ilerlemekte,  bu  da  eşitsizlikleri
derinleştirmektedir. 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAKALARINDA ERKEK CİNSİYETİNİN
KONUMLANDIRILMASI VE DAMGALANMASI ÜZERİNE BİR

DEĞERLENDİRME
İbrahim AKSAKAL1

Özet
Sadece ülkemizde değil tüm dünyada kadın-erkek ilişkilerinin erkek lehine işlediği ve

kadının  erkek  karşısında  madun  ve  mağdur  olduğu  konusu  önemli  bir  problem  alanıdır.
Yapılan yasal düzenlemeler, kadın derneklerin yoğun çabaları, medya organlarının duyarlılığı
ve  feminist  yazarların  gayretleriyle  kadın  mağduriyeti  konusunda  etkili  bir  kamuoyu
oluşturulmuş  ve  kadın  kimliğinin  ikinci  cins muamelesi  görmekten  kurtulması  anlamında
önemli bir farkındalık yaratılmıştır. Fakat cinsiyet eşitliği mücadelesi verilirken zaman zaman
erkek  cinsiyetini  genel  anlamda  yıpratacak  ve  gözden  düşmesine  sebep  olacak  çeşitli
söylemler  de  kullanılabilmektedir.  Özellikle,  kadınların  maruz  kaldığı  şiddet  olaylarında
bazen  genelleyici  dil  kullanılarak  “erkek”  kavramı  yıpratılabilmektedir.  Şiddetle  erkeklik
arasında yakın bir ilişki olduğu açıktır. Fakat erkek ile erkeklik/hegemonik erkeklik arasında
da ayrıca önemli bir fark vardır.  Bu nedenle gerek yapılan araştırmalar  gerekse kullanılan
söylemlerde cismani bir varlık olan erkekle patriarkal sistemin inşa ettiği hegemonik erkeklik
arasındaki  ayrımı  göz  önüne  almak  gerekmektedir.  Bu  araştırma,  toplumsal  cinsiyet
tartışmalarına  alternatif  bir  bakış  açısı  kazandırmayı  ve  muhtemel  erkek mağduriyetlerine
dikkat  çekmeyi  amaçlamaktadır.  Araştırmada  dokümantasyon  analizi  kullanılarak  konu
hakkında  çeşitli  görsel  ve  basılı  materyaller  incelenmiştir.  Çalışmamız  toplumsal  cinsiyet
tartışmaları  ve  şiddet  vakalarının  değerlendirmesine  yeni  bir  bakış  açısı  kazandırma
bakımından literatüre katkı sağlayacaktır.

Anahtar  Kelimeler: Toplumsal  cinsiyet,  hegemonik  erkeklik,  cinsiyet  eşitsizliği,  kadın
kimliği, erkek kimliği.

AN ASSESSMENT ON THE SITUATED AND STIGMATIZATION OF THE MALE
GENDER IN CASES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

              Abstract
It is an important problem area not only in our country, but also all over the world

that  the  relations  between  men  and  women  work  in  favor  of  men  and  that  women  are
subordinate and victimized against men. With the legal arrangements made, the intense efforts
of  women's  associations,  the  sensitivity  of  the  media  organs  and  the  efforts  of  feminist
writers,  an  effective  public  opinion  on  women  victimization  has  been  created  and  an
important awareness has been created in terms of preventing women's identity from being the
second sex. However, while defending gender equality, various expressions are used that will
wear down the male gender and cause it to fall into disrepute. In particular, the concept of
"man" can be denigrated by using generalizing language in cases of violence against women.
It is clear that there is a close relationship between violence and masculinity. But there is also
an  important  difference  between  male  and  masculinity/hegemonic  masculinity.  For  this
reason,  it  is  necessary  to  consider  the  distinction  between  male  sex  and  hegemonic
masculinity  originating  from  the  patriarchal  system,  both  in  the  researches  and  in  the
discourses  used.  This  research  aims  to  provide  an  alternative  perspective  to  gender
discussions and to draw attention to  possible  male victimization.  In the research,  detailed

1 Öğretim  Görevlisi  Doktor,  Erzincan  Binali  Yıldırım  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi  Temel  Eğitim  Bölümü,
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information and preparations are expected on the subject of preparatory analysis. Our study
will contribute to the literature in terms of bringing a new perspective to the discussion of
gender and the evaluation of violence cases.

Keywords: Gender, hegemonic masculinity, gender inequality, female identity, male identity.
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Giriş

Toplumsal yaşamdaki dikotomik ilişki biçimi arkaik toplumlardan beri süregelen ve
günümüz  toplumlarında  hayatın  bütün  alanlarına  sirayet  etmiş,  irili  ufaklı  bütün  iktidar
biçimlerinin varlığını sürdürmek için beslendiği bir sorunsaldır. Sol görüş-sağ görüş, doğu-
batı,  beyaz-zenci,  Alevi-Sünni,  Katolik-Protestan,  cumhuriyetçi-muhafazakârın yanı sıra en
yaygın  olanlarından  biri  de  kadın-erkek  dikotomisidir.  Marks’ın  da  ifade  ettiği  toplumsal
hayatın her yanında ikili çatışmalar veya dikotomik ilişkiler mevcuttur ve bu diyalektik ilişki
biçiminin  determinist  bir  etkisi  vardır.  Bu  arkaik  ilişki  biçimi  toplumlara,  kurumlara  ve
insanların zihnine o kadar nüfuz etmiştir ki, zamanla toplumsal ve bireysel alışkanlıklar haline
gelerek  yaşam  biçimine  dönüşmüştür.  Kadın-erkek  dikotomisi  de  bu  ilişki  biçimlerinden
biridir ve kadın, yüzyıllar boyunca erkek cinsiyeti karşısında aşağı cins olarak görülmüştür.
Parlamentolar,  inanç  sistemleri,  gelenekler,  din  adamları,  kanaat  önderleri  vb.  patriarkal
sisteme  hizmet  ederek  kadının  ikincil  konumda,  erkeğin  ise  üstün  ve  birincil  konumda
algılanmasına  aracı  olmuştur.  Evelyn Reed,  cinsel  eşitsizliğin,  özel  mülkiyet  ve toplumun
sınıflara ayrılmasıyla sıkı sıkıya ilişkili  olduğunu söylemektedir.  Cinsel eşitsizlik,  baskı ve
sömürünün bir aracıdır ve ne komünal dönemde ne de anaerkil toplum tipinde görülmüştür
(Reed,  2012,  s.  173).  Tarım  toplumunun  başlangıç  dönemlerinde  de  kadının  toplumsal
konumunun üstün olduğu bilinmektedir (Reed, 2012). Fakat cinslerinin zamanla enerjilerini
başka  işlere  harcamaya  başlamışıyla  birlikte  kadınla  erkek  cinsiyeti  arasında  farklılaşma
meydana  gelmiş  ve  bu  farklılaşma  kadını  toplum  içinde  pasifleştirirken  erkeği  ise
aktifleştirmiştir. Bu durum tedricî bir şekilde cinsiyet eşitsizliklerine sebep olmuş, kadınlık ve
erkeklik, toplumsal cinsiyet kimliği olarak ortaya çıkmıştır. 

Toplumsal  cinsiyet,  kadın  ya  da erkek cinsiyetine  toplumun ve  kültürün yüklediği
anlamları  ifade  etmektedir (Dökmen,  2016,  s.  20).  Biyolojik  cinsiyet,  toplumsallaşmayla
birlikte  kendine  uygun  bir  toplumsal  kimliğe  bürünür  ve  toplum,  kadınla  erkeği  farklı
biçimlerde  statülendirir.  Fakat  bu  statülendirme  sürecinde  erkekler,  inanç  sistemleri,
gelenekler,  ekonomik koşullar  ve iktidar  biçimlerinin  de desteğini  alarak kadın karşısında
avantajlı  konuma  gelmiştir.  Kadınla  erkek  arasında  doğuştan  bazı  mizaç  ve  yetenek
farklılıkları olma ihtimali vardır. Fakat bu farklılıklar büyük toplumsal kurumların temelini
oluşturacak  türde  değildir.  Ayrıca  kadınla  erkek  arasındaki  farklılıklar,  benzerliklerin
gölgesinde kalacak derecede önemsizdir (Connell R. , 2016, s. 117). Bütün bunlara rağmen
erkeğin kadına nazaran daha önemli bir cinsiyet olarak düşünülmesi yaygın bir gelenek olarak
karşımıza çıkmıştır. John Stuart Mill, insanlık tarihinin yakın zamanlara kadar erkeği kadının
egemeni olarak gördüğünü, bunun sonucu olarak da kadınların erkeklere bağımlı kılındığını,
yaşamın  her  alanına  baskı  ve  teşviklerin  yansıdığını  ve  nihayetinde  kadınların  bazı
niteliklerinin zayıflatıldığını  söylemektedir (Mill,  2017, s.  15-16).  Bu durum kadının hane
içine  hapsedilmesine  ve  hayatın  neredeyse  bütün  boyutlarından  uzak  tutulmasına  sebep
olmuştur. 

Fakat  son  birkaç  yüzyıl  içinde  tedrici  bir  biçimde  kadın  hakları  ve  kadınların
toplumsal katılımları konusunda gelişmeler yaşanmıştır. Eğitim alma, eşit yargılanma, politik
katılım, ekonomik katılım, fırsatlara erişme, sosyal katılım vb. haklarından yararlanamayan
kadınlar,  yapılan düzenlemeler  ve atılan adımlarla  birlikte  çeşitli  haklar elde edebilmiş ve
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patriarkal sistemde eskiye nazaran daha görünür hale gelebilmişlerdir. Çok kısa olmayan bir
süre içinde ve yine aşamalı bir şekilde toplum nezdinde zayıf, yetersiz, bağımlı,  ikinci cins1

vb. olumsuz sıfatlarla ilişkilendirilmiş olan kadın kimliği yeniden inşa edilerek bu sıfatlardan
nispeten  arındırılmıştır.  Kadın mağduriyeti  konusunda etkili  bir  kamuoyu oluşturulmuş ve
kadın  kimliğinin  ikinci  cins  muamelesi  görmekten  kurtulması  anlamında  önemli  bir
farkındalık  yaratılmıştır.  Fakat  her  şeye  rağmen  hegemonik  erkek  modelinin  kadına
uyguladığı tahakküm ve şiddet tam manasıyla sonlanmamıştır.  

Şiddet, sadece kadın-erkek arasında yaşanan bir sorun değildir. Arkaik toplumlardan
itibaren  daima  güçlünün  zayıfa  uyguladığı  [fiziksel  veya  sembolik]  şiddet  mizanseni
sahnelenmiştir  ve  bu  durum  günümüze  kadar  devam  etmiştir.  Güçlü  devlet  zayıf  olana,
yetişkinler  çocuklara,  öğretmenler  öğrencilerine,  efendiler  kölelerine,  egemen  kültür  alt
kültüre,  iş  verenler  işçilere,  erkekler kadınlara şiddet uygulamıştır.  Devletler,  sınıflar  veya
bireyler sanal dikotomik ilişkiler doğurmuş; bu ilişkide avantajlı taraflar güç dengesini elinde
bulundurarak iktidarlarını sağlama almaya çalışmıştır. Bu çatışma türlerinden biri de aile içi
ilişkilerde kadın-erkek arasında yaşanmış ve uzun yıllar boyunca fail daima erkek mağdur ise
kadın  olmuştur.  Fakat  özellikle  son yüzyılda  kadının  toplumdaki  statüsünün değişmesi  ve
kadın  kimliğinin  olumsuz  sıfatlarından  büyük  oranda  kurtulmasıyla  birlikte  şiddet  bir
“gelenek”  olmaktan  büyük oranda çıkmış  ve şiddete  karşı  kitlesel  bir  karşı  çıkış  hareketi
başlamıştır.  Bu karşı çıkış hareketine her ne kadar kadınlar ve feministler önderlik etse de
hegemonik erkek kimliğini reddeden erkekler de ciddiyetle destek vermiştir. 

Bridges ve Pascoe (2014), eril erkeklikleri  reddeden, kimliklerine marjinal ve hatta
kadınsı  bazı  unsurları  katarak  melez  erkeklik  türleri  ortaya  çıkaran  erkeklerin  olduğunu
söylemekte,  bu  erkekliklerin  yine  de  hegemonik  erkeklikle  de  ittifak  yaptığını
vurgulamaktadır (Karanfil,  2020).  Bunun  yanında  deneysel  olarak  incelenen  yeni  erkek
tipleri: kişiselleştirilmiş erkeklikler (Swain, 2006); yumuşak kaynatılmış erkeklikler (Heath,
2003); havalı  erkeklikler  (Jackson & Dempster,  2009);  bakımlı  erkeklikler  (Elliott,  2016);
esnek  erkeklikler  (Batnitzky,  McDowell  ve  Dyer,  2009);  bukalemun  erkeklikleri  (Koğuş,
2015); ve doymuş erkekliklerdir  (Anderson & McCormack, 2016). Carrigan, Connel ve Lee
(1985), erkeklik tiplerinin bireysel deneyimlerden etkilendiğini ve sertten yumuşa doğru bir
değişim  gösterdiğini  söylemektedir.  Toplum,  erkek  cinsiyetinden  erkeklik  rolü beklerken
onları  hegemonik  erkeklik  kalıplarına  sokar  ve  aslında  onların  gerçek  doğalarına  uygun
olmayan  biçimde  değişmelerini  bekler.  Bunun neticesinde  ise  toplumsal  baskı  sonucunda
gerçekleşen  bir  erkeklik  içselleştirilmesi  yaşanır (Carrigan,  Connell,  & Lee,  1985).  Fakat
toplumsal  baskının  azaldığı  ve hegemonik  erkek modelinin  popülerliğini  kaybettiği  sosyal
çevreler bu içselleştirme işini gerçekleştir(e)mediği durumlarda ise yukarıda bahsedilen yeni
erkeklik tipleri ortaya çıkar. Connel ve Messerscmidt (2005), erkekliğin bireylerin vücuduna
gömülü bir kişilik özelliği  olmadığını, bu nedenle sosyal ortamdaki cinsiyet ilişki tiplerine
göre değiştiğini söyler. Bu nedenle erkeklerin hegemonik erkekliği benimseyeceği gibi ondan
uzaklaşması  da mümkündür.  Zira  erkeklik  belirli  bir  standart  değil,  erkeklerin  kendilerini
konumlandırma  biçimidir  ve  bunun  çeşitlenmesi  mümkündür (Connell  &  Messerschmidt,
2005). 

1 İkinci cins; Simode De Beauvoir
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Kadına  şiddet,  aslında  kadın  ve  erkek  cinsiyeti  arasında  cereyan  eden  bir  sorun
olmaktan  ötedir.  Hegemonik  erkek,  şiddeti  “kendinden  daha  zayıf  gördüğü  kadına”
uygulamaktadır.  Aslında  bu  tip  erkekler  şiddeti kadına  değil,  kendinden  daha  zayıf  olan
kadına uygulamaktadır. Örneğin aynı erkek, kendinden daha güçlü ve daha avantajlı olan bir
kadına şiddet uygulamaya cesaret edemeyecektir. Bu durum ise şiddet tartışmalarına zayıflık-
güçlülük açısından da bakmak gerektiğini göstermektedir.  Burada kastettiğimiz sadece kas
gücü  değil,  ekonomik  güç,  yasal  güç,  sosyal  çevre  gücü,  statü  gücü  gibi  bireyi  ikili
ilişkilerinde karşısında avantajlı kılmaya dönük özelliklerdir. Öyleyse cismani bir varlık olan
erkek cinsiyetiyle toplumsal inşanın bir ürünü olan erkekliği birbirinden ayırmak gerekir. Güç
ve iktidar ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkan hegemonik erkelik, şiddet kavramıyla ilişkilidir
ve kadının maruz kaldığı şiddet, hegemonik erkekliğin toplumsal hayata tezahür etmesinden
kaynaklanmaktadır. Fakat Donaldson’ın da ifade ettiği her ne kadar birçok erkek, hegemonik
erkekliğin  çeşitli  avantajlarından faydalanıyor  olsa da  (Donaldson,  1993) bütün erkeklerin
hegemonik erkeklikle  ilişkilendirilmesi  ve erkek cinsiyetinin genel anlamda şiddete  yatkın
olarak değerlendirilmesi  doğru bir yaklaşım değildir.  Fakat bunu söylerken niyetimiz tarih
boyunca  yaşanmış  ve  hala  yaşanmakta  olan  heteroşiddet  sorununda  erkeklerin  önemli
sorumluluğunu görmezden gelmek değildir.  Zira daha önce de ifade ettiğimiz gibi kadınla
erkek arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve şiddet vakalarında genellikle fail erkek, mağdur ise
kadın olmuştur. 

Geçmişten  beri  erkek  cinsiyetinin  şiddete  neden  bu  denli  meraklı  olduğunu  ve
erkekliğin  nereden  geldiğini  açıklayan  iki  farklı  görüş  mevcuttur.  Bir  kısım  düşünürler
erkekliğin evrimsel tarihinin genetik faktörlerle açıklanabileceğini savunmuş ve bu açıklama
biçimi eşitliğe direnmek isteyen çok sayıda erkek için önemli bir bahane olmuştur (Connell,
1985).  Fakat  bu  görüş  baskın  bir  şekilde  kabul  görmemiş,  yaygın  olarak  biyolojik
farklılıklarla erkeklik arasındaki ilişkinin minimum öneme sahip olduğu ve erkekliğin yapay
bir koşullanma ürünü olduğu savunulmuştur (Carrigan, Connell, & Lee, 1985). Genel kanaat,
erkeklik üretiminin sosyal öğrenme yöntemiyle gerçekleştiği ve ebeveynler, medya araçları,
reklamlar,  akran  grupları,  eğitim  kurumları  ve  diğer  sosyal  yaşam  ortamlarının  etkisiyle
öğrenildiğidir (Carrigan, Connell, & Lee, 1985). 

Kaufman, şiddet ve tehdidin, erkeklerin çocukluktan beri yöneldiği bir üstünlük kurma
yöntemi olduğunu söylemektedir (Kaufman, 1999). Erkekler şiddete ideolojiler ve toplumsal
yapıların  etkisiyle  bir  davranış biçimi  olarak tutunmuş ve toplumsal  yapıların  oluşturduğu
çeşitli organizasyonlar bu davranışları haklı çıkaran mekanizmalar geliştirmiştir.  Bu durum
ise  erkeklere  kadınlar  karşısında  çeşitli  ayrıcalıklar  sağlamış  ve  iktidar  yöntemleri
geliştirmiştir (Kaufman,  1999).  Fakat  erkeklerin  şiddet  eğilimli  yetiştirilmesi  de  yine
toplumsal koşullar ve kültürel yapılarla açıklanmaktadır. Segal bu konuda şu ilginç noktaya
değinmiştir:

Erkeklik  ve  şiddet  arasında  toplumsal  ve  kültürel  bağlar  olduğuna  ilişkin
anlayışımız bir ölçüde de kaba kuvvetin ve şiddetin toplumsal olarak onaylandığı
kullanım  alanlarından  çoğunun  erkeklerin  meslekleri  -polis,  ordu,  hapishane
görevlileri  ve  başka  'savunma'  ve  ıslah  vasıtaları-  olmasından  kaynaklanır.
Toplumumuzda şiddet kullanmak için resmi olarak eğitilenler genelde kadınlar
değil  erkeklerdir.  Ancak,  David  Morgan'ın  ileri  sürdüğ  gibi,  bu  bağlamdaü̈
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'erkeklik'le  'şiddet'  arasında  olduğu  varsayılan  nedensel  bağlantıları  tersine
çevirmek  mümkündür.  'Şiddet'le  çözülmez  biçimde  bağlantılı  bir  şey  olarak
'erkeklik'  anlayışımızın  nedeni  erkeklerin  çeşitli  şiddet  biçimlerine  toplumsal
olarak belirlenmiş, sistematik biçimlerde katılması olabilir (Segal, 1992, s. 324)

Segal,  şiddetle  erkeklik  arasındaki  ilişkiyi  açıklarken  erkeklerin  kaba  kuvvet
gerektiren  işler  yapmak  için  eğitilmesine  değinmiş  ve  bununla  aslında  erkeklikle  şiddet
ilişkinin doğuştan gelmediğini, çeşitli mekanizmalar tarafından sonradan öğretilen bir  devlet
şiddeti olduğunu iddia etmektedir. Bu düşüncesini desteklemek için 19. yüzyılda hapishane
görevlileri üzerinde yapılan bir araştırmadan bahsetmektedir. Bu araştırmada kadınların, kaba
kuvvet gerektiren işler yaptığı zaman tıpkı erkekler gibi şiddete başvurduğuna dair sonuçlar
elde edildiğini ifade etmektedir:

Burada  bahis  konusu  olan  şeyin  erkeklerin  idaresi  altındaki  devlet  şiddeti
olduğu  fikri  (birçok  feministin  inandığı  gibi,  devletin  idaresi  altındaki  erkek
şiddeti  değil),  kadınların  da  erkeklerinkine  benzer  işlere  girdiklerinde  kaba
kuvvete  ve  şiddete  başvurduklarını  ortaya  koyan  raporlar  tarafından
desteklenmektedir.  Örneğin,  19.  yüzyıl  sonlarında  kadın  hapishane
görevlilerinin,  nezaretleri  altındaki  kadın  hükümlüler  kurallara  herhangi  bir
biçimde uymadıklarında, erkeklerin karşılaştıklarına kıyasla daha sert fiziksel ve
bedensel  cezalar uyguladıkları  bilinmektedir  ve günümüzde kadın mahkumlar
kadın gardiyanlar tarafından, erkeklerden daha çok cezalandırılmakla ve rapor
edilmektedir (Pipa Norris, 1987’den aktaran Segal 1992, s.324). 

Sancar da konuya Segal ile benzer açıdan yaklaşmış ve Avrupa’da 16-18. yüzyıllar
arasında  devam eden savaşlarla  birlikte  modern  ulus  devletlerinin  milli  ordular  biçiminde
şekillendiğini;  bu  tarihsel  süreçlerle  birlikte  modern  militarist  sistemlerle  eril  tahakküme
dayalı  cinsiyet  düzenlerinin  iç  içe  geçtiğini  ifade  etmiştir (Sancar,  2009).  Sancar’a  göre
militarist  pratiklerin  içselleştirilmesi  erkekleri,  ölme  ve  öldürmeye  razı  savaşçılara
dönüştürmüş,  askerlik  bir  tür  erkekliği  ispatlama  yöntemi  olmuştur.  Militarist  sistem,
erkeklerin “sağlam erkek” olarak topluma katılabilmesi için askerlikte başarılı olma koşulunu
geliştirmiştir (Sancar,  2009).  Sancar’ın  ifade ettiği  gibi  militarizm ile  hegemonik  erkeklik
arasında birbirini destekleyen bir ilişki mevcuttur ve bu ilişki cinsiyet farklılıklarını dışlayıcı
bir  cinsiyetçi  rejime yol  açmıştır.  Savunma  gereksinimlerinden  doğan  militarist  düzen,
erkeklerden savaşçı robotlar, kadınlardan ise pasif ama sadık destekçiler yaratan bir düzen
ortaya  çıkarmıştır (Sancar,  2009).  Segal  ve  Sancar’ın  yukarıdaki  tespitlerinden  de  destek
alarak diyebiliriz ki; “şiddet ve erkeklik” erkeğin doğasında olan bir nitelikten ziyade tıpkı
“kadınlık” gibi toplum tarafından içselleştirilmiş bir toplumsal kimliktir. Erkol’un ifade ettiği
gibi, “erkeklik, bazı ikinci dalga feministler tarafından hem toplumsal dinamikler tarafından
erkeğe dışarıdan musallat olan bir illet hem de erkeğin içinde var olan ve kurtulması gereken
bir zillet muamelesi görmüştür (Erkol, 2018). 

Sancar  ve  Segal’  den  farklı  olarak  Susan Brownmiller,  erkeklerin  cinsel  zorbalığa
başvurmalarını mümkün kılan bir biyolojik donanıma sahip olduklarını ve bu durumun onları
doğal yağmacılara, kadınları ise doğal avlar haline getirdiğini söyler. Erkekler bu özelliklerini
bir kez keşfetti mi artık bir savaşçı ve mülk ediniciye dönüşür (Savran, 1994). Brownmiller ve
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diğer birçok feminist, Menechim Amir’in Patterns of Forcible Rape’deki (Tecavüz kalıpları)
adlı  araştırmasını  temel  alarak  erkeklerin  potansiyel  tecavüzcü olduğunu  iddia  etmektedir
(Segal, 1992). Erkekliği biyolojik açıdan açıklayan Brownmiller’in bu düşüncesi çok yaygın
olmasa  da  çeşitli  feminist  yazar  tarafından  benimsenmiştir.  Brownmiller’in,  rasyonelliği
tartışılan bu bakış açısı, cismani bir varlık olarak erkek cinsiyetinin gözden düşmeye müsait
bir  varlık  haline  gelmesine  sebep  olabilecek  yüzeysel  bir  değerlendirmedir.  Zira
Brownmiller’in iddia ettiği  gibi davranışın ortaya çıkışı bu basitlikte açıklanacak bir süreç
değildir.  Segal  de  Amir’in  bu  çalışmalarına  atıf  yaparak  tecavüzün  insanların  ait  olduğu
toplumsal  gruplara  bağlı  olduğunu  ve  şiddetin  basit  bir  biçimde  erkeklerle
ilişkilendirilemeyeceğini söylemiştir (Segal, 1992, s. 294-295). 

Erkekler  aslında  geleneklerin  ve  yaşam koşullarının  ona  biçtiği  rol  gereği  şiddetin
temsili haline gelmiş, adeta iktidarın savaş robotuna dönüşmüştür. Bu durum erkek açısından
da tercih edilecek bir şey olmasa gerek. Militarist düzenin ve iktidar ilişkilerinin inşa ettiği
hegemonik  erkeklik,  şiddeti  sadece  düşmana  karşı  savaş  meydanında  değil  aynı  zamanda
günlük hayatında da kullanmıştır.  Bu nedenle kadının maruz kaldığı  şiddet,  kadınla  erkek
arasındaki ilişkiden doğan basit bir olay olarak düşünülemez. Uzun yıllar boyunca gelenekler,
kadın-erkek  ilişkilerinde  erkek  yanlısı  bir  tutum  ortaya  koymuş  ve  militarist  düzenin  de
etkisiyle  şiddet,  erkeğin  kadını  kontrol  etme  yöntemi  olarak  görülmüştür.  Aile  içi  şiddet
olaylarında aile büyükleri kadını yalnız bırakmış ve şiddet, aile içi ilişkilerin doğal bir sonucu
olarak  değerlendirilmiştir.  Erkek  cinsiyeti,  çocukluktan  itibaren  etrafta  olup  bitenlerden
çıkardığı dersler neticesinde kafasında “ideal erkek” ve “ideal kadın” modeli geliştirmiş, eşini
kontrol edebilmek ve ailesini yönetebilmek için zihninde şiddet şemaları oluşturmuştur. Pierre
Bourdieu, kişinin içinde yaşadığı çevrenin etkisiyle edindiği davranış ve düşünme kodlarını
habitus  olarak  ifade  etmiştir (Bourdieu,  2015).  Burada  ifade  etmeye  çalıştığımız  şeyi
Bourdieu’nun  habitus  kavramı  açıklamaktadır.  Erkekler,  gelenekler  ve  sosyal  çevrenin
etkisiyle bir habitus edinmekte ve bu durum onun, eşiyle iktidar mücadelesine girerek şiddete
başvurmasına  sebep  olmaktadır.  Bourdieu’nun  geliştirdiği  bu  konuda  kullanılabilecek  bir
başka  kavram da  alandır.  Toplumsal  yapı  içinde  siyaset,  eğitim,  sanat,  din,  ekonomi vb.
alanlar vardır. Alanlar tıpkı bir oyun gibidir, oyuncular ve kurallar vardır. Sahnede bireylerin
katılımıyla  ve  belirlenen  kurallar  çerçevesinde  oyun  sergilenmektedir (Wallace  &  Wolf,
2012). Yani, alanlar zamanla kendine ait kurallar oluşturur ve bu kurallar sayesinde bireylerin
rol-statülerini ve davranış biçimlerini şekillendirir. Aile kurumu da bu alanlardan biridir ve
aile içi ilişkilerle ilgili kendine özgü bir işleyiş biçimi gelişmiştir. Fakat bu işleyiş biçimleri,
kültürün ve yaşam biçimlerinin değişmesiyle zamanla değişime uğrar. Özellikle geleneksel
toplumlarda kadınlar ve erkekler aile alanında kendine uygun görülen rol ve statüleri kabul
ederek oyunu kurallarına göre oynamış ve sahip olduğu habitusla  geleneksel bir karı-koca
mizanseni ortaya konmuştur. Bu durum ise hegemonik erkekliğin etkili bir şekilde işlemesine
ve kadının makus kaderine razı olmasına sebep olmuştur. Aslında her iki cinsiyet de önlerine
konan habitusla  hareket  etmekten  başka  bir  şey yapmamıştır.  Fakat  erkekler  bu  durumun
kendilerine sağladığı avantajı  yaşamak ve yaşatmaktan da geri durmamıştır.  Burada dikkat
edilmesi  gereken şey şudur:  Yüzyıllar  boyunca  kültür,  gelenekler  ve  diğer  birçok kurum,
çocuklara  erkeklik  ve  kadınlıkla  ilgili  çeşitli  şemalar  oluşturmuş  ve  erkekliğin  saldırgan,
buyurgan,  otoriter  vb.  özelliklerle  inşa  edilmesine  sebep  olmuştur.  Fakat  günümüz
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toplumlarında  habituslar  değişmiş,  çocukların  maruz  kaldıkları  sosyal  öğrenme  ile
oluşturdukları  toplumsal  cinsiyet  şemaları  eskiye  göre  nispeten  eşitlikçi  bir  hal  almıştır.
Asimetrik ilişkinin tamamen ortadan kalktığını söyleyemesek de toplumun geneli “eli sopalı
erkek” anlayışını terk etmeye başlamış ve şiddet yanlısı geleneksel toplum tipi, yerini şiddet
karşıtı modern toplum tipine bırakmaya başlamıştır.  

Erkeği şiddete meylettiren bir diğer şey de bireyin  kitle psikolojisi ile hareket etme
potansiyelidir.  Gustave Le Bon kitlenin neredeyse tamamen bilinç dışı  unsurlar tarafından
yönetildiğini, bu nedenle kendini kitlenin etkisine kaptıran bireyin aklıyla değil omuriliğiyle
hareket ettiğini söyler (Le Bon, 2018). Le Bon’a göre kitlenin zulmetme ve sahip olduğu itici
güçle bireyi tahrik edip yönlendirme potansiyeli oldukça yüksektir. Kitlenin önündeki birey,
adeta fırtınanın kâğıdı havalandırıp sağa sola savurması gibidir. Bu durum neticesinde kitle,
kendi fevriliğini dilediği gibi bireye aşılayarak akıl ve vicdanını yok edip edimde bulanmasını
sağlayabilmektedir (Le Bon, 2018). Geleneksel toplumlarda kadın-erkek ilişkisine kültürün ve
inançların etkisiyle kitle psikolojisiyle yaklaşılmış ve kadın, kitlenin zulmetme potansiyeline
maruz kalırken erkek ise kendine verilen talimatları sorgulamadan yerine getirmiştir. Aslında
kitlenin  yönlendirmesini  yapan  da  yine  patriarkal  sistem  olmuştur.  Fakat  şiddetin  genel
anlamda  erkeklere  hoş  görünme  başarısı  elde  edebilmesi  ve  kadının  ise  ziyadesiyle
savunmasız kalarak eli kolu bağlı bir halde kaderine razı olmasında kitle psikolojisinin etkisi
göz ardı edilemez. Yani kısaca kadın kimliği yüzyıllar boyunca geleneklerin tahakküm gücü
ve kitle  psikolojisinin etkisiyle  mağdur ve madun olmuş,  erkek ise  zaten işine gelen rolü
oynayarak ikinci cinsin yaratılmasında baş aktörlüğü yürütmüştür. 

Uzun  yıllar  bu  şekilde  devam  eden  cinsiyet  mağduriyeti,  benimsenen  devlet
politikaları,  düzenlenen  yasalar,  seküler  yaşam  biçimi,  ekonomik  yaşamdaki  değişimler,
kentleşmenin  yaygınlaşması,  daha  da  önemlisi  kadınların  ve  feministlerin  gayretleriyle
nispeten  azalmış  ve  başta  batılı  toplumlar  olmak  üzere  kadın-erkek  eşitsizliği  problemi
“hayatın  çeşitli  alanlarında  ve  değişen  oranlarda”  çözülmeye  başlanmış,  yıpranan  kadın
kimliği onarılmıştır. Kadınlar ekonomik katılım, eşit yargılanma, sosyal katılım, eğitim hakkı
gibi alanlarda çeşitli haklar elde edebilmiştir. Geleneklerin, parlamentoların, iş sektörlerinin,
yasaların, mahkemelerin ve en önemlisi erkeklerin, kadın kimliği hakkındaki olumsuz bakış
açıları  terkedilmeye başlanmıştır.  Tedrici  bir  şekilde erkekler,  zihinlerindeki  “zayıf  kadın”
algısını terk ederek “güçlü kadın” profiline alışmaya başlamış,  gönüllü ya da gönülsüz bir
şekilde bu durumu zamanla gündelik hayatlarına yansıtmıştır. Kadının erkekten aşağı bir cins
olmadığı toplumun büyük bir kısmı tarafından kabul edilmiştir. Bugünün erkeği geçmişin ona
sunduğu  alışkanlıklardan  vazgeçmeye  başlamış  ve  kadının  kendisi  için  Tanrı  tarafından
sunulan bir armağan değil tıpkı kendi gibi bir cins olduğunu kabullenmiştir. Modern erkek
için geleneksel kadın modeli büyük oranda tarihte kalmıştır.  Bütün bu gelişmelere rağmen
eşitliğin hayatın bütün alanlarına sirayet ettiğini söylemek mümkün değildir. Özellikle kadına
şiddet sorunu günümüzde toplumun en önemli gündemlerinden biridir ve her gün kadınların
maruz  kaldığı  şiddet  olaylarıyla  karşı  karşıya  kalınmaktadır.  Her  ne  kadar  çağdaş  erkek
modeli geleneksel kadın algısını terk etmeye başladı desek de bütün erkekler için aynı şeyi
söylemek mümkün değildir.  Bu nedenle kadının şiddete maruz kalması, mağdur ve madun
olmasında  erkek  cinsiyetinin  günah keçisi  ilan  edilmesi  elbette  dayanaksız  ve  abartılı  bir
tutum değildir.  Fakat,  iddiamız  şudur  ki  cinsiyet  eşitliğini  sağlamaya  çalışırken  yaşanılan
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olaya bakılmadan ya da var olan sorunun kaynaklarına inilmeden genelleyici ve olumsuz bir
dilin  kullanılması,  şiddetin  sadece  erkek  cinsiyeti  ile  ilişkilendirilmesi  toplumsal  hafızada
olumsuz  bir  erkek  algısının  oluşmasına  sebep  olacak,  bunun sonucu olarak  da  toplumsal
cinsiyet  tartışmalarında yeni bir  problem alanını  ortaya çıkacaktır.  Daha önce örnekleriyle
bahsettiğimiz gibi, bazı araştırmacılar tarafından erkekler, özellikle cinsel ve fiziksel şiddet
vakalarında potansiyel suçlu olarak görülebilmekte, kadının maruz kaldığı şiddet vakalarında
şiddeti  uygulayan failin erkek olması,  erkek cinsiyetini  topyekûn yıpratmayı  ve bu şekilde
bütün erkekleri  fail  konumuna getirerek  insani  olmayan bir  tutumu haklılaştırmaz.  Şunun
altını iyice çizmekte fayda var. Şiddet, bütün erkeklerin başvurduğu bir yöntem olmadığı gibi
şiddet  vakaları  da  bütün  erkeklere  ve  dolayısıyla  erkek  cinsiyetine  mal  edilmemelidir.
Şiddetle hegemonik erkeklik arasında doğrudan bir ilişki vardır ancak modern erkekler büyük
oranda hegemonik erkekliği reddetmektedir.  

Bu bağlamda araştırmamızda “hegemonik erkek şiddeti” farklı bir açıdan ele alınmış
ve şiddet vakalarına erkekler açısından da bakmayı amaçlayan bir  deneme yapılmıştır.  Bu
deneme  çalışmasında;  önce  şiddet  vakalarında  erkek  kimliğinin  damgalanma  ve  gözden
düşmeye müsaitleşmesi değerlendirilmiş, daha sonra kadın lehine uygulanan “kadının beyanı
esastır”  ilkesinin  uygulama  süreci  ve  biçimi  analiz  edilmiştir.  Bunu  yaparken  amacımız
tarafsızlığı  koruyarak  şiddet  vakalarının  her  iki  cinsiyet  açısından  da  değerlendirmesini
yapmaktır.

Damgalanmış Erkek Kimliği

Erving  Goffman,  bireyin  pek  rağbet  edilmeyen  bir  kategoride  değerlendirilmesine
müsait  bir  sıfatı  olduğunda onunla ilgili  uç bir  değerlendirme yaptığımızı  ve baştan ayağı
kötü, tehlikeli veya zayıf kategorisine soktuğumuzu söyler (Goffman, 2014). Goffman’a göre
böyle  bir  sıfat  şayet  itibarsızlaştırıcı  etkisi  yüksekse bir  damgadır.  Damgalanan  birey  ise,
dışlanmaya, ötekileştirilmeye ve gözen düşmeye oldukça müsaittir (Goffman, 2014). 

George  Herbert  Mead  kimliğin  oluşum  sürecinden  bahsederken  şöyle  der:  Birey
kendini  etraftakilerin  onu  gördüğü  gibi  görmeye  eğilimlidir.  Bu  nedenle  kimlik  oluşum
sürecinde sosyal çevrenin bireye nasıl davrandığı ve onu nasıl gördüğü oldukça önemlidir
(Hogg & Vaughan,  2014;  Kağıtçıbaşı,  2014;  David  O.  Sears,  2020).  Goffman  da  benzer
şekilde damgalı bireyin, etraftakiler nelere inanıyorsa ona inandığını söyler. Bu iki düşünce de
neredeyse aynı şeyden bahseder. Birey kendini bir aynada gibi görür ve çevredekilerin onun
hakkındaki  düşüncelerinden  etkilenerek  kendisi  hakkında  bir  benlik  algısı  oluşturur.  Bu
konuyu açıklamak adına değineceğim bir başka husus da bireyle sosyal gruplar arasındaki
ilişkidir. İnsan sosyal bir varlık olması nedeniyle çeşitli gruplara dahil olma ve grubun norm
ve değerlerini benimseme eğilimindedir. Zamanla birey kendini grubun bir parçası gibi görüp
ondan  etkilenmeye  ve  onunla  kendini  özdeşleştirmeye  başlayabilir (Aronson,  Wilson,  &
Akert,  2012).  Örneğin  bir  öğretmen,  öğretmenlik  mesleği  hakkında  yapılan  herhangi  bir
eleştiriyi  kendi üstüne alınabilir  veya sorumluluk hissedebilir.  Ya da Almanlar çok çıkarcı
insanlardır  dendiği  zaman bu eleştiriden özgeci  olan Almanlar  da etkilenir.  Benzer durum
erkekler için de geçerlidir.  Erkekler saldırgandır, erkekler suç işleme potansiyeline sahiptir
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veya erkekler şiddet eğilimlidir dendiğinde bu eleştiri bütün erkeklerin ortak sorunu haline
gelir ve adeta grubun bütün fertleri damgalanmış olur. 

Damgalanmış erkek, Goffman’ın dediği gibi zamanla diğer insanlar tarafından [yani
toplumun geneli tarafından] tehlikeli, saldırgan, cinsi sapık ve şiddet eğilimli bir varlık olarak
algılanmaya  başlanabilir.  Bu  durum  suç  işlememiş  ya  da  işleme  potansiyeli  olmayan
erkeklerin de kimliğinde ve sosyal ilişkilerinde uzun vadede olumsuz etkiler yaratabilir. Türk
sinemasında uzun yıllar boyunca din adamları ile ilgili olumsuz örnekler yansıtılmış ve sahte
hoca,  cinci  hoca,  tacizci  hoca  vb.  benzetmeler  yapılmıştır.  1978  yapımı  “Kibar  Feyzo”
filminde muskacı Topal Hoca karakteri, 1949 yapımı “Vurun Kahpeye” filminde Hacı Fettah
karakteri, 1969 yapımı “Bir Türk’e Gönül Verdim” filminde Feyzullah Hoca karakteri, 1985
yapımı  “Züğürt  Ağa”  filminde  Şeyh  karakteri,  1974 yapımı  “Kuma”  filminde  Cinci  Ağa
karakteri,  1981 yapımı “Üç Kağıtçı”  filminde Arif  Efendi karakteri,  1970 yapımı “Umut”
filminde  define  bulmaya  çalışan  cinci  ve  muskacı  hoca  karakteri,  1987  yapımı  “Kiracı”
filminde ev  sahibi Hacı Bey karakteri (Karakaya,  2008). Benzer şekilde yakın zamanlara
kadar  yazılı  ve  görsel  medyada  zaman  zaman,  dini  duyguları  istismar  eden  sahte  din
adamlarıyla ilgili haberler yapılırken “cinci hoca”, “istismarcı hoca” gibi manşetler atılmış ve
din adamlarının uzun vadede Türk toplumunda itibar kaybetmesine [Goffman’ın ifadesiyle
damgalanmasına] sebep  olunmuştur.  Bu  nedenle  sloganlar  ve  manşetler  belirlenirken
yönlendirici  ve  genelleyici  dilin  kullanılması  olumsuz bir  din  adamı  algısının  oluşmasına
sebep  olmuştur.  Benzer  örnekleri  diğer  meslek  grupları  için  de  söylemek  mümkündür.
Örneğin öğrenciye tacizde bulunan bir  öğretmen haberi  yapılırken  tacizci  öğretmen, sapık
öğretmen  gibi  gazete  manşetleri  atılabilmekte  ve  bu  sebeple  sadece  taciz  eylemini
gerçekleştiren kişi değil öğretmenlik kimliği de olumsuz etkilenmektedir. Oysa meslek yerine
kişinin  kimliğinin  teşhiri  daha  doğru  bir  yol  olarak  gözükmektedir.  Aksi  durumda olayın
hafızadaki karşılığı kişi üzerinden değil meslek üzerinden kalıcı bir yer edinmektedir.

Antalya'da Sapık Öğretmen Skandalı
Antalya’da öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M.A.

tutuklandı. (2018 Ekim 24, Milliyet).
Tacizci Öğretmene Tepki Büyüyor

Küçükçekmece’deki Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde 2016’da öğrencisini taciz ettiği ve
hala okulda görev yaptığı iddia edilen coğrafya öğretmeni dün bir kez daha protesto edildi

(2018 Ekim 25, Milliyet).
Benzer şekilde kadına şiddet vakalarından bahsederken  erkek şiddeti gibi bir manşet

atmak  saldırganlığı  cinsiyetle  ilişkilendirme  anlamına  gelebilecek  ve  uzun  vadede  erkek
cinsiyetinin yıpranmasına sebep olup çeşitli toplumsal sorunlar doğurabilecektir. Bu nedenle
şiddet,  erkekle  değil  hegemonik  erkek  modeliyle  ilgilidir  ve  ilişkilendirme  yapılırken  bu
ayrıma dikkat edilmelidir.  Bu nedenle söylem ve sloganlarda “erkek şiddeti” ifadesi yerine
“hegemonik erkek şiddeti” ifadesinin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Bu sayede şiddetin
bütün erkek tipleriyle ilişkili olmadığına dair bir algı da zamanla oluşacaktır. 

Uzun  yıllar  boyunca  kadın  cinsiyeti  çeşitli  olumsuz  sıfatlarla  ilişkilendirilmiş  ve
zamanla kadınla ilgili  olumsuz algılar  oluşmuştur. Kadınlar ikinci cins muamelesi görmüş,
damgalanmış ve patriarkal yapının adeta kurbanlarına dönüşmüştür (Butler, 2012; Beauvoir,
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1993).  Bugün, kadının yıpratılmış  kimliği  yeniden inşa edilmiş  ve toplumda kadınla  ilgili
olumsuz  algılar  önemli  oranda  ortadan  kalkmaya  başlamıştır.  Yaşanan  gelişmeler  henüz
toplumun geneline tam anlamıyla sirayet etmiş olmasa da büyük adımlar atılmış ve büyük
mesafeler alınmıştır. Erkeklerin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere toplumun geneli şiddet
karşıtı  tavır  takınmaya,  şiddeti  normalleştirmekten  ve  erkeği  kadın  karşısında
haklılaştırmaktan  vazgeçip,  kadın  şiddetine  karşı  topyekûn  bir  karşı  duruş  sergilemeye
başlamıştır.  Günümüz  modern  toplumlarında  kadına  şiddet  sorunu  sadece  kadınların  ve
feministlerin  mücadele  edip  çözüm  aradığı  bir  sorun  olmaktan  çıkıp  hegemonik  erkek
modelini reddeden erkekleri  de içine almıştır.  Bu nedenle şiddet vakalarında kadın hakları
mücadelesi  verilirken  erkek  ve  kadın  cinsiyetini  ayrıştırıcı  bir  dil  kullanmamaya  özen
gösterilmeli  ve yeni  bir  cinsiyet  mağduriyetine  sebep olunmamalıdır.  Artık,  kadınla  erkek
arasındaki  ilişki  dikotomik  bir  ilişki  olmaktan  çıkarılmalı  ve  birleştirici  bir  dil  tercih
edilmelidir. 

“Kadının  Beyanı  Esastır”  Ve  “Kişinin  Masumiyet  Karinesi”  İlkeleri  Üzerine
Değerlendirme

“Cinsel şiddet olaylarını suçun doğası gereği kanıtlamak oldukça zordur, bazen de
mümkün değildir. Çünkü fail, eylemi gerçekleştireceği zaman güvenli bir ortam tercih eder ve
eylemi kapalı kapılar ardında ya da gözden uzak mekânlarda gerçekleştirir. Bu nedenle cinsel
şiddete maruz kalan kadın, bazen çeşitli kaygılardan bazen de elinde somut kanıt olmadığı
için şikayetçi olmaz ya da olamaz. Bu durumda da birçok cinsel şiddet vakasında suç cezasız
kalır.  Nitelikli  tecavüz  suçlarında  çeşitli  maddi  deliller  elde  etmek  mümkündür,  olayın
ardından mağdurdan alınan çeşitli  örneklerle  maddi delil  elde edilebilmekte ve bu sayede
suçlunun cezalandırılması mümkün olabilmektedir.  Fakat saldırıya uğrayan kadının olayın
ardından travma yaşama ve sağlıklı düşünemeyerek panikle hareket etme ihtimali yüksektir.
Bu  durumda  mağdur  kadın,  şikayetçi  olmakta  gecikebilmekte  ya  da  yıkanmak  suretiyle
üzerindeki  kanıtların  kaybolmasına  sebep  olabilmektedir.  Haliyle  zaman  zaman  nitelikli
tecavüz  suçlarında  da  kesin  kanıt  bulunamadığı  için  suçun  cezasız  kalması  mümkün
olabilmektedir” (Can koğlu, 2015)ı̇ . Cinsel taciz suçunda ise çoğu zaman somut delil olmadığı
için suçu kanıtlamak tecavüz vakalarına kıyasla daha zordur. Haliyle birçok cinsel suç cezasız
kaldığı ve kayda geçmediği için cinsel suçla ilgili veriler gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır
(Can koğlu, 2015)ı̇ . Bu nedenle de yaşanan mağduriyetlerin aşılabilmesi ve suçun karşılıksız
kalmaması  için kadına şiddet vakalarında “kadının beyanının kanıt  olarak kabul edilmesi”
tartışılan konulardan biridir. Kadının beyanı esastır ilkesini Canikoğlu’nun aktardığı şu örnek
dava üzerinden değerlendirmeye çalışalım: Genç bir kadın avukat çalıştığı hukuk bürosunda
uğradığı  cinsel  saldırı  sonrasında  şikayetçi  olur  ve  yargılama  sonunda  Yargıtay  ve  yerel
mahkeme  ortada  somut  kanıt  olmadığı  halde  sanığın  cezalandırılmasına  karar  verir.
Mahkeme,  kararı  gerekçelendirirken  cinsel  saldırı  suçlarında  suç  kanıtı  aramanın  suçun
cezasız  kalmasına sebep olabileceğine atıf  yapar.  Mağdur avukatın,  başkasına iftira  atarak
mesleki  ve  sosyal  statüsünü  tehlikeye  atmayacağını,  bunun  hayatın  olağan  akışına  aykırı
olduğunu, dolayısıyla bu durumun ortada kesin kanıt olmasa da suçun sabitliğini gösterdiğine
dair gerekçe belirtir. 
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Yargıtay’ın  bu  kararının  ardından  cinsel  şiddet  vakalarında  kadının  beyanı  esastır
ilkesi gündeme gelmiş ve benzer davalarda emsal alınmaya başlanmıştır (Can koğlu, 2015)ı̇ .
Fakat  kadının  beyanı  esastır  ilkesi  mahkemeler  tarafından  belirli  şartlar  çerçevesinde
yürütülmektedir. Mahkemeler davayı değerlendirirken kadının iftira için bir sebebinin olup
olmadığına  ve  iftiranın  iftiracıya  bir  zarar  verip  vermeyeceğine  bakarak  bu  ilkeyi
işletmektedir. Haliyle mahkemeler kadının beyanı esastır ilkesini işletirken kişinin masumiyet
karinesi ilkesini de yok saymamaya çalışmaktadır. 

Kişinin  masumiyet  karinesi  evrensel  bir  hukuk  kuralıdır  ve  Türkiye  Cumhuriyet
Anayasası’nda 38. maddede bu haktan bahsedilmektedir:  Suçluluğu hükmen sabit oluncaya
kadar,  kimse suçlu sayılamaz (T.C.ANAYASASI).  Bu kanun maddesine  göre suç işlediği
düşünülen  kişinin  suçu  kanıtlanana  kadar  masumiyet  hakkı  elinden  alınamaz  (Dönmezer,
1998;  Üzülmez,  2005).  Evrensel  hukuk kurallarından  biri  olan  ve kişi  hürriyeti  açısından
önemli  olan  bu  madde  ile  kadının  beyanı  esastır ilkesi  çelişkili  gibi  görünse  de  doğru
işletildiği  sürece  herhangi  bir  çelişki  oluşturmamaktadır.  Mahkemeler  cinsel  şiddet
şikayetlerinde aksi yönde kesin kanıtlar olmadığı sürece kadının beyanını esas almalı, gereken
tedbirler alınmalı ve dava sürecinin başlatılması sağlanmalıdır. Fakat dava sürecinde şikâyet
eden kişinin şikâyeti değerlendirilirken koşulsuz şartsız bu ilke üzerinden hareket edilmesi ve
daha dava süreci başlayıp suç işlediği iddia edilen kişiye kendini savunma fırsatı verilmeden
saldırgan, tecavüzcü ya da tacizci damgasının vurulmasının doğru olup olmadığı konusunun
tartışılması gerekir. Dava süreci sonuçlanıncaya kadar beklenilmesi en doğru yol değil midir?
Eğer “kamuoyu önünde yargılama ve aleme ibret etme” konusunda acelesi bir tutum ortaya
konulursa uzun vadede erkek cinsiyetinin, kurban edilmesine ve önemli toplumsal sorunların
ortaya çıkmasına sebep olunabilir. Yakın zamanda yaşanan ve “iftiraya uğrayan diş hekimi”
başlığıyla  medyaya  yansıyan  olay,  hem  erkeklerin  damgalanmaya  ne  kadar  müsait  hale
geldiğine hem de bu tip vakalarda toplumun kitle psikolojiyle aceleyle  hareket etmeye ne
kadar yatkınlaştığına bir örnektir: 

Tecavüz iftirası yüzünden linç edilecekti
İstanbul’da diş hekimi İ.B., yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen M.S.’nin tecavüz
iddiası üzerine sokak ortasında feci şekilde dövüldü. Polisin yaptığı araştırmada, M.S.’nin,

İ.B.’ye iftira attığı ortaya çıktı (2021 Mayıs 17, Hürriyet). Kamera kayıtlarında, iddia edildiği
gibi tecavüz ya da herhangi bir cinsel şiddet girişiminin olmadığı görülüyor ve kadının diş

doktoruna iftira attığı anlaşılıyor. Linç girişimi esnasında etraftaki kadınlardan biri iftiraya
maruz kalan doktorun yakasından tutup hiddetle ve yüksek sesle şunları söylüyor: “Burada

bir kadına tecavüz girişiminde bulunan bir alçak adam var arkadaşlar.”
Anlaşılan  o  ki  personel  kadın,  yanında  çalıştığı  diş  hekimiyle  aralarında  yaşanan  bir
anlaşmazlığı  en kolay yoldan çözmek için elindeki  en güçlü silahını  kullanmaktan  imtina
etmiyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kadınların maruz kaldığı cinsel saldırı olaylarının
yaygınlığı  nedeniyle  toplumda  nispeten  mağdur  kadın-saldırgan  erkek  algısı  oluşmuştur.
Toplum, konunun hassasiyetine duyarlı davranmakta ve ikili anlaşmazlıklarda kadın yanlı bir
tavır takınmaktadır. Bu tavır anlamsız ve yersiz değildir, zira her gün etrafta birçok kadın,
şiddete maruz kalmakta ve dramatik örnekler yaşanmaktadır. Bu vakalara şahit olan insanlar
daha  önceki  tecrübelerini  referans  alarak  kitle  psikolojiyle  hareket  edebilmekte  ve
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düşünmeden eyleme geçebilmektedir. Fakat şiddet olaylarının çok yaygın olması her erkeğin
cinsi sapık ya da saldırgan eğilimli olduğunu göstermeyeceği gibi, her kadının da iddiasının
doğru  olduğu  anlamına  gelmeyecektir.  Bu  olaydaki  iftiracı  kadın  aslında  kadına  şiddet
vakalarında  ön  yargılı  davranma  potansiyelimizi  göstermiş,  iftira  vakalarının
yaygınlaşmaması  için mağdur erkekle  ilgili  de tedbirler  alınması  gerektiğine  dair  bir  ders
vermiştir.  Bu tür iftira örneklerinin çoğalması,  şiddeti  önleme mücadelesinin yıpranmasına
sebep olabilir ve kadın mağduriyetinin artmasına yol açabilir. Bu nedenle kadın platformları
ve medya organları bir taraftan mağdur kadına destek verirken diğer taraftan da iftiracı kadın
vakalarının üstüne gitmeli ve mağdur erkeklerin de yanında olmalıdır. Zira şiddete karşı daha
etkili  mücadele  edebilmek için kadın-erkek ilişkilerinde  ayrıştırıcı  dilden uzak durmak ve
erkek cinsiyetinin topyekûn yıpranmasına müsaade etmemek gerekir. 

Sonuç ve Öneriler

Araştırmamızda kadına yönelik şiddet vakalarında yaşanan ya da yaşanması muhtemel
erkek  mağduriyeti  değerlendirilmiştir.  Kadına  yönelik  şiddet  vakaları  toplumun  genelinin
hassasiyet gösterdiği fakat tam olarak çözülememiş ve hatta alınan bütün tedbirlere rağmen
yaygınlığını korumakta olan bir toplumsal sorundur. Şiddete karşı yürütülen mücadele, kadın
merkezli  yürütülse  de  sadece  kadınları  ilgilendiren  bir  sorun  değildir  ve  genel  anlamda
erkeklerin de katılım sağladığı bir toplumsal cinsiyet problemidir. Özellikle günümüz yaşam
biçiminde kadın-erkek cinsiyetinin ayrıştırılması ve dikotomik ilişki biçiminin devam etmesi
mümkün değildir.  Belki  geleneksel  toplumlarda  erkekler,  kadını  ve  kadın  sorunlarını  yok
saymayı ve patriarkal bir yaşam biçimi sürdürmeyi başarabilmiştir. Yine geleneksel toplumlar
yaşam biçimlerinin hazırladığı koşullarla kadın ve erkeği ayrı dünyaların insanı olarak görüp
hiyerarşik  bir  ilişkinin  oluşmasına  sebep  olmuşlardır.  Fakat  bugün  genel  anlamda  erkek
cinsiyetinin  de geleneklerin  de  kadını  ikinci  cins  olarak  görmeye devam etmesi  mümkün
değildir  ve  bu  beklenti  özellikle  modern  toplumlarda  nispeten  gündemden  kalkma
eğilimindedir. Bu nedenle kadına şiddet vakalarına sadece kadın perspektifinden bakmak ve
sorunu sadece kadınları ilgilendiren bir toplumsal problem olarak görmek doğru değildir. 

Kadına  şiddet  vakalarında  failler  erkeklerdir  ve  kadınlar,  eşinin,  arkadaşının,
patronunun ve bazen de hiç  tanımadığı  birinin şiddetine  maruz kalmaktadır.  Fakat  şiddeti
uygulayan  kişinin  erkek  olması,  şiddet  vakalarında  erkek  cinsiyetine  karşı  topyekûn
cezalandırıcı  bir  dilin  kullanılmasını  haklılaştırmaz.  Zira  şiddet  uygulamayan  ve  cinsi
saplantılara sahip olmayan erkeklerin oranı düşünüldüğünde bu genelleyici dilin oluşturduğu
mağduriyetin boyutları daha iyi anlaşılacaktır. Fakat buna rağmen kadına şiddet vakalarında
medya  organları  ve  çeşitli  platformlar  durumun  vahametini  anlatmaya  çalışırken  zaman
zaman  “erkek  şiddeti”  ve  “koca  dayağı”  gibi  genelleyici  ifadeler  kullanmakta,  erkek
cinsiyetiyle, saldırganlık, cinsi sapıklık ve şiddet gibi olumsuz özelliklerin ilişkilendirilmesine
sebep olunmaktadır. Bu genelleyici ve ayrıştırıcı söylem biçimi uzun vadede erkek kimliğinin
yıpranmasına, damgalanmasına ve gözden düşmesine sebep olabilecektir. Bunun sonucunda
ise bir taraftan kadın sorunlarına çözüm aramaya çalışırken diğer taraftan erkek kimliğinin
simgesel şiddete maruz kalmasına ve yeni bir cinsiyet mağduriyetinin ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
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Yapılan  araştırma,  elde  edilen  bulgular  ve  sonuçlara  dayanarak  toplumsal  cinsiyet
alanında çalışma yapan araştırmacılara,  kadın platformlarına,  yargı mensurlarına ve medya
organların şu öneriler sunulabilir: 

 Toplumsal cinsiyet çalışmalarında erkek kimliğinin genel anlamda yıpranmasına sebep
olacak  ayrıştırıcı  dil  kullanılmamalı,  kadın  ve  erkek  kimliği  karşıt  cins  olarak
görülmemelidir. 

 Cinsel  şiddet  suçlarında  suçu  işleyen  kişinin  yanında  belli  bir  meslek  grubunun,
zümrenin ya da topyekûn cinsiyetin  yıpratılmamasına dikkat edilmelidir.  Bu nedenle
genelleyici söylemler kullanmak yerine kişiye dönük bir dil tercih edilmelidir. 

 Cinsel şiddet vakalarında kadının beyanı esastır ilkesi gerekli hallerde desteklenmelidir,
fakat bu ilke mahkemeler tarafından kullanılmak için vardır. Bu ilkenin art niyetli kişi
ya da gruplar tarafından suiistimal edilmesine müsaade edilmemelidir. 

 Medya organları ve kadın platformları, “kadının beyanı esastır ve kanıta ihtiyaç yoktur”
düşüncesiyle hareket edilmesine müsaade etmemelidir. Şiddet vakalarında suç işlediği
iddia edilen kişiyle ilgili yargılama süreci için mahkemelere zaman tanınmalıdır. Aksi
halde erkek cinsiyetinin masumiyet karinesi topyekûn elinden alınmış olacak ve uzun
vadede mağduriyetlere sebep olunacaktır.

 Araştırmacılar,  yazarlar  ve  akademisyenler,  akademik  çalışmalarında  popülizm
kaygısıyla değil etik ilkeler çerçevesinde hareket ederek nesnel sonuçlar elde etmeye
çalışmalıdır. 
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BÜYÜKŞEHRİN TÜKETTİKLERİ: KUMRU İLE KUMRU ROMANINDA 
KÖYDEN KENTE GÖÇ

İbrahim ÖZEN1

Özet
Türk  edebiyatında  öyküleri,  romanları,  denemeleri  ve  çevirileriyle  tanınan  Tahsin

Yücel, 2005 yılında  Kumru ile Kumru adlı romanını yayınlamıştır.  Bu romanda, küçük bir
Anadolu kasabasında yetişip evlendikten sonra İstanbul’a göç eden Kumru’nun kent hayatıyla
birlikte  geçmişine  yabancılaşması,  tüketim  merkezli  yaşam  sürmesi  ironik  bir  dille
anlatılmıştır.  Kumru  için  kent  hayatı  eşya  tutkusuyla  şekillenmiştir.  Kapıcı  dairesinde
buzdolabı  isteğiyle  beliren  bu tutku,  daha sonra büyük bir  ev,  televizyon  ve araba  sahibi
olmaya  kadar  uzanmıştır.  Zaman  içinde  tutkuyla  bağlandığı  metalara  ulaşan  ve  onların
egemenliği altına giren Kumru, her seferinde insani değerlerinden bir parça daha yitirmiştir.
Eşya  sahibi  oldukça  iç  dünyasında  büyüyen  boşluk,  Kumru’nun  kent  hayatı  içindeki
yalnızlığına; memleketini, ailesini, eski yaşamını özlemesine, kaybettiği değerleri aramasına
ve  ailesi  için  trajik  bir  sona  neden  olmuştur.  Tahsin  Yücel’in  romanındaki  Kumru  tipi,
Türkiye’de 1950’lerden sonra büyükşehirlere göç edip umduğunu bulamayan, değişen hayat
şartları  içinde  geçmişine  yabancılaşan  bir  insan  örneğidir.   Bu  çalışmada,  Kumru  tipinin
İstanbul’a  göç  ettikten  sonra  kent  insanıyla  ve  kent  hayatında  tanıdığı  metalarla  olan
karşılaşma ve çatışmaları incelenecektir. Çalışma ile göç olgusunun hem birey hem toplum
hayatında sebep olduğu değişimler ve ortaya çıkardığı problemler Kumru tipinden hareketle
değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tahsin Yücel, Roman, Kumru, Göç, Tüketim.

CONSUMED BY THE METROPOLITAN CITY: RURAL DEPOPULATION IN THE
NOVEL KUMRU İLE KUMRU

Abstract
Tahsin Yücel,  renown by his  stories,  novels,  essays  and translations  in  the  Turkish

literature has published his novel named  Kumru ile Kumru in 2005. In this novel, Kumru,
migrating to Istanbul upon marriage after being raised in a small Anatolian town, estranging
from her past with the urban life and leading a consumer-centric life has been depicted in an
ironic phraseology. Urban life for Kumru has been shaped by her passion for commodities.
Such passion arises with the desire to buy a refrigerator for her apartment and then followed
by a bigger house, television and car. Achieving and coming under the domination of the
merchandise in time that she is committed in passion, Kumru had lost her humanitarian values
piece by piece at  every time.  The void growing in her inner world after  purchasing each
commodity has led to the growth of Kumru’s solitariness in the urban life and resulted in her
yearning for her hometown, family, former life followed by pursuing the values she has lost
and a tragic end for her family. The protagonist Kumru in the novel of Tahsin Yücel is a
typical  example  of  a  person  migrating  to  metropolitan  cities  after  1950s  but  falling  into
disappointment  and  becoming  estranged  from  her  past  driven  by  the  changing  living
conditions. In this study, the encountering and clashes of Kumru type with the urbanites and
the commodities she becomes familiar with in the urban life after migrating to Istanbul shall
be scrutinized accordingly. The changes caused and issues arisen by the fact of working and
migration in both the individual and the social life shall be evaluated based on Kumru type.

Keywords: Tahsin Yücel, Novel, Kumru, Migration, Consume.
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Giriş

İnsanlık tarihiyle birlikte anılan göç, insan hayatının devamlılığı için hayati ve dinamik
bir süreçtir.  Geçmişten günümüze bireyler ya da topluluklar ekonomik, toplumsal ve siyasi
nedenlerle bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine göç
etmişlerdir (Kurt, 2011, s. 1). Türkiye’deki iç göçlerden bahsedilecek olursa 1923’ten 1950’ye
kadar  olan süreçte  ülke içinde dikkate  değer  bir  hareketlilikten  bahsedilemez.  Nitekim bu
süreçte “kırdan kente ve kentten kente cılız denebilecek göç hareketleri” mevcuttur (İçduygu
& Sirkeci, 1999, s. 251). Bu hareketlilikte devlet memurlarının tayini, mevsimlik işçiler ve
Yunanistan’la  yapılan  nüfus  mübadelesinden  sonraki  dönemde  ülke  içindeki  nihai
yerleştirmeler pay sahibidir.

Türkiye’de 1950’li  yıllardan itibaren Demokrat Parti  iktidarıyla  birlikte  kırdan kente
göç hareketliliği hızlanmıştır. Tarımda makineleşmeye bağlı olarak iş gücünün açığa çıkması,
dolayısıyla  kırsalda  bir  sorun  haline  dönüşen  işsizlik  ve  nüfus  artışına  rağmen  tarım
arazilerindeki sınırlılık bu göç hareketliliğinde başlıca pay sahibidir.  Ayrıca, kırsaldaki zor
yaşam koşulları  karşısında şehirde daha rahat yaşama isteği,  aileler arasındaki husumetler,
diğer taraftan teknolojiye bağlı olarak ulaşım koşullarındaki gelişmeler itici güç konumundaki
köy ve kasabadan kente göç noktasında diğer etkenler arasına eklenebilir (İçduygu & Sirkeci,
1999,  s.  251).  Nüfus  hareketliliğinde  en  gözde  kent,  “taşı  toprağı  altın”  olarak  görülen
İstanbul’dur.  1950’lerden  sonra  modern  bir  kent  görünümüne  kavuşma  yolunda  imar
faaliyetleriyle yenilenen İstanbul, bilhassa sanayi hamleleri sonucunda başta iş olmak üzere
eğitim, sağlık, ulaşım alanlarında sağladığı imkânlarla, kısacası daha iyi yaşam koşullarıyla
çekici bir güç oluşturmuştur (Kurt, 2011, s. 12).

Göç olgusu, geçmişten günümüze edebiyatın ilgi sahasındadır. İlk sözlü edebî ürünler
arasında yer alan göç destanlarından başlayan göç-edebiyat ilişkisi, “halk edebiyatı dairesinde
değerlendirilen edebi türler ile devam etmiş, roman, öykü gibi modern edebi eserlerle çağdaş
yazının bir kolu olarak sürdürülmüştür.” (Çavuş, 2020, s. 292). Göç-edebiyat arasındaki bu
ilişkiyi  belirleyen  başlıca  husus,  edebiyatın  toplumla  olan  bağı,  edebî  metinlerin  içinde
üretildikleri toplumu yansıtma gerçekliğidir. 

Modern  Türk  edebiyatında  göç olgusu,  Balkanlar’dan  ve  Kafkasya’dan Anadolu’ya;
aynı  şekilde  Kurtuluş  Savaşı’nın  ardından  Yunanistan’la  yapılan  Nüfus  Mübadelesi
sonucunda göç dalgaları halinde görülmeye başlamıştır. Özellikle romanlar aracılığıyla göçün
getirdiği  problemler  ve  yeni  yaşam  koşulları  kurgusal  zeminde  tartışılmıştır.  Türkiye’de
1950’li sonrası iç göç hareketliliği de bu bağlamda hikâye ve romanlara taşınmış; “göç sonucu
şehirde gerçekleşen  değişiklikler,  arabesk kültür  etrafında  değerlendirilen  yeni  demografik
oluşumlar,  yabancılık,  ötekileştirme  gibi  sosyolojik  gerçeklikler  çeşitli  edebi  metinlerde
anlatılmıştır.” (Çavuş, 2020, s. 292).  Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Muzaffer
İzgü, Attila İlhan, Hasan İzzettin Dinamo ve Sevgi Soysal gibi yazarlar köyden kente göç
sonucunda  bir  taraftan  kentlerin  değişimini  diğer  taraftan  göç  edenlerin  yeni  yaşam
çevreleriyle uyum süreçlerini eserlerinde konu edinmişlerdir (Tiken, 2016, s. 609-610). Orhan
Kemal’in Gurbet Kuşları ve Yalancı Dünya, Muzaffer İzgü’nün Halo Dayı ve Öküz, Behzat
Ay’ın  Dor Ali, Fakir Baykurt’un  Köygöçüren ve  Irazca’nın Dirliği, Yaşar Kemal’in  Deniz
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Üstü,  Hasan  İzzettin  Dinamo’nun  Koyun  Baba adlı  romanları  bu  manada  ilk  akla  gelen
metinlerdir. 

Türk  edebiyatında  öyküleri,  romanları,  denemeleri  ve  çevirileriyle  tanınan  Tahsin
Yücel’in  Kumru  ile  Kumru romanı  da  göç  olgusu  çerçevesinde  değerlendirilebilecek  bir
metindir.  Ancak öncesinde  yazarın  edebî  kişiliğinden  kısaca  bahsetmek  yerinde  olacaktır.
Yazı hayatına öyküyle başlayan Tahsin Yücel’in ilk romanı  Mutfak Çıkmazı [1960]’dır. Bu
romanı Peygamberin Son Beş Günü [1992], Bıyık Söylencesi [1995], Vatandaş [1995], Yalan
[2002], Kumru ile Kumru [2005], Gökdelen [2006] ve Sonuncu [2010] adlı eserleri takip eder.
Öykülerinde olduğu gibi romanlarında da biçimsel arayışlara pek fazla girmeyen yazar, roman
yazmakla amacının “anlaşılmak, kendisinin üzerinde durulmaya değer bulduğu bir görüşü, bir
tutumu, bir düşü başkalarıyla paylaşmak” olarak açıklar (Yalçın, 2010, s. 148). 

Tahsin Yücel, romanlarında genellikle aşk, ölüm, yalnızlık, değişim, yozlaşma, kaçış,
sosyal adaletsizlik ve başkaldırı temalarını işler (Doğanay, 2006, s. 27-47). Romanlarındaki
anahtar kavramlar ise yabancılaşma ve ironidir. Nitekim Yücel’e göre “insanlar uzunca bir
süredir  korkunç  bir  yabancılaşmaya  itilmektedir.”  İnsanoğlunun  karşı  karşıya  kaldığı  bu
duruma Yücel,  “yabancılaşanları  ironik  bir  dille  anlatarak”  direnmeye  çalışmıştır  (Yalçın,
2010,  s.  162).  Yazarın  Kumru  ile  Kumru romanı  da  tüketim  odaklı  yaşamın  beraberinde
getirdiği yabancılaşmaya ciddi bir eleştiride bulunduğu metindir. Peki, romanın başkahramanı
Kumru’daki  tüketim  hastalığı  ve  yabancılaşmanın  kaynağı  nedir?  Bu  soru,  Kumru’nun
hikâyesi takip edilerek göç odaklı bir yaklaşımla cevaplanacaktır.

Kumru ile Kumru Romanında Göçün Sebepleri

Romanın başkahramanı Kumru bir kasaba kızıdır. Adını üç yaşında ölen ablasından alır.
Babası yeni bir nüfus kâğıdı çıkarmamak için üç yıl sonra doğan kızına da Kumru adını verir.
Kumru,  evin diğer  kadınları  gibi  erkeklerinden geriye  kalan hayatı  yaşar.  Çarşıdan alınan
yiyecek ve giyeceklerden başlayarak çocuk sevgisine kadar her şey önce erkeklerin payına
düşer. Kumru, bu şartlar altında büyüyüp genç kız olduğunda Pehlivan lakaplı Haydar Yarma
kendisini istetmek üzere görücü gönderir. Kumru’nun babası, kızının Pehlivan ile arasındaki
yaş farkına rağmen evliliğine onay verir.  

Kumru’nun  babası  kunduracılık  yaparak  ailesinin  geçimini  sağlar.  Son  zamanlarda
İstanbul’dan hazır ayakkabıların gelmesi işlerinin de bozulmasına sebep olmuştur. İki yıl önce
askerden  gelen  ve  ekonomik  sebeplerle  evlenemeyen  büyük  oğlunun  başlık  parasını
karşılamak  fikriyle  Kumru  için  gelen  teklifi  kabul  etmiştir.  Üstelik  Pehlivan,  Kumru’yu
İstanbul’a  götüreceği  için  çeyiz  istemeyecek;  dolayısıyla  aileyi  de  büyük  bir  masraftan
kurtaracaktır.

Anlaşılacağı üzere Kumru’nun yetiştiği kasaba işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle itici
bir güce sahiptir. Nitekim Pehlivan yıllar önce işsizlik nedeniyle İstanbul’a göç edip kendi
düzenini  kurmuştur.  Romanın  başkahramanı  Kumru’nun  göç  etmesinde  de  aynı  şekilde
ekonomik sebepler rol sahibidir. Göç alan İstanbul, “kaymakamda bile yok öylesi” (Yücel,
2020, s. 12) dedirtecek kadar Pehlivan’ın güzel giyinmesini sağlayan ve üç gün üç gece düğün
yaptırtacak kadar para kazanmasını sağlayan çekim kuvvetidir. 
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Kumru ile Kumru Romanında Kent Hayatı ve Değişim

Kumru, Pehlivan’la evlendikten sonra İstanbul’da Günay apartmanının kapıcı dairesine
taşınır.  Büyükşehrin  barındırdığı  her  şey  onun  için  yeni  ve  farklıdır.  Diğer  bir  ifadeyle
Kumru,  yeni  doğan  bir  çocuğun  dünyayı  algılayışı  gibi  kent  hayatının  getirdiklerini
şaşkınlıkla karşılar. Bu yönüyle Kumru, doğduğu kasabadan kente göç eden bir insan tipinin
bakış açısını yansıtır. 

Kumru’nun kent hayatındaki ilk şaşkınlığı,  “havanın açık olmasına karşı, İstanbul’un
göğünde hiç yıldız” olmamasıdır (Yücel, 2020, s. 17). Kumru için bu eksiklik, kasabasından
uzaklara  düşmesinin  ilk  uyarıcısı  olmuştur.  Kumru  daha  sonra  küçük  evinin  nesneleriyle
karşılaşır. Artık yer yatağında değil, somyanın üstünde yatar; bu nedenle her sabah toplanıp
yüklüğe konacak bir  yatak yoktur,  “şöyle bir  düzeltip  örtüsünü örtmek” yeterlidir  (Yücel,
2020, s.  19).  Yemek yer  sofrasında değil,  küçük bir  masanın üstünde,  “yazlık  kahvelerde
gördüğü türden tahta iskemlelere oturularak” yenir (Yücel, 2020, s. 19). Kumru’yu şaşırtan
bir diğer husus küçücük bir odanın kendi çeşmesinin olmasıdır. Artık “mahalle çeşmesinden
bakraçla su taşımaya, el yüz ya da kap yıkamak için kapı önüne çıkmaya gerek” kalmamıştır
(Yücel, 2020, s. 19). Daha da güzeli o yaşına kadar sadece adını bildiği elektriktir. Parmağını
duvardaki düğmeye bastırması lambanın yanması için yeterlidir. Kent insanına doğal gelen
her  şey kasabada yetişen Kumru için yenidir;  bu yüzden kendisine yabancı  olan hayatına
yavaş yavaş alışabilecektir.  

Kumru, kent hayatından, “içine düştüğü metalaşmış düzenden” ürkmüştür (Şahin, 2007,
s. 389). İlk bir ay boyunca sadece bir sokağı öğrenebilir, o da Günay apartmanının bulunduğu
sokaktır.  Evin  ihtiyaçlarından  dolayı  kasaba  ve  manava  gitmesi  gerektiği  için  altı  ayın
sonunda ancak altı sokağa ulaşabilmiştir. Bu süreçte onun “ülkesi bu altı sokakt[an]” ibarettir;
daha  ötesi  onu  ürkütür  (Yücel,  2020,  s.  18).  Zaten  kente  alışma  evresinde  sadece  yakın
çevresiyle  iletişim  halindedir,  çalışmaya  başlaması  dünyasını  da  genişletecektir.  Çalışma
gereksinimi ise çocukları olduktan sonra başlar. 

Kumru ile Pehlivan’ın biri kız biri erkek ikiz çocuğu dünyaya gelir.  Pehlivan’ın eski
patronu İsmail Bey bu çocuklara Hakan ve Sultan isimlerini verir. Hakan çok konuşmazken
Sultan  sürekli  konuşur,  herkesin  söylediğini  tekrar  eder.  Sultan’ın  konuşkanlığı  çok  zeki
olduğuna  yorumlanır  ancak  okula  başladıktan  sonra  bunun  tam  aksi  olduğu  anlaşılır.
Sultan’da zekâ geriliği vardır; söylenenleri tekrar etmekten başka bir şey yapamaz. Pehlivan,
kızının bu durumu karşısında önce uykusunu daha sonra düzenini kaybeder; apartmanın tüm
işleri  Kumru’ya  kalır.  Bu  sorumluluk,  Kumru’nun  nesnelerle  ve  büyükşehrin  insanlarıyla
tanışma  sürecini  hızlandırır.  Apartman  görevliliği  müddetince  onun  gözüyle  aktarılan  en
dikkat  çekici  husus  çöplerdir.  Kumru,  İstanbul’daki  “bu  çöp  bolluğuna,  bu  büyük  kent
insanlarının çöp üretme yeteneğine şaşırıp” kalır:

“Kumru dinliyordu yalnızca. Bidonunu sırtlayıp kalorifer dairesine doğru inerken,
‘Çöp! Çöp! Çöp!’ diye söyleniyordu. Bu çöp bolluğuna, bu büyük kent insanlarının çöp
üretme yeteneğine şaşırıp kalıyordu. ‘Pırıl pırıl cam şişeleri bile çöpe atıyor bunlar! Bu
kadar  çöp  nereye  sığar  ki?  Memleketin  yarısı  çöpçü  de  olsa  çöplerinin  altında
boğulacaklar  sonunda!’  diye  homurdanarak  gözlerini  Sultan’ın  gözlerine  dikiyordu.”
(Yücel, 2020, s. 39).
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Kumru çalışmaya başlasa da hâlâ kendi dar dünyasındadır; yaşadığı kapıcı dairesiyle
apartmanın bulunduğu sokak arasında sıkışmıştır.  Bu yönüyle onun kent hayatı,  İstanbul’a
gelmeden  önceki  kasaba  hayatıyla  birbirine  çok  benzer;  hayatının  bu  evresinde  “tüketim
toplumunun basit göstergelerini bile yadırgamaktadır.” (Yalçın, 2010, s. 277).

Pehlivan’ın  iş  hayatından  uzaklaşması  Kumru’nun  daha  çok  çalışmasını  gerektirir.
Kumru artık çoğu kapıcı  eşleri gibi evlere temizliğe gider. Haftanın en az üç günü Günay
apartmanında ya da komşu apartmanlarda çalışır. Bu süreçte Kumru şehir insanıyla kendisini
karşılaştırır,  yabancılığını her seferinde hisseder. Nitekim o, “İstanbul’a geldi geleli, İsmail
Bey de içinde olmak üzere,  tüm kentlileri  başka bir insan türünün örnekleri  gibi görüyor,
onları herhangi bir eleştiri, öfke ya da imrenme konusu olamayacak ölçüde kendinden uzak
buluyordu.” (Yücel, 2020, s. 43). Temizliğe gittiği evlerin kendi evlerinden farklılığı, diğer
taraftan  şehirliler  gibi  giyinmemesi  bu  uzaklığa  sebep  olan  etkenler  arasındadır.  Sadece
Kumru mu yabancılık hisseder? Aslında “bilekten ilikli basma donu, kuşağı arkadan dikili
fistanı, ak bürgüsünün altından uçları sarkan belikleri” ile Kumru da kent insanı için “yabancı
bir türün örneği[dir].” (Yücel, 2020, s. 43). 

Kumru, kent insanıyla arasındaki mesafeye rağmen bir problem yaşamamak için sadece
işini yapar. Tabii bu süreçte temizliğe gittiği evlerdeki her nesneyi büyük bir dikkatle inceler;
“televizyonu,  telefonu,  düdüklü  tencereyi,  elektrikli  fırını,  saç  kurutma  makinesini,
buzdolabını,  blenderi,  çamaşır  ve  bulaşık  makinelerini  en  azından  adları  ve  işlevleriyle
tanı[r].” (Yücel, 2020, s. 43). Ancak yeni yeni tanıdığı bu eşyalar, tıpkı kentlilerin kendileri
gibi bir başka dünyanın öğeleri  gibi görünür. Ta ki evine temizliğe gittiği  Tuna Hanım’la
tanışana  kadar… Kumru,  Tuna  Hanım’la  arasında  bir  bağ  kurar;  onu diğer  kentliler  gibi
kendisine  yabancı  hissetmez.  Alıntılanan  cümleler  hissedilen  bu  yakınlığı  açıklayacak
içeriktedir:

“İşin ilginç yanı, o da kendisini başkalarından ayrı tutar gibiydi. Daha kapıdan
içeri girdiği anda, şöyle bir süzdükten sonra, ‘Vay! Sen ne güzel kadınmışsın!’ diye bir
çığlık atmıştı. ‘Adın gibi güzelmişsin vallahi!’ Sonra, temizliğe gelmiş bir kapıcı karısı
değil  de konukluğa gelmiş bir  hanımmış gibi,  neredeyse zor  kullanarak başköşedeki
koltuğa oturtup ona kendi eliyle bir sabah kahvesi yapmaya gitmişti.” (Yücel, 2020, s.
47).

Tuna Hanım, ilk karşılaşmadan sonra da “kendi türünden bir insanmış gibi” Kumru’ya
sıcak davranır (Yücel, 2020, s. 54). Kumru’nun Tuna Hanım’la kurduğu bağ, tüketim odaklı
yaşamın, nesnelerle kuracağı bağın ya da metalaşma eğiliminin habercisi olur. Nitekim “çok
geçmeden şehir, Kumru’yu saf, nahif ve doğal hâlinden çıkarır; yavaş yavaş kapitalizm ve
dolayısıyla  tüketim  toplumu  ideologlarının  arzuladığı  vahşi  bir  tüketiciye  dönüştürür.”
(Akpınar,  2021,  s.  395).  Bu  dönüşüm,  aradaki  sınıf  farkının  kalkmasıyla  birlikte  Tuna
Hanım’ın rehberliğinde gerçekleşir (Yalçın, 2010, s. 278).

Kumru, ilk olarak Tuna Hanım’ın evindeki büyük ve dolu olan Westinghouse markalı
buzdolabına  ilgi  duyar,  zamanla  bu  ilgi  şiddetli  bir  tutkuya  dönüşür.  Kendi  ifadesiyle
“vestigos”  marka  buzdolabını  almak  için  daha  çok  çalışıp  para  biriktirir.  Tuna  Hanım’ın
kocası Nesim Bey’in yardımıyla buzdolabını satın alır. Kumru’nun evine ziyarete gelen Tuna
Hanım, buzdolabını doldurmak için Kumru’yu süpermarkete götürür. Böylece Kumru ilk defa
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süpermarkete  gider,  buzdolabına  sadece  süpermarketten  alışveriş  yapılabileceğini  düşünür.
Dolayısıyla Kumru için tüketim odaklı yaşamın kapısı aralanmıştır. O artık kredi kartı sahibi
olma,  süpermarkete  gidip  alışveriş  yapma,  buzdolabını  sürekli  dolu  tutma  ihtiyacı  duyar.
Buzdolabıyla değişen bu yaşam tarzı,  “eşyanın insan hayatına verdiği huzursuzluğa iyi bir
örnek” olarak gösterilebilir (Şahin, 2007, s. 394).

Kumru,  Tuna  Hanım’ın  desteğiyle  kıyafetlerini  değiştirir,  şehirli  kadınlar  gibi
giyinmeye  başlar.  Artık  eski  kıyafetlerinin  içinde  rahat  edemeyen  Kumru,  çamaşırlarını
yeniler,  “uzun  kollu  ve  koyu  renk  bluzları,  uzun  ve  koyu  renk  etekleri,  kısa  topuklu
ayakkabıları  yeğlemekle  birlikte,  giyimini  evlerine  temizliğe  gittiği  hanımların  giyimine
yaklaştırmaya başla[r].” (Yücel,  2020, s.  151). Onu İstanbullu kadınlardan ayıran tek eşya
olarak “başındaki memleket işi örtü” kalır. 

  Hayatının  merkezine  buzdolabını  koyan  ve  bu  nesneye  canlı  bir  varlıkmış  gibi
davranan  Kumru,  bir  gün Tuna  Hanım’ın  buzdolabını  farklı  şekilde  yerleştirdiğini  görür.
Buzdolabı  yerleştirmenin  kuralları  olmadığını  anlar  ve bu tutkusu sona erer.   Nihayetinde
buzdolabının “her şey ve herkes gibi” olduğunu anlar (Yücel, 2020, s. 161). Tutkusunun son
bulması hayat enerjisini alır; artık temizliğe gitse de yahut alışverişe çıksa da her şeyi “bir an
bile kendini vermeden, bir başkasının yerine yapar gibi[dir].” (Yücel, 2020, s. 163).

Kumru’nun  buzdolabından  sonra  tutkuyla  bağlandığı  nesne  televizyondur.  Bilal
Dayı’nın  şu  sözleri  bahsi  geçen  tutkuya  zemin  hazırlamıştır:  “Güzel  kızım,  en  güzel
buzdolabını  aldın  ama  evinde  televizyonun  yok;  televizyonda  reklamları  izlemezsen,  bu
dünyada neyin  ne  olduğunu bilemezsin.”  (Yücel,  2020,  s.  112).  Bilal  Dayı’nın  önerisiyle
reklamların “daha düzgün bir biçimde yaşamayı öğrettiğine inanmaya” (Yücel, 2020, s. 169)
başlayan  Kumru,  sokaklarındaki  kapıcılara,  temizliğe  gittiği  evlerin  hanımlarına
televizyonları  hakkında soru sorar, televizyon markalarını ezberlemeye çalışır.  Bunun yanı
sıra onun süpermarketteki yeni ilgi alanı televizyonların sergilendiği reyonlar olur.  

Eşinin  televizyon  isteğini  yerine  getirmek  isteyen  Pehlivan,  eski  işine  geri  döner.
Patronu  İsmail  Bey,  Pehlivan’ın  ailesine  Günay  apartmanındaki  on  dört  numaralı  daireyi
tahsis eder. Yeni evle birlikte yeni ev eşyaları, özellikle de televizyon Kumru’yu bir süreliğine
de olsa mutlu eder.  O “artık,  bu şehre ilk  geldiği  zamanlarda başka bir  insan türü olarak
değerlendirdiği insanlar gibi yaşar ve başka bir dünyanın nesneleri gibi görünen bu nesnelerle
kendini daha güçlü hisseder.” (Yalçın, 2010, s. 287).  Ancak bu hayat Kumru’yu mutsuzluğa
sürükler; çünkü eski hali ile değişen hali arasında sıkışıp kalmıştır. Diğer bir ifadeyle o, ne
kapıcı Kumru ne de kentli Kumru olabilmiştir. 

Kumru, eşyalardan, yalnızlıktan ve yeni evinden bunaldığı bir gün Sultan’ı da yanına
alarak  İstanbul’u  gezer.  Araba  kullanan  bir  kadına  denk  geldiğinde,  kendisini  hayata
bağlayacak yeni kaynağı gözüne kestirmiştir. Pehlivan’ın patronu İsmail Bey’in yardımıyla
direksiyon dersleri alır, daha sonra bir araba sahip olur. Tabii diğer nesnelerde olduğu gibi
alacağı araba da Tuna Hanım’ınkiyle aynısı olacaktır. Arabayı alınca her şeyin düzeleceğini
zanneden Kumru için bu durum diğer nesnelerde olduğu gibi geçici bir mutluluk sağlar. 

Kumru  ve  Pehlivan  çiftinin  kapıcı  dostları  karşısında  statü  kazanması  kıskançlık
doğurur.   Kapıcı  çocuklarından ikisi  arabayı  boydan boya çizer.  Sonrasında kapıcı  Recep
Efendi  ve çocukları  arabanın  camlarına  insan dışkısı  sürer.  Bu durum,  Pehlivan’ın  Recep
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Efendi’yi ve çocuklarını dövmesine, çocukların da pusu kurarak Pehlivan’ı öldürmesine sebep
olur. 

Pehlivan’ın ölmesi üzerine şoka giren Kumru, Sultan’ı da yanına alarak uzaklara gitmek
ister. Yolda, kasabadan kendisine âşık olan bir polisle, Süleyman’la karşılaşır. Süleyman onu
köylülerinin  oturduğu mahalleye götürür.  Burada da huzur  bulamayan Kumru, tekrar  yola
çıktığında trafik kazası geçirir, arabasıyla dere yatağına doğru inerken roman son bulur. 

Kumru ile Kumru romanı, anlaşılacağı üzere Kumru’nun kentle, kente ait nesnelerle ve
kent  insanıyla  olan  karşılaşma  ve  çatışmaları  üzerine  kurulmuştur.  Tahsin  Yücel,  Kumru
üzerinden  kent  hayatının  şekillendirdiği  tüketim  toplumunu,  tüketim  odaklı  yaşamın
beraberinde  getirdiği  yabancılaşmayı  eleştirmiştir.  Kumru’daki  bu  tüketim  hastalığının  ve
yabancılaşmanın  kaynağı  göçtür.  Tahsin  Yücel,  “kapıcıların  dünyasından  günümüz
Türkiye’sine,  ‘tüketim’in,  en  tepeden  en  alta,  bütün  bireylerinin  etkisi  altında  kaldığı
toplumumuza, ‘tüketim’ hastalığına göç olgusu açısından yaklaş[mıştır].” (Göğercin, 2007, s.
4). Dolayısıyla bir Anadolu kasabasından İstanbul’a göç, diğer bir ifadeyle gerçekleşen mekân
değişimi Kumru’nun da hayatına yön vermiştir.

Peki,  romanın  olay  örgüsü  içinde  Kumru’daki  değişimin  göçle  ilişkisi  nasıl
anlaşılabilir? Bu sorunun cevabı, Kumru’nun kent hayatından bunaldığı anlarda sığındığı nar
ağacı ve geçmişe sığınma isteğiyle açıklanabilir.  

Küçük  yaşta  evlenerek  İstanbul’a  gelen  Kumru,  yeni  hayatına  alışırken  Günay
apartmanının  bahçesindeki  nar  ağacıyla  karşılaşır.  Daha  ilk  günlerden  itibaren   “güzel
havalarda,  zamanının  çoğunu  bahçede,  küçük  nar  ağacının  altında  geçirmeye  başla[r].”
(Yücel, 2020, s. 20). Bu ağaç altı ona, nicedir hiç düşünmediği “memleketi, Meryem Ebe’yi,
öteki  Kumru’yu,  anasını,  babasını,  kardeşlerini,  keklikleri,  ördekleri,  komşuları”  hatırlatır
(Yücel, 2020, s. 156-157).

Kumru’nun  küçük  yaşlardan  itibaren  çok  sevdiği  Meryem  Ebe,  ona  geçmişini,
çocukluğunu,  kasabasını  hatırlatan  bir  isimdir.  Çünkü  ondan  sadece  sevgi  görmüştür.
Bunaldığı  zamanlarda  Meryem  Ebe’den  hatırladığı “şu  gök  delinse  de  bir  soluk  alsam”
sözüne  başvurur.  Zekâ  geriliği  olan  Sultan,  Kumru’ya  kız  kardeşini  hatırlatır.  Nitekim
Sultan’la birlikte trafik kazası geçirmeden önce “derin bir uykuya dalmış olan Sultan’ı değil
de öteki Kumru’yu ölmüş Kumru’yu” görür. “Dolap dedim, televizyon dedim, araba dedim,
mala  taptım,  unuttum seni,  bağışla”  derken  yeterince  sevemediği  Sultan’a  üzülür  (Yücel,
2020, s. 306). 

Kumru’nun geçmişe olan hasreti ve insani değerlere olan özlemi buzdolabı, televizyon,
araba gibi nesnelere olan tutkusunun azaldığı zamanlarda ve kendisini yalnız hissettiğinde gün
yüzüne çıkar. Dolayısıyla Kumru’nun nesnelere olan tutkusunda ve yabancılaşmasında doğup
büyüdüğü kasabadan ayrılmasının tesiri vardır.  

Kumru ile Kumru Romanında Kentliler ve Kapıcı Aileler

Kumru ile Kumru romanında göçle ilgili dikkat çeken bir diğer husus, Kumru’nun da
içinde  bulunduğu  köyden  kente  göç  edip  kapıcılık  yapan  Anadolu  insanı  ile  kentliler
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arasındaki yabancılıktır. Kentliler kapıcıları, kapıcılar da kentlileri farklı dünyanın insanları
olarak  görürler.  Anadolu’dan gelen  kapıcı  aileler  birlikte  vakit  geçirirler,  kendi  aralarında
eğlenirler; adeta azınlık psikolojisiyle birbirlerine tutunarak yaşarlar. Onlarla apartmanların
üst  katlarında  yaşayan  kentliler  arasındaki  yabancılık  kılık  kıyafet,  konuşma tarzı,  hayatı
algılayış biçimi ve yaşam şartları noktasında dışavurum gösterir. Kapıcı aileler Anadolu’daki
giyim tarzlarını muhafaza ederler,  konuşurken şiveye sahiptirler,  alt  gelir grubuna aittirler,
daha da ötesi kentlilerin hizmet işlerinde çalışırlar. Ortaya çıkan tablo köylü-kentli ayrımını
da beraberinde getirmiştir. 

Kumru için bu durum ilk başta pek farksız değildir; kent insanı onun için de yabancıdır.
Ancak  Kumru,  evine  temizliğe  gittiği  Tuna  Hanım’ı  “kendi  türünden  bir  insanmış  gibi”
(Yücel, 2020, s. 54) görmeye başladıktan sonra onunla samimiyet kurabilmiştir. Aksi takdirde
Kumru ile Tuna Hanım arasındaki insani çizgi korunacaktır;  nitekim diğer kapıcı ailelerde
böyle bir yakınlık söz konusu değildir.

Kumru,  Tuna  Hanım’ın  rehberliğinde  kentliler  gibi  yaşamaya  başlar.  Ancak  yeni
hayatında ne kentli  olabilir  ne de kasabalı  kalabilir.  Bu arada kalmışlık,  “kendi türünden”
gördüğü kapıcı  ailelerin  kıskanmalarına ve düşmanlık beslemelerine sebebiyet  verir.  Diğer
kapıcılar ile Kumru arasındaki ilk çatışma, Günay apartmanındaki on dört numaralı daireye
taşındıktan  sonra  başlar.  Alıntılanan  cümlelerde  kapıcı  ailelerin  Kumru  hakkındaki
dedikodularına yer verilir:

“Recep  efendinin  büyük  karısı  Naciye,  bir  ölüden  ya  da  şimdi  çok  uzaklarda
bulunan bir eski komşudan söz eder gibi, ‘O kadını hiç gözüm tutmamıştı, bizim gibi
değildi, güzelliği  de Şeytan güzelliğiydi,’  diyor, komşusu Çerkes Mahmut bu sokağa
geldiği günden beri Pehlivan’ın sağlam ayakkabı olmadığını, bunca yıldır aralarında bir
casus  olarak  yaşadığını  ya  da  birilerinden  gizlendiğini  düşündüğünü,  şimdi  de,
göründüğü kadarıyla, işlerini yoluna koyup eski yaşamına döndüğünü söylüyor, (…)”
(Yücel, 2020, s. 185-186).

Kapıcı  ailelere  göre  üst  katlarda  yaşayabilecek  insanlar  kentlilerdir.  Dolayısıyla
Pehlivan ailesinin on dört numaralı daireye taşınması, “aynı zamanda sınıf atlama olanağı”
vereceğinden  dolayı  dışlanmaları  için  yeterli  sebeptir  (Tilbe  &  İşler,  2012,  s.  11).  Sınıf
atlamanın göstergelerinden biri, Kumru’nun artık kentlilerin evine temizliğe gitmesine gerek
kalmamasıdır.  Bu arada Kumru da yeni hayatını yadırgar. Sanki on dört numaralı daireye
“oturmaya değil de temizlemeye gelmiş gibi” hisseder (Yücel, 2020, s. 182). Yine de sevinç
ve hayranlık duyguları baskındır. Bu duyguların başlıca sebebi, “burada her şeyi yukarıdan
görme olanağına kavuşmuş” olmasından kaynaklanır (Yücel, 2020, s. 184). 

Dairede yaşamanın yanı sıra Kumru’nun araba sahibi olması kapıcılarla arasındaki bir
diğer  gerilim noktası  olur.  Kumru’nun arabasının  boydan boya çizilmesi,  camlarına  insan
dışkısı  sürülmesi  ve  Pehlivan’ın  öldürülmesi  kapıcı  ailelerin  kıskançlık  duygusuyla
açıklanabilir.  Netice olarak kentliler içinde bir kapıcı ailesinin maddi olarak sınıf atlaması,
kendi aralarındaki mücadeleye sebebiyet vermiştir.
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Sonuç

Tahsin  Yücel,  Kumru  ile  Kumru romanında  kasabadan  kente  göç  eden  Kumru’nun
karşılaştığı  yeni  hayat  şartları  karşısındaki  değişimini  konu edinmiştir.  Kumru bir  taraftan
kent hayatına, kentin beraberinde getirdiği nesnelere alışmaya çalışırken diğer taraftan küçük
yaşta  gurbete  çıkmanın  boşluğunu  hissetmiştir.  İçindeki  boşluğu  tutkuyla  bağlandığı
buzdolabı,  televizyon  ve  araba  gibi  nesnelerle  doldurmaya  çalışırken  sahip  olduğu  bu
nesnelerin kölesi hâline dönüşmüş, her seferinde bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalmıştır.
Kumru,  nesnelerle  örülmüş  kent  hayatı  içinde  doğup  büyüdüğü  kasabayı,  geçmişini,
sevdiklerini hatırladığı zamanlarda mutlu olabilmiştir. Nitekim nesneye karşı tutkusu azalan
Kumru,  her  seferinde  nar  ağacının  altında  geçmişini  hatırlayarak  gerçek  kimliğine
kavuşabilmiştir.  Dolayısıyla  Kumru’daki  yabancılaşmanın  kaynağı  geçmişinden,
sevdiklerinden, kasabasından uzaklaşmasında aranmalıdır. 

Tahsin  Yücel,  romanın  başkahramanı  Kumru’nun  yanı  sıra,  Anadolu’dan  göç  eden
kapıcı  ailelerin  yaşamına  ayna  tutmuştur.  İstanbul’a  bin  bir  umutla  gelen  kapıcı  aileler
kentlilerin hizmetkârı durumundadırlar; nitekim üst katlarda kentliler, alt katlarda ise kapıcı
aileler barınır.  Bu somut gerçeklik simgesel olarak da düşünülebilecek genişliktedir. Kentiler
ile  kapıcı  aileler  arasında  adeta  bir  çizgi  mevcuttur;  her  iki  taraf  da  bu  çizginin  sınırları
dâhilinde kendi yaşam standartlarında hayatlarını  sürdürmüşlerdir.  Her iki  tarafın birbirine
yabancılığı  kent  hayatındaki  toplumsal  ayrışmaya dikkat  çekecek türdendir.  Tahsin Yücel,
Kumru  tipiyle  ve  kapıcı  aileler  aracılığıyla  Türkiye’de  1950’lerden  itibaren  hız  kazanan
kasabadan  kente  göçün  hem  psikolojik  hem  de  toplumsal  manada  ortaya  çıkardığı
problemlere eleştirel bir yaklaşım sergilemiştir. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIBBİ BİLGİ, GÜÇ VE HEKİMLER
İsmail ÖZ1

Özet
Varoluşun  başlangıcından  bu  yana  hayvan,  bitki  ve  insan  gibi  biyolojik  canlıların

yaşamı üzerinde en belirleyici unsurlardan biri sağlığın negatif  yönünü ifade eden hastalık
durumu olmuştur. Ancak sadece insanoğlu, diğer biyolojik canlılardan farklı olarak fizyolojik
bütünlüğünü olumsuz bir şekilde etkileyebilecek bu hastalık durumu karşısında kendini tedavi
edecek bir çare arayışına girişmiştir. Özellikle varoluşun mutlak ötekisi olarak ortaya çıkan
ölüm,  insanoğlu  için  içgüdüsel  olarak  beliren  yaşamaya  yönelik  istenci  öncelikli  hale
getirmiştir.  Bu noktada  yaşanacak tüm olumsuz fizyolojik  gelişmeler  karşısında  insanoğlu
tarafından var olmaya devam etmek üzere ortaya konan bütün deneysel girişimler günümüze
değin toplumsal birlikteliğin sözlü ve yazılı aktarımlarıyla en eski ve büyük bilgi datalarından
birinin oluşmasını sağlamıştır. Çalışmamız söz konusu bu tıbbi datanın kullanımı ve üretimi
açısından yaşanan dönüşümü ele almayı amaçlamaktadır. Bu noktada zamanın paradigmasına
göre bu bilginin kullanımı ve üretiminin yaygın olarak bilinen bir halk tıbbından büyücülere,
şifacılara  ya  da  şamanlara  ve  din  adamlarına,  oradan  da  modernliğe  evrilen  süreçte
kurumsallaşan bir yapı içerisinde kendine özgü terminolojisi ve eğitim şekliyle uzmanlaşmış
mesleki  bir  grubun  tekeline  girdiği  görülür.  Modernliğin  daha  ileri  bir  aşaması  olarak
günümüzde ise bu tekelin yaygın kitle iletişim araçları,  neoliberal politikalar ve teknolojik
gelişmeler ile kırıldığını söylemek mümkündür. Bu dönüşüm, hekimi, bir profesyonel olarak
mesleğinin  gereklerini  yerine  getiremeyen  bir  proletere  dönüştürerek  kimi  zaman  şiddete
maruz kalmak şeklinde kendini gösteren bir toplumsal saygınlık ve güç kaybı yaşamasına da
neden olur.    

Anahtar Kelimeler: Tıbbi bilgi, Tıbbi güç, Profesyoneller, Proleterleşme, Hekimler.

MEDICAL KNOWLEDGE, POWER AND PHYSICIANS 
FROM PAST TO PRESENT

Abstract
Since the beginning of existence, one of the most determining factors on the life of

biological creatures such as animals, plants and humans has been the state of illness, which
expresses the negative side of health. However, only human beings, unlike other biological
creatures,  have embarked on a search for a remedy to cure themselves in the face of this
disease,  which  can negatively  affect  their  physiological  integrity.  Especially  death,  which
emerged as the absolute other of existence, has made the will to live instinctively appearing as
a priority for human beings. At this point, all the experimental attempts put forward by human
beings  to  continue  to  exist  in  the  face  of  all  negative  physiological  developments  to  be
experienced have provided one of the oldest and largest information data with verbal and
written  transmissions  of  social  cohesion  until  today.  Our  study  aims  to  address  the
transformation experienced in terms of the use and production of this medical data. At this
point, according to the paradigm of the time, it is seen that the use and production of this
knowledge are monopolized  by a specialized professional group with its  terminology and
education within an institutionalized structure in the process evolving from a widely known
folk medicine to sorcerers, healers or shamans and clergymen. Today, as a further stage of
modernity, it is possible to say that this monopoly has been broken with widespread mass
media, neoliberal policies, and technological developments. This transformation transforms
the physician into a proletarian who cannot  fulfil  the requirements  of his  profession as a
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professional, causing him to experience a loss of social prestige and power, which sometimes
manifests as exposure to violence.

Keywords:  Medical  knowledge,  Medical  power,  Professionals,  Proletarianization,
Physicians.
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Giriş
Hippokrates (2018, s. 99)’a göre tıp sanatı ‘hastalık’, ‘hasta’ ve ‘hekim’ olmak üzere

üç unsurdan oluşur. Bu durum Hippokrates’tan önce ve sonra da geçerliliğini  koruyan bir
önermedir. İnsanlık tarihinin her safhasında hastalıklar nedeniyle hastalananlar ve onlara şifa
vermeye çalışan kişiler var olmuştur. Özellikle insanoğlunun, Bauman (2012, s. 11) tarafından
‘varlığın mutlak ötekisi’ ve ‘mutlak bir hiç’ olarak tanımlanan ölüm karşısındaki çaresizliği
birkaç saat, gün ya da yıl kazandırmış olsa da hekimleri bireyin son umudu haline dönüştürür.
Bu noktada hekimin hastalığa müdahale etmek üzere sahip olduğu tıbbi bilgi, onun toplumsal
konumunu etkileyecek bir gücün de sağlayıcısı olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde modernite
tıbbın kurumsallaşmasını ve tıbbi bilginin uzmanlaşmış mesleki bir grubun tekelinde bir güç
ve saygınlık kaynağı haline gelmesine yol açmıştır. Ancak günümüzde bu durum dönüşmeye
başlamış  ve  güç  ve  saygınlık  kazanımının  erozyona  uğrayarak  azalmaya  başladığı
görülmüştür. Çalışmanın amacı da insanoğlunun sağlığını etkileyebilecek sorunlara yönelik
olarak hekimler tarafından ortaya konan tıbbi bilginin üretimi,  kullanımı ve kullanımından
kaynaklanan güç ve sosyal statüde yaşanan dönüşümü ele almaktır. Çalışma için belirlenen
yöntem  ise  tarihsel  karşılaştırmalı  araştırmadır.  Bu  yöntemin  tercih  edilmesinin  nedeni
Neuman (2013, s. 602)’ın da ifade ettiği üzere uzun dönemler boyunca ve toplumlar arasında
süreçlerin açığa çıkarılabilmesinde araştırmacılara olanak sağlamasıdır.

Sağlık Hizmetlerinin Evrimi ve Hekimler

Sağlık  hizmetleri,  hastalıkların  önlenmesi  ve  tedavisi  için  bir  toplumda  yapılan
çalışmaların  bütününü  ifade  eder.  Thomas  (2003) sağlık  hizmetlerinin  evrimini  farklı
paradigmalar eşliğinde ortaya konan ilkel,  bilim öncesi, erken bilimsel, erken teknolojik ve
modern olmak üzere beş dönemde ele alır. Her bir dönem sahip olduğu paradigmaya uygun
bir şekilde sağlık hizmetinin bir bileşeni olarak şifacısını da yaratır.  

İlkel sağlık hizmeti

İlkel sağlık hizmetinin paradigması doğaüstücülüktür (Thomas, 2003, s. 78). İlkel tıp,
tarih  öncesi  toplumlarda  pek  çok  hastalığın  kaynağı  açıklanamadığında  ortaya  çıkar  ve
cevaplar  doğaüstü güçlerde aranmaya başlar.  İlkel  tıbbın uygulayıcısı  ise özel  yeteneklere
sahip olduğu düşünülen şaman, kâhin ya da büyücülerdir. Bireyin, toplumsal grubu ve doğa
ile arasındaki dengeyi göz önünde bulunduran bu şifacılar, hastalığı bir dengesizlik durumu
olarak yorumlar. Bu noktada geleneklerin ihlali ya da topluluğun üyelerine karşı tasarlanan
haince eylemler hastalığın nedeni olarak görülür. Şifacılar doğaüstü güçlerin yanı sıra çeşitli
bitkilerin  tedavi  edici  bilgisine  de  hakimdir.  Achterberg  (2009,  s.  4)’in  belirttiğine  göre
tarihöncesi topluluklar için şifacı, toplayıcılığın verdiği deneyim ve avcılığa oranla düzenli
besin temini nedeniyle çoğu zaman kadınlardan oluşmaktadır.  Ancak erkeklerin hayvanları
ehlileştirerek  üremelerini  kontrol  altına  aldıkları  sürüler  haline  dönüştürmeleri,  avcılığın
düzensiz  besin  temininden  kaynaklanan  düşük  statünün  değişmesine  ve  erkeklerin  şifa
konusunda  kadınların  rolünü  almalarına  neden  olur  (Achterberg,  2009,  s.  6).  Büyücü
şifacıların doğaüstü güçleri edinimi ise eğitimle değil, kalıtsal olarak ebeveynlerinden miras
alınır. İngiliz antropolog Evans-Pritchard (1976, s. 2) tarafından 20.yüzyılda ilkel bir şekilde
Afrika’da  varlığını  sürdüren  Azande  kabilesinde  gerçekleştirilen  antropoloji  çalışmalarına
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göre büyücülük, ebeveynden çocuğa tek çizgili iniş ile bulaşır. Buna göre erkek büyücünün
oğulları, kadın büyücünün ise sadece kızları büyücü olur. 

Bilim öncesi sağlık hizmeti

MÖ.12.000’lerde tarım ve kır toplulukları olarak ilk yerleşik yaşam biçimleri belirir.
MÖ.6000’lerde ise Ortadoğu’da verimli su boyu ovalarında ilk kent yerleşimleri ortaya çıkar.
İnsan yaşamı için olmazsa olmaz bir kaynak olarak su, bereketli topraklarda tarımsal üretimi
arttırır. Diamond (2008, ss. 99-100), tarımdan elde edilen artı ürünle birlikte ilk tam zamanlı
uzmanların da belirmeye başladığını ifade eder. Bu uzmanlar krallar ve bürokratlardan oluşan
siyasal seçkinler, sürekli bir ordunun üyeleri askerler ile rahipler, zanaatkarlar ve yazıcılardan
oluşur. Bu dönemin uygarlık sahası olarak Eski Mezopotamya ve Mısır, bilimsel gelişmenin
ilk safhalarını oluşturan ampirik bilgi toplama sürecinin de merkezi konumundadır (Yıldırım,
2015,  s.  14).  Bilim-öncesi  olarak  adlandırılan  bu  dönemin  sağlık  hizmetleri  doğaüstü
paradigmayla eş zamanlı olarak varlık gösterir. Eski Mezopotamya’da  bârû (kahin),  âshipu
(rahip)  ve  âsû (hekim)  adlarıyla  anılan  üç  şifacı,  dini  törenler  ile  ampirik  yöntemleri
birleştirerek tedavileri gerçekleştirir (Porter, 2016, s. 37). Hasta adına kurban edilen hayvanın
karaciğerinin incelenip yorumlanmasına dayanan  hepatoskopi, bu dönemin önde gelen tıbbi
teşhis biçimi haline gelir (Tez, 2010, s. 15). 

Eski  Mezopotamya’dakine benzer  şekilde MÖ.3000’den itibaren  Antik Mısır’da da
rahip,  kâhin  ve  hekimden  oluşan  üçlü  bir  şifacı  grubun  ön  plana  çıktığı  görülür.  Bu
şifacılardan en ünlüsü aynı  zamanda bir  astrolog,  rahip,  bilge ve piramit  tasarımcısı  olan,
Firavun Zozer (MÖ 2980-2900)’in baş veziri  İmhotep’tir.  Tez (2010, s. 16)’in aktardığına
göre İmhotep isminin, Arapçadaki tıbb sözcüğünün de kökenini oluşturduğu varsayılır. Genel
olarak değerlendirildiğinde Antik Mısır tıbbı,  dini inançlar ile sihir tekniklerini son derece
etkileyici pratik ilaç tedavileri ve cerrahi yöntemlerle birleştirir (Porter, 2016, s. 39). 

Antik  Yunan’da ise  başlangıçta  Tanrı  Asklepios  (bir  yılanın  sarıldığı  asa ile  tasvir
edilir ve günümüz tıbbının temsili için kullanılır), İmhotep’e eş değer bir şekilde sağlık ve
hastalıklarla  özdeşleştirilir.  Hem Eski  Mezopotamya  hem de  Antik  Mısır’da  gördüğümüz
şifacılığın üçlü yapısı  Antik Yunan’da da karşımıza çıkar  ve Asklepios genellikle  iki  kızı
Hygeia (sağlık) ve Panacea (her derde deva) ile birlikte tasvir edilir (Porter, 2016, s. 39). Bu
dönemde şifa arayan hastalar, MÖ 200 yılında her Yunan şehir devletinin Asklepios adına
inşa ettirdiği tapınaklarda, Asklepios’un bir imgesi önünde geceleyip, rüyalarında sağlıklarına
kavuştuklarını görmeyi umut ederler. Ancak Hippokrates ile birlikte MÖ.5. yüzyılda bu tarz
kutsal tıbbi pratiklerden ilk seküler tıbbi uygulamalara geçiş gerçekleşir.  Hippokrates (2018,
s.  270),  o  dönemler  büyücü hekimler  tarafından ‘kutsal  hastalık’  olarak  adlandırılan  sara
hastalığının  kutsal  olmayı  gerektirecek  hiçbir  özelliği  üzerinde  taşımadığını  ve  diğer
hastalıklar gibi bu hastalığın da kendine özgü belirgin özellikleri ve ortaya çıkmasının belirli
bir nedeninin olduğunu ileri süren akılcı açıklamalarda bulunur. Ona göre kendilerini bilge
birer kişi olarak gören bu şarlatan hekimler, hastalığın doğasını bilmedikleri ve bu nedenle de
doğru  tedaviyi  uygulayamadıkları  için  eksikliklerini  gizlemek  üzere  ‘kutsal’  sıfatını
kullanırlar  (Hippokrates,  2018,  s.  271).  Büyücü  hekimlere  yönelik  bu  kınayıcı  tutum,
Hippokrates  öldükten  sonra  da takipçileri  tarafından  sürdürülür  ve  Porter  (2016,  s.  40)’ın
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ifade  ettiği  üzere  bu  Hipokratçı  hekimler  elitist  bir  meslek  kimliği  ideali  geliştirerek
kendilerini büyücü hekimlerden üstün görürler. Böylelikle bilim-öncesi sağlık hizmetlerinin
paradigması  natüralizm yani  doğalcılık olur. Hipokrat’ın sağlık ve hastalık tanımlaması ise
bedende bulunan dört sıvının (kan, balgam, sarı safra ve kara safra) dengede olup olmadığına
göre  yapılır.  Bu  bağlamda  kutsal  hastalık  olarak  görülen  saranın  ortaya  çıkış  nedeni  de
balgam tıkanıklığı ile açıklanır (Hippokrates, 2018, s. 277). 

Antik  Yunan  tarafından  geliştirilen  tıbbi  bilginin  çoğu,  sonrasında  Romalılar
tarafından miras alınır. Bu dönemde Galenos (MS 129-216), Roma tıbbının en önemli ismi
konumundadır.  Galenos,  öncelikle  Hipokratçı  tıbbın  dört  sıvıya  dayalı  tanımlama  şekline
büyük  bir  saygınlık  kazandırır  ve  onun,  19.yüzyıla  kadar  hekimlerin  sağlık  ve  hastalık
karşısındaki en güçlü açıklayıcı çerçeve olarak kullanılmasına yol açar (Bynum, 2014, s. 25).
Galenos’un  tıbba  yönelik  en  büyük  katkısı  ise  Antik  Yunan’da  insan  bedenine  duyulan
saygıdan  dolayı  yapılmayan  beden  teşrihi  çalışmalarıyla  anatomi  ve  fizyoloji  alanlarında
gerçekleşir. Her ne kadar kendisinin de insan teşrihi yaptığı kanıtlanmış bir bilgi olmasa da
daha  çok  maymun,  köpek  ve  domuz  gibi  hayvanların  yanı  sıra  gladyatör  dövüşlerinde
yaralananlar  üzerinde  yaptığı  çalışmalarla  bu  alanda  uzmanlaşır  (Jackson,  1999,  s.  57).
Galenos, Porter (2016, s. 46)’ın ifade ettiği üzere “[f]elsefenin tıbbın ihtiyaç duyduğu teorik
temeli  sağlamak  için  zorunlu  olduğu öğretisini  savunu”r  ve  filozof  olmayan  bir  şifacının
doğru bir şekilde tıbbı icra edemeyeceğini belirtir. Antik Roma döneminde göze çarpan bir
diğer  gelişme  de  yaklaşık  olarak  M.Ö.  9  yılı  civarında  yaralı  ve  hasta  askerler  için
valetudinaria adlı hastanelerin yapılmasıdır (Bynum, 2014, ss. 41-42). Theodosius tarafından
Roma İmparatorluğu’nun resmi dininin Hıristiyanlık yapılmasından sonra tıp,  beşerî ve  dini
olarak ikiye ayrılır. Beşeri tıp diyet yönetimi, ilaçlar, kanama ve basit cerrahi operasyonlar
gibi  ampirik  yöntemlere  dayanırken,  dini  tıp  dualar,  tövbe,  şeytan  çıkarma,  tılsımlar  ve
büyüleri içerir  (Magner, 2005, s. 317). İlk Kilise babalarından bazıları, hastalıkları, ilahi bir
ceza biçimi veya inanç testi olarak gördükleri için dünyevi ilaçlarla iyileştirmeye çalışmanın
günah olduğunu belirterek dini tıbbı önceler. Bu noktada pagan inancının ve tanrılarının yerini
azizler alır ve Asklepios ritüelleri Hıristiyan pratiğine dahil edilir. 

İmparatorluk dağıldıktan sonra da Orta Çağ Avrupa’sında Katolik Kilisesi’nin sağlık
hizmet  sunumunun  merkezi  haline  geldiği  görülür.  Keşişler  ve  rahipler,  eski  metinleri
okuyabilen çok az sayıdaki kişiler  olarak Batı’daki en önemli şifacı konumuna yükselirler
(Porter, 2016, s. 47). Bu dönemde dinsel tarikatlar tarafından hem hacılara hem de yoksullara
hizmet  etmek  üzere  ilk  sivil  nitelikli  hastaneler  de  açılır  (Bynum,  2014,  s.  42).  Tıbbi
uzmanlıktan uzak daha çok düşkünlerevi  niteliğindeki  bu hastaneler,  Lindemann (2013, s.
196)’ın belirttiği gibi misafirlerine “yatak istirahati, temiz çamaşır, doğa şartlarından korunma
ve düzgün bir öğün” sunmaktadır. Ortaçağ İslam coğrafyasına baktığımızda da Bynum (2014,
s. 37)’un ifade ettiği üzere Antik “Yunanlıların tıbbı bilgisine hürmet ve kendi tıp kuram ve
uygulamalarını  bu kadim ilkelere  dayandırma  arzusu”nun yaygın  olduğu göze  çarpar.  Er-
Râzi, İbni Sina ve İbni Rüşd İslam tıbbının bu dönemki önde gelen isimleri olarak belirir.
11.yüzyılın sonlarında İtalya’nın güneyindeki Salerno’da kurulan tıp okulu ise pratik eğitim
ya da deneyim yerine klasik ve İslami  yazarların  metinlerinin  münazarasına  dayalı  olarak
kütüphane tıbbının temelini oluşturur. Bu okulla birlikte öğrenilen tıp ve üniversite eğitimli
hekim kavramları da ortaya çıkar (Bynum, 2014, s. 45). 
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Rönesans  (14.-17.yüzyıllar)  ise  bilimsel  tıbbın  kurulmasına  yönelik  ilk  çabaları
yansıtır.  Bu  çabaların  en  göze  çarpanı  da  kayda  geçmiş  ilk  insan  bedeni  incelemelerinin
(diseksiyon)  bu  dönemde  gerçekleştirilmesi  ve  böylece  anatominin  ilkelerinin
oluşturulmasıdır (Thomas, 2003, s. 83). Bu noktada Mondino de’ Liuzzi 1315’te Bologna’da
ilk  insan  diseksiyonu  gerçekleştirir.  16.yüzyılda  bir  başka  anatomist  Belçikalı  Andreas
Vesalius da 1543 tarihli “İnsan Vücudunun Yapısı Üzerine” adlı eseriyle insan vücudunun her
zaman  Galenos’un  ifade  ettiği  gibi  olmadığını  belirterek  onun  tanrılaşmış  imajını  ve
sorgulanamaz nitelikteki tıbbi bilgisine meydan okur (Bynum, 2014, s. 49). Rönesans dönemi
tıbbındaki  bir  diğer  önemli  gelişme  de  deneycilik  ve  akılcılığa  yönelik  yeni  bir  vurguyla
tıbbın felsefeden ayrılmasıdır (Thomas, 2003, s. 83). 

Erken bilimsel sağlık hizmeti

Erken bilimsel sağlık hizmetinin yer aldığı 18.yüzyıl, Aydınlanma dönemidir. Amerikan
ve  Fransız  devrimleri  aracılığıyla  mevcut  kurumların  sorgulandığı  bu  dönemde  feodal
sistemin ve diğer zirai  sistemlerin yerini,  endüstri devrimiyle birlikte  ekonomik bir sistem
olarak kapitalizm alır. Thomas (2003, s. 83) tarafından hümanistik tıp çağı olarak adlandırılan
bu dönemde sağlık ve hastalığın sosyal yönlerine yönelik bir ilgi canlanır. Hatta Lindemann
(2013, s. 235)’nın belirttiği üzere bir yüzyıl sonra ifade edilmeye başlanacak olan kamu sağlık
hareketinin  kökleri  de bu döneme dayandırılır.  Kasabaların  temizliğini  sağlama,  karantina
emri  verme,  yiyecek  ve  su  kaynaklarının  bozulmasını  önleme  gibi  devlet  güdümüyle
gerçekleştirilen eylemler aracılığıyla pek çok epidemik hastalık, henüz emekleme döneminde
olan tıbbi bakıma gereksinim duymadan ortadan kaldırılır. Bu dönemle ilgili olarak bir diğer
gelişme  de  mikroskobun  kullanılması  aracılığıyla  mikroorganizmaların  anlaşılmasıdır.  Bu
bağlamda Antonie van Leeuwenhoek,  kendi geliştirdiği  mikroskoplar aracılığıyla  bakteriyi
keşfeden ilk kişi olur  (Straus & Straus, 2017, s. 30). Aydınlanma tıbbı, ilk bilimsel hastalık
sınıflandırmalarına da kaynaklık eder. Carl Linnaeus, François Boissier, William Cullen ve
Erasmus Darwin sınıflandırma konusundaki önde gelen isimlerdir (Bynum, 2014, s. 62). 

Erken teknolojik sağlık hizmeti

Erken teknolojik sağlik hizmetinin yer aldığı 19.yüzyıla baktığımızda tıbbın bir sosyal
bilim olarak düşünülmeye başlandığı görülür. Bu dönemde sağlığın korunması ise devletin bir
yükümlülüğü olarak kabul edilir ve bireyden çok nüfusun hasta olduğu düşünülür  (Thomas,
2003, s. 84). Nüfusun sağlık durumu için de yaşam tarzı, çevre ve sosyoekonomik koşullar
göz  önünde  bulundurulur. Thomas  (2003,  s.  84) bu  dönemde  tek  bir  tıbbın  değil,  farklı
teknolojileri  kullanan  rekabet  halinde  sayısız  paradigmayı  temsil  eden  tıpların  olduğunu
belirtir. Aktarlar, hipnozcular ve botanik, manyetik ve elektrik yaklaşımları bu dönemin önde
gelen uygulamalarıdır.
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Modern Batı tıbbı

19.yüzyılın sonunda gerçekleştirilen deneysel çalışmalarla gözle görülemeyecek kadar
küçük  canlıların  insanları  hasta  yaptığına  yönelik  mikrop  teorisi  ortaya  konur.  Bu  küçük
canlıların  varlığı daha  önceden Leeuwenhoek  tarafından  geliştirilen  mikroskoplarla  ortaya
konmuş olsa da hastalık yayma konusunda onlara hiçbir rol atfedilmemiştir (Waller, 2014, s.
34).  Hastalık  yayma  fikri Leeuwenhoek’in  ölümünden  yüz  elli  yıl  sonra  Louis  Pasteur
tarafından ileri sürülür. Porter (2016, s. 94)’ın ifade ettiği üzere Pasteur, “ikna edici deneylerle
belli mikropların belli hastalıklara neden olduğunu … gösteren ilk kişidi”r. Pasteur, şarbon ve
kuduz hastalıklarına karşı geliştirdiği aşılarla ününü yayma imkanı bulur. Pasteur’un çağdaşı
Robert Koch da titiz laboratuvar teknikleri ve hastalıklar üzerine ortaya koyduğu dört postulat
(ön doğru) ile sayısız mikrobik hastalığın nedenlerini doğru bir şekilde tahmin eder (Straus &
Straus,  2017,  s.  190).  Tüm  bu  başarılar  mikrop teorisinin  modern  Batı  tıbbının  temel
paradigması olmasını ve hastalıkların önlenebileceğine yönelik bir anlayışını ortaya çıkmasını
sağlar. Bu noktada mikrop teorisine (biyomedikal) göre hastalıklar tıp alanında uzman kişiler
tarafından teşhis edilebilir klinik semptomların varlığı ile tanımlanırlar.  Dahası bu bilimsel
yöntemin keşfi ile onu benimseyip uygulayanlar için kamu nezdinde meşrulaşma ve güç elde
etmelerinin  de  yolu  açılır  (Thomas,  2003,  s.  85).  Bu  noktada  mikrop  paradigmasını
benimseyen  yeni  tıp  bilim  adamları  kadrosu,  meşruluklarını  kazanmak  üzere  hükümet
yöneticilerinden  resmi  tıp  uygulayıcı  lisansını  almak için  talepte  bulunurlar.  Ayrıca  kendi
yaklaşımlarının  dışında  başka  hiçbir  yaklaşımın  meşru  olmayacağı  konusunda  hükümet
kanalıyla lobi faaliyetlerinde bulunarak lisansı olmadan bir kişinin tıbbi hizmet sunmasının bir
suç olarak kabul görmesini sağlarlar. Bu durum rakiplerin çoğunun saf dışı bırakılmasına ya
da yer altına  inmesine  neden olur.  Son olarak  Thomas (2003,  s.  85)’ın  vurguladığı  üzere
tıbbın araştırma konusu, artık bu alanın dışında kalanlar için anlaşılması çok esrarlı bir hal
alır. 

Tablo 1. Sağlık hizmetlerinin evrimi

İlkel Sağlık
hizmeti

Bilim-
öncesi
sağlık

hizmeti

Erken
bilimsel
sağlık

hizmeti

Erken
teknolojik

sağlık hizmeti

Modern
Batı

tıbbının
doğuşu

Paradig
ma

Doğaüstücülük Doğalcılık Hümanistik
tıp

 Aktarlar,
hipnozcular,

botanik,
manyetik ve

elektrik
yaklaşımlarınd
an oluşan pek

çok farklı
paradigma

Mikrop

Kaynak: Thomas (2003).

Mikrop  paradigmasını  benimseyen  modern  Batı  tıbbının  hekimi,  artık  bir
profesyoneldir. Parsons (1939, s. 458) profesyonelliği, kişisel kârın peşinden koşmakla değil,
bilimin ilerlemesi gibi kişisel olmayan değerlere yönelik bir hizmet edimi olarak tanımlar. Bu
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noktada  Parsons  hekimlerin,  bencilliğin  karşısında  fedakarlığı  öne  alan  bir  mesleği  icra
ettiklerini ve sahip oldukları alan bilgisiyle bir tür otorite oluşturduklarını belirtir. Söz konusu
otorite aracılığıyla hekimlerin hastalarını sağlıklarına kavuşturmak üzere onlara ne yapmaları
gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunduğu bir konum sağladığı görülür. Benzer bir şekilde
Freidson (1970, xviii) da günümüzde tıp mesleğini, ayrıcalıklı bir statü arayan mesleklerin
özlemlerini modellediği bir prototip olarak görür. Freidson (1970, s. 5)’a göre tıp mesleğinin
karakteristik özelliği, prestijin yanı sıra hastalık ve onun tedavisi hakkında sahip olunan tıbbi
bilgiye dayalı uzman otoritesinden kaynaklanan bir tür üstünlüktür. Bu noktada günümüzde
tıp  mesleği  hastalığı  teşhis  ve  tedavi  etmek  üzere  resmi  olarak  onaylanmış  bir  tekel
konumundadır.  Illich  ise  tıbbın  sahip  olduğu  mesleki  gücü  kabul  etmekle  birlikte  bunu
eleştirir.  Illich  (2011,  s.  14) modern  tıp  sistemi  içinde  hekimlerin  tıbbi  müdahalede
bulunabilmeleri  için  almaları  gereken  eğitim  sürelerinin  giderek  artarken  toplumun  da
hekimlere  daha  çok  bağımlı  hale  geldiklerini  belirtir.  Böylece  “sağlık  bilgisi  bir  erdem
olmaktan çıkıp bilimin sunağında, profesyonel biçimde örgütlenmiş bir ayine dönüş”ür (Illich,
2011, s. 14).       

Hekimliğin  toplum içerisindeki  bu  saygın  konumu zaman  içerisindeki  gelişmelerle
olumsuz  yönde  etkilenir.  Öyle  ki  hekimler,  bir  profesyonel  olarak  mesleğinin  gereklerini
yerine  getiremez  hale  gelirler.  Haug  (1996,  s.  131)’un  profesyonelleşememe  olarak
ifadelendirdiği  bu  durum  profesyonellerin  bilgi  tekelinin  kırılmasını,  kamu  çıkarını
gözettikleri inancını ve mesleki özerkliklerinin yitirilmesini içerir. Haug (1996, ss. 136-144)’a
göre profesyonelleşememenin birkaç nedeni vardır. Bunlardan ilki bilgisayar teknolojisinin,
profesyonellerin  zihninde  yerleşik  olan  tekelleşmiş  bilgiyi  kodlayarak  depolanabilir  ve
gerektiğinde  yeniden  kullanılabilir  bir  hale  getirmesidir.  Tıp  açısından  bunun  yansıması
bilgisayarla  yapılan  tanıların  ortaya  çıkmasıdır.  İkincisi  toplumda  genel  olarak  eğitim
seviyesinin artması (sağlık okur-yazarlığı), profesyonellerin sahip oldukları bilgilere yönelik
gizemin kalkarak eleştiriye tutulmasına neden olur. Son olarak müşterilerin denetim kurma
istekleri  profesyonellerin  karar  verme gücünü olumsuz yönde etkiler.  Buna göre hekimler
eylemlerinin gözlemlenebilir  olmasına,  bu eylemlerin amaçlarının ve kullanılan tekniklerin
açık  olmasına  zorlanarak  özerkliklerini  yitirmekte  ve  profesyonelleşememektedirler.
Saygınlık yitimi konusunda bir başka düşünür Oppenheimer (1996, s. 151) da bir profesyonel
olarak hekimlerin kendi iş yerlerini açmaktan ziyade başkalarının yanında istihdam edilmeye
çalıştıklarını  ve  geçmişe  oranla  daha  fazla  kamu  ve  özel  hastanelerde  görev  almakta
olduklarını  belirtir.  Böylesi  kuruluşlarda çalışanlar  açısından bu durum, proleter koşulların
ortaya çıkmasına neden olur. Bu noktada proterleşen bir profesyonel hekim, bütün bir işin
belli  bir  parçasını  bağlı  oldukları  örgütün üst  bürokratlarınca  (sivil  bir  memur  ya  da  baş
hekim) belirlendiği pazar ilişkileri çerçevesinde belirli bir maaşa bağlı olarak yerine getirir.
Ritzer & Walczak (1988, ss. 1-2) ise verimliliği arttırmaya yönelik olarak özellikle sigorta
şirketleri ve kamu ve özel sağlık kurumlarının doktorlar üzerinde giderek artan bir denetime
neden olduklarını belirtir.  Bu durum, toplumsal  bir değer olarak hastaya hizmet etmekten,
kurallar, yönetmelikler ve verimliliği ön plana alan bir anlayışa geçişi yansıtır. Artık hekimler,
üzerlerinde  denetim  oluşturan  mercilerin  belirledikleri  kurallar  ve  yönetmelikler  dışında
özgürce karar verememekte ve söz konusu kurumlarca normal işçiler gibi iş başına ücretle
çalışır bir hale getirilmektedirler.
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Sonuç

İnsanoğlunun  varlığını  devam  ettirmek  üzere  ortaya  koyduğu  bütün  deneysel
girişimlerin  bir  toplamı  olarak  tıbbi  bilgi,  geçmişten  günümüze  geçirdiği  değişimlerle  bir
dönüşümü yansıtır. Tarih öncesi zamanlarda doğaüstücülük paradigması ile başlayan süreç,
antik  dönemde  doğalcılık,  Aydınlanma  döneminde  hümanistik  tıp,  19.yüzyılda  aktarlar,
hipnozcular, botanik, manyetik ve elektriğin yanı sıra 19. yüzyılın sonuna doğru da mikrop
paradigmasına evrilir. Bu sürece paralel olarak tıbbi bilginin kullanımı ve üretiminin yaygın
olarak bilinen bir halk tıbbından büyücülere, şifacılara ya da şamanlara ve din adamlarına,
oradan  da  modernliğe  evrilen  süreçte  kurumsallaşan  bir  yapı  içerisinde  kendine  özgü
terminolojisi  ve  eğitim  şekliyle  uzmanlaşmış  mesleki  bir  grubun  tekeline  girdiği  görülür.
Ancak  modernliğin  daha  ileri  bir  aşaması  olarak  günümüzde  de  bu  tekelin  sağlık  okur-
yazarlığını arttıran kitle iletişim araçları, verimliliği ve kârı önceleyen neoliberal politikalar ve
doktorların  bilgi  tekellerinin  kırılmasını  sağlayan  teknolojik  gelişmeler  ile  yeniden  bir
değişime  uğrayarak  hekimin,  bir  profesyonel  olarak  mesleğinin  gereklerini  yerine
getiremeyen bir proletere dönüşmesinin yanı sıra saygınlık ve güç kaybı yaşamasına da neden
olur.    
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Özet
Değerler,  toplumsal  açıdan birleştirici  bir  olgu olmakla  birlikte,  bireysel  açıdan da

davranışlarımızın  olumlu  yönde  yönlendirilmesinde  önemli  bir  rol  oynar. Bu  çalışmanın
amacı, Osmanlıda ilkokulda okutulmak üzere basılan değerler eğitimi kitaplarından Risale-i
Ahlak  ile  2017  yılında  Milli  Eğitim  Bakanlığı  tarafından  müfredatta  yapılan  değişiklikle
öğrencilere  kazandırılmak  istenen  “kök  değerler”  in  karşılaştırılarak,  aralarındaki
benzerliklerin  ve  farklılıkların  belirlenmesidir.  Çalışmada  ilkokullarda  okutulmak  üzere
hazırlanan M. Sadık Rıfat Paşa’nın Risale-i Ahlak adlı kitabı ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim
ve  Terbiye  Kurulu  Başkanlığı  tarafından  müfredatta  yapılan  değişiklikle  müfredatta  esas
alınan  on  kök  değerler  karşılaştırılarak  değerlendirilmiştir.  Araştırma  nitel  araştırma
yöntemlerinden doküman analizi  kapsamında incelenmiştir.  Araştırmanın doküman kısmını
Osmanlı döneminde yazılan Risale-i Ahlak ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında
müfredatta yapılan değişiklikle belirlenen on kök değer oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda
geçmişte konu başlığı altında verilen çoğu değerin, on kök değerde gruplandırılarak verildiği,
bazı  değerlerin ise  on  kök  değer  içinde  olmadığı  ve  bu  değerlere  ilişkin  tutum  ve
davranışlarda da bu değerlere değinilmediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, On Kök Değer, M. Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlak.

CENTENARIAN CHANGE OF VALUES: THE COMPARISON OF TEN
CORE VALUES AND RISALE-I AHLAK

Abstract
Values are a socially unifying phenomenon; on the other hand, they play an important

role in guiding our individual behavior in a positive way. The aim of this study is to compare
Risale-i  Ahlak  (Handbook of  Ethics),  one of  the values  education  books published to  be
taught in primary school in the Ottoman Empire, with the "core values" that are intended to be
acquired by students with the change made in the curriculum by the Ministry of National
Education in 2017, and to determine the similarities and differences between them. In the
study,  M.  Sadık  Rıfat  Pasha's  book,  Risale-i  Ahlak,  which  was  prepared  to  be taught  in
primary  schools,  and  ten  core  values  based  on  the  curriculum  asserted  by  the  Board  of
Education and Discipline were compared and evaluated. The research was conducted within
the scope of document analysis, one of the qualitative research methods. The document part
of the research consists of the Risale-i Ahlak written in the Ottoman period and ten core
values determined by the change made in the curriculum in 2017. As a result of the study, it
was found that most of the values given in the past were grouped into ten core values, and
some values were not within these ten core values. It is also seen that these values are not
mentioned in the attitudes and behaviors regarding these values.

Keywords: Values Education, Ten Core Values, M. Sadık Rifat Pasha, Risale-i Ahlak.
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Giriş

Değer kelimesi, Türk Dil Kurumu tarafından “Bir şeyin önemini belirleyen soyut ölçü,
bir  şeyin  değdiği  karşılık”  ve  “Bir  ulusa  ait  olan  sosyal,  kültürel,  ekonomik  ve  bilimsel
değerleri  içeren maddi  ve manevi  öğelerin  bütünüdür” şeklinde ifade edilmiştir  (Türk Dil
Kurumu, 2021). Değer, genel olarak davranışlara öncülük eden kurallar ve temel inançlar,
eylemlerin istenilen bir şekilde yargılandığı standartları ortaya koyan unsurlardır (Halstead &
Taylor, 2000).  

Değerler  eğitimi,  değerlerin  aktarılması  adı  altında  sürdürülen  her  türlü  bilinçli
faaliyetleri  ifade  eder.  Aile  ve  okuldaki  tüm  paydaşların  ve  süreçlerin  göz  önünde
bulundurulmasıyla  belirli  bir  plan  dâhilinde  gerçekleştirilen  değerler  eğitimi,  süreç  olarak
kapsayıcı  ve çok boyutludur. Değerlere yönelik farkındalığın oluşturulması için bu süreçte
eğitim ortamındaki tüm imkânların kullanılması gerekmektedir (Keskin, 2008). 

Bir  ülkenin  eğitim  sistemi,  önem  verdiği  ve  bunu  eğitim  sistemine  de  yansıttığı
değerlerle  başlar.  Eğitimin genel  çerçevesini,  eğitimin amaçlarını  ve yönünü belirleyen bu
değerlerdir.  Bu amaçlara  ulaşmak adına  eğitim sistemi  faaliyetler  gösterir  (Doğan,  1997).
Özellikle  öğretmenlerin,  eğitim  sisteminin  hedeflediği  değerlerle  özdeşleşmiş  davranışlar
sergileyerek öğrencilere rehberlik etmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Kültürel miras olarak
değerler, toplumların eğitim sisteminde nesilden nesle aktarılmak istenen hedeflerdendir. Her
toplumun eğitim sisteminde  bu hedefe  yönelik  faaliyetler  bulunmuş ve  toplum tarafından
kabul  gören  değerler  aktarılmak  istenmiştir.  Eğitim  sistemimiz  tarafından  da  2017 yılıyla
beraber öğrencilere kazandırılmak istenen değerler “on kök değer” adı altında toplanmıştır.
2017 yılının Temmuz ayında Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim felsefesini belli oranda
değiştirmiştir.  Talim ve Terbiye  Kurulu Başkanlığı  tarafından  18 Temmuz 2017 tarihinde
“Müfredatta  Yenileme ve  Değişiklik  Çalışmalarımız  Üzerine”  başlığıyla  yayınlanmış  olan
bildirisinde  “Değerler  Eğitimi”ne  ilişkin  “on kök değerden söz  edilmiştir.  Bu değerler  şu
şekilde sıralanabilir: Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk,
vatanseverlik, yardımseverlik (MEB, 2017).

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Osmanlıda ilkokulda okutulmak üzere basılan değerler eğitimi
kitaplarından Risale-i  Ahlak ile 2017 yılında Milli  Eğitim Bakanlığı tarafından müfredatta
yapılan değişiklikle öğrencilere kazandırılmak istenen “on kök değerler” in karşılaştırılarak,
aralarındaki benzerliklerin ve farklılıkların belirlenmesidir. 

Yöntem

Veri Toplama Yöntemi

Bu  çalışma,  nitel  araştırma  yöntemlerinden  doküman  analizi  kapsamında
incelenmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması istenen olay ve olgular hakkında bilgi içeren
yazılı materyallerin analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
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Örneklem

Araştırmanın doküman kısmını Osmanlı döneminde yazılan “Risale-i Ahlak” ile Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında müfredatta yapılan değişiklikle belirlenen “on kök
değer” oluşturmaktadır.

Bulgular: Araştırmanın bu bölümünde On kök değer ve Risale-i Ahlak’ta yer alan değerler,
aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar tablolar halinde sunulmuştur.

On Kök Değer

Milli  Eğitim  Bakanlığı  tarafından  2017  yılında  yapılan  müfredat  değişikliğiyle
öğrencilere kazandırılması hedeflenen milli, manevi ve evrensel değerler on ana başlık altında
toplanmıştır.  Bütün  eğitimin  nihai  gayesi  ve  ruhu  olarak  ifade  edilen  değer  eğitiminin
kapsamında belirlenen on kök değer ve bu değerlere ilişkin tutum ve davranışlar şu şekildedir:

Tablo 1. Yenilenen Müfredatlarda Değerler ve Değerlerle İlişkili Tutum ve Davranışlar

Değerler Tutum ve Davranışlar
Adalet Adil olma, eşit davranma, paylaşma…
Dostluk Diğerkâmlık, güven duyma, anlayışlı olma, 

dayanışma, sadık olma, vefalı olma, 
yardımlaşma…

Dürüstlük Açık ve anlaşılır olma, doğru sözlü olma, 
güvenilir olma, sözünde durma…

Öz denetim Davranışlarını kontrol etme, davranışlarının 
sorumluluğunu üstlenme, öz güven sahibi 
olma, gerektiğinde özür dileme…

Sabır Azimli olma, tahammül etme, beklemeyi 
bilme…

Saygı Alçakgönüllü olma, başkalarına kendine 
davranılmasını istediği şekilde davranma, 
diğer insanların kişiliklerine değer verme, 
muhatabının konumunu, özelliklerini ve 
durumunu gözetme…

Sevgi Aile birliğine önem verme, fedakârlık 
yapma, güven duyma, merhametli olma, 
vefalı olma…

Sorumluluk Kendine, çevresine, vatanına, ailesine karşı 
sorumlu olma; sözünde durma, tutarlı ve 
güvenilir olma, davranışlarının sonuçlarını 
üstlenme…

Vatanseverlik Çalışkan olma, dayanışma, kurallara ve 
kanunlara uyma, sadık olma, tarihsel ve 
doğal mirasa duyarlı olma, toplumu 
önemseme…

Yardımseverlik Cömert olma, iş birliği yapma, merhametli 
olma, misafirperver olma, paylaşma…
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Risale-i Ahlak

Risale-i  Ahlak,  Osmanlı  devlet  adamlarından  Mehmet  Sadık  Rıfat  Paşa  tarafından
kaleme  alınmış  bir  ahlak  kitabıdır.  Mehmet  Sadık  Rıfat  Paşa,  İstanbul’da  28  Ekim 1807
tarihinde doğmuş ve 12 Şubat 1857’de vefat etmiştir (Günay, 1992).

1841 yılının  aralık  ayında  azledildiği  Hariciye  Nazırlığı  görevinden sonra sekiz ay
süren mazuliyet  dönemi içerisinde Risale-i  Ahlak’ı  kaleme almıştır.  Sultan Abdülmecid’in
isteğiyle  sıbyan mektebi  talebeleri  için yazılan bu risale,  II.  Abdülhamid devrine dek ders
kitabı olarak okutulmuştur (Akyıldız, 2008, s. 400).

Tablo 2. On Kök Değer ve Risale-i Ahlak’ta Yer Alan Değerler Karşılaştırması

On Kök Değer Risale-i Ahlak

1. Adalet 1. İbadet 13. Sirkat 
(Hırsızlık)

25. Terk-i Kabul-i 
Nasihat

2. Dostluk 2. İlim 14. Ağız Gevşekliği 26. Nezafet 
(Temizlik)

3. Dürüstlük 3. Riayet 15. Tahkir (Küçük 
Düşürmek)

27. Sehavet 
(Cömertlik)

4. Öz Denetim 4. Kizb (Yalan 
Söylemek) 

16. Garez ve Kin 28. Buhul (Cimrilik)

5. Sabır 5. Nemmamlık 
(Kovuculuk)

17. Sadakat 29. Muavenet ve 
Şefkat

6. Saygı 6. İkiyüzlülük 18. Vefakarlık 30. Hıfz-ı Sıhhat-i 
Vücud

7. Sevgi 7. Ziyankarlık 19. Riayetkarlık 31. Ülfet ve Ünsiyet 

8. Sorumluluk 8. Enaniyet 
(Bencillik)

20. Kanaat 32. Edep ve Hürmet

9. Vatanseverlik 9. Haset 
(Kıskançlık)

21. Hüsn-i Karin 
(İyi insanlarla düşüp
kalkmak)

33. Hukuk-i 
Uhuvvet(Muhabbet 
Beslemek)

10. Yardımseverlik 10. Haylazlık 22. Acele Etmek 34. İffet ve Hamiyet

11. Hilekârlık 23. İnat 35. Riayet-i Hukuk-i 
Ülfet (İyiliği 
unutmamak)

12. Arsızlık ve 
Maskaralık

24. Bed-Zebanlık 
(Kötü Söz 
Söylemek)
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Tablo 2’ de görüldüğü gibi, on kök değer öğrencilerin sahip olması gereken olumlu ve
pozitif  hasletler  üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır.  İsminin de kök değerler  olmasından
anlaşılacağı  üzere  bu  değerlere  sahip bireylerin  hangi  tutum ve  davranışlara  sahip  olması
gerektiği Tablo 1’ de detayı bir şekilde belirtilmiş bulunmaktadır. Bu değerler her ne kadar 10
tane ile sınırlandırılmış olsa da tutum ve davranışların bu değerler ile sınırlı olmadığını ortaya
koymaktadır.

Risale-i Ahlak kitabında bulunan değerlerin arasındaki en temel farklılık, içerisinde
yalnızca öğrencilerde bulunması beklenen olumlu değerlerin yanında bulunmaması gereken
değerlerinde  eş  zamanlı  olarak  ortaya  konulması  denebilir.  Bunun  dışında  kitaptaki
değerlerin,  on  kök  değerin  içerisinde  yer  alan  değerlerin  tamamını  barındırdığı  da
söylenebilir.  Aşağıdaki  tabloda  (Tablo  3)  on  kök  değer,  on  kök  değere  ilişkin  tutum ve
davranışların Risale-i Ahlak kitabındaki karşılıkları olan benzer bazı değerler verilmiştir. 

Tablo 3. On Kök Değer ve Risale-i Ahlak’ta Yer Alan Benzer Değerler

On Kök Değer Risale-i Ahlak

Adalet Buhul (Cimrilik), Sehavet (Cömertlik)

Dostluk Hukuk-i Uhuvvet (Muhabbet Beslemek), Sadakat, Vefakârlık, 
Hüsn-i Karin(İyi insanlarla düşüp kalkmak), Ülfet ve Ünsiyet, 
Edep ve Hürmet, Riayet-i Hukuk-i Ülfet (İyiliği unutmamak)

Dürüstlük Kizb (Yalan Söylemek), Nemmamlık (Kovuculuk), Bed-Zebanlık 
(Kötü Söz Söylemek), Ağız Gevşekliği, Sadakat, İkiyüzlülük, 
Hilekârlık, Sirkat (Hırsızlık)

Öz Denetim Ziyankârlık, Haylazlık, Arsızlık ve Maskaralık

Sabır Acele Etmek, İnat, Kanaat

Saygı Riayet (Saygı, Hürmet), Bed-Zebanlık (Kötü Söz Söylemek), 
Tahkir (Küçük Düşürmek), Riayetkârlık (Saygı, Hürmet), Ülfet ve 
Ünsiyet, Edep ve Hürmet, Hukuk-i Uhuvvet (Muhabbet Beslemek,
Terk-i Kabul-i Nasihat, Garez ve Kin

Sevgi Vefakârlık, Tahkir (Küçük Düşürmek), Muavenet ve Şefkat, 
Hukuk-i Uhuvvet (Muhabbet Beslemek), Riayet-i Hukuk-i Ülfet 
(İyiliği unutmamak)

Sorumluluk Ziyankârlık, Enaniyet (Bencillik), Haset (Kıskançlık, Hilekârlık, 
Vefakârlık,

Vatanseverlik Vefakârlık, Terk-i Kabul-i Nasihat, İlim

Yardımseverlik Sehavet (Cömertlik), Buhul (Cimrilik)
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Tablo 4. On Kök Değerde Olmayıp Risale-i Ahlak’ta yer Alan Değerler

Sıra Değerler

1 İbadet

2 Arsızlık ve Maskaralık

3 Nezafet (Temizlik)

4 Hıfz-ı Sıhhat-i Vücud

5 İffet ve Hamiyet

Sonuç ve Öneriler

Araştırmada Osmanlı  döneminde yazılan  Risale-i  Ahlak ile  Milli  Eğitim Bakanlığı
tarafından 2017 yılında müfredatta  yapılan değişiklikle  belirlenen on kök değer arasındaki
benzerlikler ve farklılıklar incelenmiştir. Araştırma sonucunda geçmişte konu başlığı altında
verilen çoğu değerin, on kök değerde gruplandırılarak verildiği, bazı değerlerin ise on kök
değer  içinde  olmadığı  ve  bu  değerlere  ilişkin  tutum  ve  davranışlarda  da  bu  değerlere
değinilmediği görülmüştür.

Çalışma sadece değerlerin neler olduğu ve zaman içerisindeki göstermiş değişikleri
içeriyor  olup  bu  değerlerin  sunulduğu  sosyolojik,  kültürel,  politik  ve  tarihi  unsurlar;
değerlerin öğrencilere aktarılma usul, esas ve yöntemleri üzerinde durulmamıştır.  Ortalama
yüzyıl  gibi  bir  süre  içerisinde  eğitime  etki  eden  ne  gibi  farklı  unsurların  olduğu,  içinde
bulunan  zamanın  belirgin  özellikleri  ve  değerlerin  belirlenmesinde  öne  çıkan  belirleyici
unsurlar  ve  kişi  özellikleri  ise  daha  kapsamlı  ve  derinlikli  farklı  çalışmalarda  ortaya
konulabilir. 

KAYNAKÇA

Akyıldız, A. (2008). Sâdık Rifat Paşa. TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 35, 400-401. İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı.

Doğan, H. (1997). Eğitimde program ve öğretim tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
Günay, B. (1992). Mehmed Sâdık Rıfat Paşa’nın hayatı eserleri görüşleri. Yayınlanmamış 

yüksek lisans tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of 

recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.
Keskin, Y. (2008). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programlarında değerler eğitimi: 

tarihsel gelişim, 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması (Doktora 
tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 226374).

Mehmet sadık Rıfat Paşa. (1325). Risale-i Ahlak. İstanbul: Matbaa-i Ahmet Kemal.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. 

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-
program.pdf adresinden edinilmiştir.

211



Türk  Dil  Kurumu.  (2021).  Güncel  Türkçe  sözlük.  https://sozluk.gov.tr/?kelime=ahlak%20
adresinden alınmıştır.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). 
Ankara: Seçkin Yayıncılık.

212



MENA TOPLUMLARININ DEĞER VE AHLAK ANLAYIŞI

Melike YAŞAR1

Özet
Toplumların  karakteristik  davranış  kuralları  mevcuttur.  Toplumlar,  bu  kurallar

çerçevesinde  davranışları  onaylamakta,  itaat  edenleri  ödüllendirmekte  ve itaat  etmeyenleri
cezalandırmaktadırlar.  Ortadoğu  ve  Kuzey  Afrika  kelimelerinin  İngilizce  ifadelerinin
kısaltmasından oluşan MENA (Middle East and North Africa), çeşitli açılardan hem farklılık
(gelişme  düzeyi,  sosyoekonomik düzey vb.)  hem de benzerlik  gösteren  ülkeleri  kapsayan
geniş bir coğrafi alandır. MENA’yı oluşturan coğrafi bölgelerdeki toplumların hemen hemen
hepsinde, bireylerin davranışlarına yanıt (onaylama-onaylama, ceza ya da ödül), namus (onur)
temelinde verilmektedir. Başka bir ifadeyle, MENA toplumlarında yapılan çalışmalar ve bu
çalışmalardan elde edilen bilgiler, bölgenin baskın değer sisteminin ‘namus’ ile karakterize
olduğunu  ve  namusla  ilişkili  olarak,  toplumun  kişilerarası  görgü  kuralları,  öz  bakım
uygulamaları  ile  şekillendiğini  öne sürmektedir.  Dolayısıyla  MENA toplumlarında ‘namus
(onur)’ birincil değer sistemidir ve bireyler benliklerini, ahlaki yargılarını bu değer sistemi
çerçevesinde organize etmektedir.   Bu toplumlar aynı zamanda namus kültürü (honor culture)
olarak  adlandırılmaktadır.  Bu  çalışmada  MENA  toplumlarının  değer  yargılarının  hem
çerçevesini hem de içeriğini oluşturan ‘namus (onur) kültürü’nün tanıtılması ve bu kültürlerde
yapılmış çalışma sonuçlarının derlenerek aktarılması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: MENA toplumları, değerler, ahlak, namus kültürü.

VALUES AND MORALS OF MENA SOCIETIES

Abstract
Societies have characteristic behavioral rules. Societies approve behaviors within the

framework of these rules, reward those who obey and punish those who do not obey. MENA
(The Middle East and North Africa), which is an abbreviation of the English expressions of
the words the Middle East and North Africa, is a wide geographical area covering countries
that are both different (development level, socioeconomic level, etc.) and similar in various
aspects. In almost all of the societies in the geographical regions that make up the MENA,
response  to  the  behavior  of  individuals  (approval-disapproval,  punishment,  or  reward)  is
given based on honor.  In other words, the studies conducted in MENA societies,  and the
information obtained from these studies suggest that the dominant value system of the region
is  characterized  by  'honor'  and,  concerning  honor,  the  society  is  shaped  by interpersonal
etiquette and self-care practices. Therefore, in MENA societies, 'honor' is the primary value
system and individuals organize their selves and moral judgments within the framework of
this value system. These societies are also called honor cultures. In this study, it is aimed to
introduce the 'culture of honor', which constitutes both the framework and the content of the
value judgments of MENA societies, and to compile and convey the results of the studies
conducted in these cultures.

Keywords: MENA societies, values, moral, honor culture.
Giriş

Değer  ve  ahlak  çalışmaları,  son yıllarda  dikkat  çeken  çalışma  alanlarından  biridir.
Değer ve ahlak kavramları  incelendiğinde,  değer kavramı,  bireyin davranışlarına  rehberlik
eden,  ilişkilerine  yön  veren  unsurlar  olduğu,  aynı  zamanda  bu  unsurların  kişi  için  neyin
1 Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü. melike.yasar@atauni.edu.tr
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istendik olduğunu da belirlediğini açıklamaktadır (Smith, 1969). Ahlak ise, ‘’doğru ve yanlış
veya vicdana dayanan davranış kuralları’’ olarak tanımlanmaktadır (Sunar, 2002). Değerler
ve ahlak alanında ilk sistematik çalışmaları gerçekleştiren Schwartz ve Kohlberg’ten bu yana,
alanla ilgili yapılan çalışmalar ciddi ölçüde ivme kazanmıştır. Son yıllarda geliştirilen yeni
kuramlarla  (Örn.,  ahlaki  temeller  kuramı,  iş  birliği  olarak  ahlak,  ilişki  modelleri  kuramı)
birlikte hem alana ilgi artmış hem de yapılan çalışmalarda artış gözlemlenmiştir.  Özellikle
ahlak  alanında  yeni  teorilerin  ve  çalışmaların  sayısının  artması  ve  önceki  teorilerin
sınanmasıyla  birlikte  hem  Kohlberg’in  çalışmalarının  hem  de  Kohlbergci  bakış  açısıyla
yapılan  diğer  çalışmaların  Batılı  ahlak  anlayışını  yansıttığına  dair  eleştiriler  de  ortaya
atılmıştır (Haidt ve Graham, 2007; Schweder, Much, Mahaparata ve Park, 1997).Başka bir
ifade  ile,  söz  konusu  ahlak  çalışmalarının  “WEIRD1”  olarak  isimlendirilen  Batılı,
endüstrileşmiş, zengin ve demokratik ülkelerin ahlak anlayışını yansıttığı, WEIRD dışındaki
toplumları  göz  ardı  ettiği,  bu  nedenle  çalışmalarda  ele  alınan  ahlak  anlayışının  kapsamlı
olmadığı  ifade  edilmiştir.  Henrich  ve  arkadaşlarının  yaptığı  bir  çalışmada,  WEIRD
toplumlarının  dünya nüfusunun %16’sını,  psikoloji  literatürünün  ise  %96’sını  oluşturduğu
ifade edilmiştir (Henrich, Heine ve Norenzayan, 2010). Tüm bu bilgiler doğrultusunda, bu
bildiride  WEIRD  toplumlarının  dışında  kalan  ve  bu  toplumlara  göre  daha  az  çalışılan
“MENA” toplumlarının değer ve ahlak anlayışlarının tanıtılması amaçlanmıştır.

Mena Toplumları ve Mena Toplumlarının Değer ve Ahlak Anlayışı

MENA (Middle  East  and  North  Africa),  Ortadoğu  ve  Kuzey  Afrika  kelimelerinin
İngilizce  karşılıklarının  ilk  harflerinden  oluşturulan  bir  kısaltmadır.  Bu kısaltma,  psikoloji
alanında,  bu bölgede paylaşılan ortak değerleri  tasvir  etmek için kullanılmaktadır.  MENA
ifadesi,  Ortadoğu  ve  Kuzey  Afrika  ile  sınırlandırılmış  olsa  da  MENA  toplumlarının
karakteristik  özelliğini  oluşturan  yapıların  Latin  Amerika,  Afrika’nın  Güneyi,  Hindistan,
Pakistan ve Doğu Asya gibi bölgeleri de içine aldığı görülmektedir (Peristiany, 1965; Pitt-
Rivers, 1965; Mosquera, 2016; Cihangir, 2013).

Bütün toplumların karakteristik davranış kuralları mevcuttur. Toplumlar, bu kurallar
çerçevesinde  davranışları  onaylamakta,  itaat  edenleri  ödüllendirmekte  ve itaat  etmeyenleri
cezalandırmaktadır.  MENA’yı  oluşturan  coğrafi  bölgelerdeki  toplumların  hemen  hemen
hepsinde,  bireylerin davranışlarına  yanıt  (onaylama-onaylamama,  ceza ya da ödül),  namus
(onur) temelinde yapılmaktadır. Başka bir ifadeyle; MENA toplumlarında yapılan çalışmalar
ve  bu  çalışmalardan  elde  edilen  bilgiler,  bölgenin  baskın  değer  sisteminin  ve  ahlak
anlayışlarının  ‘namus2’  ile  karakterize  olduğunu  ve  namusla  ilişkili  olarak,  toplumun
kişilerarası  görgü  kuralları,  öz  bakım  uygulamaları  ile  şekillendiğini  öne  sürmektedir
(Peristiany 1965; Pitt- Rivers, 1965: Busatta, 2006; Abu- Lughod, 1985). Dolayısıyla MENA
toplumlarında  ‘namus  (onur)’  birincil  değer  sistemidir  ve  bireyler  benliklerini  bu  değer
sistemi çerçevesinde organize etmektedir.   Bu toplumlar aynı zamanda namus kültürü (honor
culture) olarak adlandırılmaktadır.

1WEIRD  ifadesi  ‘batılı  (western),  eğitimli  (educated)  endüstrileşmiş  (ındustrialized),  zengin  (rich)  ve  demokratik
(democratic)’ kelimelerin İngilizce ifadelerinin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır. 
2İngilizce literatürde MENA toplumlarının birincil değerleri ‘honor’ olarak ifade edilir ve bu toplumlar honor culture olarak
adlandırılmaktadır. Ancak kavramların Türkçe karşılıklarında ortak bir kullanım bulunmamaktadır. Öner- Özkan ve Gençöz
(2006), ‘honor’ ın Türkçe karşılığı olarak ‘gurur’u kullanırken; Sakallı- Uğurlu ve Akbaş (2013), ‘namus’ u kullanmışlardır.
Bu yazıda da ‘namus’ ifadesi kullanılmıştır.
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Namus, kişinin kendi gözünden olduğu kadar başkalarının gözündeki değeridir. Aynı
zamanda  namus,  genel  olarak  iyi  bir  itibarın  sürdürülmesine  odaklanmaktır.  Dolayısıyla
namus hem iç hem de dış niteliğe sahiptir (Leung ve Cohen, 2011). Namus sahibi olmak,
başkaları  tarafından  saygı  görmeyi  gerektirmektedir  (Pitt-  Rivers,  1965;  Peristiany,  1995;
Uskul,  Cross,  Sunbay,  Swing ve Ataca,  2012).  Kişinin kendi  itibarı,  kendini  namuslu  bir
şekilde davranmaya ve onursuzluğun önüne geçmeye yönlendiren içsel bir namus duygusuna
(yani şeref kaygısına) bağlı  olsa da bireysel davranışların sosyal olarak tanınması  bireysel
namus  iddialarını  meşrulaştırır.  Ayrıca;  iyi  bir  itibarın  sürdürülmesine  yapılan  bu  vurgu,
MENA toplumlarında  yalnızca bireysel  veya kişisel  düzeyde değil,  aynı  zamanda kolektif
düzeyde de önemlidir.  Kolektif  namus, sınırlı  bir grup birey tarafından paylaşılan namusu
ifade eder ve aile itibarına, erkeksi ve kadınsı namus kodlarına odaklanır (Abu-Lughod, 1985;
Gilmore,  1987;  Peristiany,  1965;  Pitt-Rivers,  1975;  Schneider,  1971).  Namus,  yalnızca
MENA  toplumlarına  özgü  değildir.  Pek  çok  farklı  bölgede  ve  farklı  kültürde  de  yer
almaktadır.  Ancak  yapılan  çalışmalarda  namusun  MENA  dışındaki  diğer  kültürlerde  ve
ülkelerde  farklı  anlamlar  taşıdığı  görülmüştür.  Helkama  ve  arkadaşlarının  (2013)  yaptığı
çalışma,  namusun  farklı  kültürlerde  farklı  anlamlara  geldiğini  göstermiştir.  Çalışmada,
Estonya ve  Finlandiya'da  namus,  ağırlıklı  olarak  güçle  ilgili  (sosyal  prestij,  zenginlik)  ve
başarı  değerleriyle  ilişkilendirilmiştir.  Bu  ülkelerdeki  namusun  kendini  geliştirme
çağrışımları,  gelenek,  uygunluk  ve  güvenlik  değerleriyle  (örneğin  alçakgönüllülük,  aile
güvenliği,  ebeveynleri  ve  yaşlıları  onurlandırmak)  pozitif  bir  şekilde  ilişkilendirildiği
bulunmuştur. Ayrıca; Rusya'da namus, yardımseverlikle (örneğin, dürüst olmak, yardımsever
olmak) bağlantılı olduğu görülürken; İsviçre için namusun kendini geliştirme anlamı taşıdığı
görülmüştür.  Dolayısıyla  namus kavramı her kültürde görülse de anlamsal  açıdan farklılık
göstermektedir. Ancak; daha öncede belirtildiği gibi, MENA toplumlarında namus, hem bu
toplumların karakteristik özelliğini ya da birincil değer sistemini oluşturmakta hem de kadının
cinsel saflığı, bireyin itibarı gibi anlamlar içermektedir (Mosquera, 2002). Peristiany (1965),
MENA toplumlarında namusun, sosyal değerlerin zirvesi ve sosyal düzenin şartı olduğunu
belirtmiştir. Bu nedenle, namusun MENA toplumlarının karakteristik özelliğini oluşturduğunu
ifade etmiştir.

MENA  toplumlarında  namus,  diğer  sosyal  sınıflandırmaların  daha  üstündedir  ve
toplumu onurlu  ve onursuz (namuslu-  namussuz,  şerefli-  şerefsiz  gibi)  bireyler  olarak  iki
temel  sınıfa ayırmaktadır  (Peristiany,  1965).  Şeref,  onur ve namus gibi  kavramlar  MENA
toplumlarında  bir  insanın kendi  değerine  dair  tahminini,  gurur  iddiasını  tanımlarken,  aynı
zamanda bu iddianın kabulünü, toplum tarafından tanınan mükemmelliğini, gurur hakkını da
üretir ve toplumun idealleri ile idealleri gerçekleştirme arzusu aracılığıyla, namusun bireyin
ahlaki odağı olmasını sağlar (Pitt- Rivers, 1965; Peristiany, 1965; Mosquera, Manstead ve
Fischer, 2002a). Dolayısıyla, onur veya namus kavramları, bir onay veya onaylanmama ifade
etmekten daha fazlasıdır. Belli bir kültüre özgü kurumlarda ve geleneksel değerlendirmelerde
görülen genel bir yapıya sahiptir. Bu nedenle; yalnızca belirli bir davranış biçimi için alışılmış
bir tercihi değil, aynı zamanda karşılığında belirli bir muameleye hak kazanmayı da ima eder
(Peristiany,  1965).  Namus; gurur hakkı,  statü hakkıdır  ve statü,  belirli  bir  sosyal kimliğin
tanınmasıyla  belirlenmektedir.  Ayrıca;  namus  veya  onur  yalnızca  bireysel  itibardan  değil,
geçmişten de beslenmektedir (Vandello ve Cohen, 2011). 

MENA’yı  oluşturan  coğrafi  bölgelerden  Afrika  hakkında  araştırma  yapan  Metz,
Afrika’nın  kuzeyinde,  namusun  ve  kişilerarası  ilişkilerin  diğer  değerlere  göre  öncelikli
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olduğunu  vurgulamaktadır.  “Ubuntu1”  adını  verdikleri  geleneksel  felsefi  görüşün  ilk
maddesinin  ‘Bir  eylem,  bir  kişinin  namusuna saygı  duyduğu ölçüde doğrudur;  bir  eylem,
insanı aşağıladığı ölçüde yanlıştır’ olduğunu belirtmiştir (Metz, 2007; Metz, 2009).Van der
Walt  (2003)  ise,  Afrika’daki  en  önemli  değerlerin,  saygı  görmek,  sevgi,  şefkat,  nezaket,
cömertlik,  hakikat,  dürüstlük,  tevazu, öz disiplin,  affetme,  merhamet,  yeterlilik,  pişmanlık,
güven verme, güç, sabır, cesaret, sıkı çalışma, sahip olduğu her şeyi paylaşma isteği olarak
ifade edilirken toplum tarafından reddedilen ve ahlaksızlık olarak nitelendirilen davranışları
ise; istismar, yalan söyleme, aldatma, hırsızlık, şiddetli kavga, gurur, kıskançlık, açgözlülük,
nefret,  nankörlük,  öfke,  ihmal,  güçsüzlük,  saldırı  ve  bencillik  olarak  ifade  etmiştir.  Metz
(2009), ahlaki ihlaller karşısında bireylerin hissedecekleri ya da hissedeceklerini düşündüğü
utanç,  suçluluk  ve korkunun ahlaki  olan  davranışın  devamını  sağladığını  ayrıca  toplumun
ahlaki ihlaller karşısında damgalama, alay etme gibi bireyin namusuna zarar verici yaptırımlar
uyguladığını ifade etmiştir.  Benzer doğrultuda; Mnyaka ve Motlhabi (2005), namusa zarar
veren  aldatma,  hırsızlık,  yalan  söyleme,  cinayet  işleme  gibi  davranışların  ahlaksız  olarak
nitelendirildiğini ve bu davranışların, Hıristiyanlıktaki On Emir'e eşdeğer olarak, geleneksel
Afrika'nın  erdemli  ya  da  ahlaklı  yaşam  kavramında  karşılaşıldığına  dikkat  çekmiştir.
Dolayısıyla;  kişinin  namusuna  verilen  değerin,  diğer  değerlerden  öncelikli  ve  ahlaki
yargılamaların merkezinde olduğu görülmektedir. Afrika’da aynı zamanda, bireyin diğerlerine
yardım etmesi  de oldukça önemlidir.  Başkalarına yardım etmek ve iyi  ilişkiler  sürdürmek
diğer kültürlere göre çok daha belirgindir. Söz konusu yardım davranışı; zenginlik, emek ve
zaman paylaşımını içermektedir. Örneğin; Ubuntu’da, bireyin kendine yetecek yiyeceği varsa
fazlasını  diğerleriyle  paylaşması  önemli  bir  değer  olarak  ifade  edilmiştir  (Metz,  2009).
Afrika’daki, ahlaki ve ahlaksız bulunan davranış örnekleri ele alındığında, bireylerin kendine,
ailesine ve topluma karşı yükümlülüklerinin olduğu görülmektedir. Benzer beklentiler, diğer
MENA toplumlarında da mevcuttur. Maas (1970), kendine karşı yükümlülüklerin, bedenine
iyi bakmayı, sağlıklı olmayı, namusunu korumayı2 ve sürdürmeyi kapsadığını ifade etmiştir.
Aileye karşı yükümlülükler ise, özellikle kadınlardan beklenen ve toplumsal cinsiyet rolleriyle
tutarlı  olan,  iffeti,  ev  temizliği,  yemek  hazırlama,  kardeşlere  bakma,  geniş  bir  ailede
ebeveynler ve yaşlılar için işlerini yürütme, yaşlılara yardım etme ve koruma gibi görevleri
içermektedir. Topluma karşı yükümlülükler ise; evlilik törenlerine, cenazelere katılmak gibi
tüm  ortak  faaliyetleri  kapsamakta  aynı  zamanda  toplumsal  normlara  uymayı  ve  topluma
hizmet etmeyi kapsamaktadır (Maas, 1970). Ayrıca; çocukların toplumun yaşlı üyelerini nasıl
selamlamaları ve onlara saygı duyacaklarını bilmeleri beklenmektedir. Örneğin; Nijerya'da,
kadınların  yaşlılar  karşısında  diz  çökmeleri  beklenmektedir.  Aynı  zamanda,  büyüklere
isimleriyle  hitap  edilmemelidir.  Ayrıca;  kendisinden  özel  olarak  istenmedikçe  çocukların
yetişkinlerin  sohbetlerine  katılmaları  istenmemektedir.  Nijerya’da  yapılan  bir  çalışmada,
araçların arkasındaki yazılar incelenmiş ve 60 erkek araç kullanıcısı ile yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirilmiştir (Faniran, Ikotun ve Oleyede, 2020). Sonuçlara göre, arabaların arkasına
yazılan  yazılarda  yaşlılara  saygı  duymak gibi  ahlaki  değerleri  içeren  çeşitli  ifadelerin  yer
aldığı  ve  son  zamanlarda  bu  tarz  ahlaki  ifade  aktarımının  oldukça  popüler  olduğu  aynı
zamanda  bu  yazılarla  ahlaki  açıdan  halkın  yeniden  yönlendirildiği  görülmüştür.  Ayrıca
yazılan  yazıların  erkek  olmak,  dayanıklılık (örneğin,  serveti  görecek  gözler  korkutucu
zorluklarla yüzleşmelidir), sabır (örneğin, sabır hayatın panzehiridir), umut (hayat varsa umut
da vardır) gibi temalar çerçevesinde şekillendiği bulunmuştur. Diğerlerini tanımak ve vakit

1Ubuntu felsefesinin ne zaman çıktığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.  Nabudere (2005), bu felsefenin Afrikalı
insanların günlük yaşamlarına yön veren yaşam felsefesi olduğunu belirtmiştir. 
2Kadınlar için iffetini yani namusunu korumak
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geçirmek de hem Afrika’da hem de diğer MENA toplumlarında yapılan bir diğer vurgudur.
Shutte’nin (Akt, Metz, 2009) rahibelerle ilgili gözlemleri de bu bilgiyi doğrular niteliktedir.
Shutte, Alman ve Afrikalı rahibelerin dua ettikten sonra, Alman rahibelerin örgü örmek gibi
bireysel  işlerle  uğraştıklarını,  Afrikalı  rahibelerin  ise  birbirleriyle  ve  diğerleriyle  sohbet
ettikleri,  ilişkilerini  arttıracak  ortak  faaliyetlerde  bulunduklarını  gözlemlemiştir.  Benzer
doğrultuda kişilerarası ilişkilere verilen önem, Hindistan coğrafyasında da öncelikli değerdir.
Miller  ve Besoff’un (1992),  Hintli  ve ABD’li  katılımcılarla  gerçekleştirdiği  bir çalışmada,
katılımcıların,  adalet  ve kişilerarası  konulardaki ahlaki  ikilemler  hakkında,  ahlaki  yargıları
incelenmiştir.  Çalışmanın  sonucunda,  Hintli  katılımcıların  kişilerarası  ilişkilere  öncelik
vererek  ve  kişilerarası  ilişkiler  alanından  alternatif  çözümler  üreterek  ahlaki  yargılarda
bulundukları,  ABD’li  katılımcıların  ise adalet  ve eşitliğe öncelik  vererek ahlaki yargılarını
gerçekleştirdikleri  gözlemlenmiştir.  Ortadoğu  ve  Akdeniz  toplumlarında  da  Afrika’daki
benzer değer ve ahlak vurguları görülmektedir. Namus sosyal değerlendirmedir ve bu nedenle
sosyal yaptırımların doğasını oluşturmaktadır. Sosyal kişiliğin sosyal ideallerin aynasındaki
yansımasıdır.  Bir  kişinin  davranışını  değerlendirirken  sosyal  duruşunun  dikkate  alındığını
ifade etmektedir. Ayrıca; konumu ve başarıları ne olursa olsun, namus unsurlarından yoksun
olan bir  kimsenin kabul edilemez olduğu da görülmektedir  (Pitt-  Rivers,  1997; Peristiany,
1965; Abu- Lughod, 1985). Ortadoğu ve Akdeniz toplumlarında mükemmellik, ideal insan
tipiyle ilgilidir. İdeal ve saygı duyulan insan, namuslu olan insandır. Bu toplumlarda bireyler
hem kendi davranışlarını hem de akraba ve arkadaşlarının davranışlarını değerlendirmek için
sürekli  olarak  namus  ve  utanç  kavramlarını  kullanmaktadırlar  (Peristiany;  1965).  Namus
sadece  bireyin  değil,  aynı  zamanda  soyuna  dair  de  endişeyi  içermektedir.  MENA
toplumlarında namus suçlarının ancak kan yoluyla telafi  edilebileceği  yaygın olarak kabul
edilmektedir. 

Namusa zarar verici davranışlar arasında literatürde en fazla çalışılan davranış, hakaret
ifadeleridir (Cohen, Nisbett, Boewdle ve Schwartz, 1996). Bunun nedeni, onur kültürlerinde
hakaretlerin  özel  bir  önem  taşımasıdır,  çünkü  bunlar  kimin  kime  ne  yapabileceğinin
araştırılması  veya  test  edilmesi  anlamına  gelmektedir  (Leung  ve  Cohen,  2011).  Aynı
zamanda,  bireyin  yüzüne  söylenirse  hakaret  olan  şey,  arkasından  söylenirse  onursuzluk
sayılmayabilir. Bireyin huzurunda yapılırsa, saldırgan olan şey, birey ortamda değilse, öyle
kabul  edilmeyebilir.  Pitt-  Rivers  (1997),  saldırgan olanın  eylemin  değil,  kişiyi  buna tanık
olmaya zorlama olduğunu belirtmiştir. Bir adam, hakaret görmezse veya hakarete uğrar ancak
bu  durumdan  haberi  olmazsa,  namusu  tehlikeye  girmez.  Dolayısıyla  “görmezden  gelme”
olasılığı  her zaman bulunmaktadır.  Ama hakarete uğradığını anlar, (ve başkaları  genellikle
bunu anlamasına  yardım ederse),  ama  bu konuda hiçbir  şey  yapmazsa,  o  zaman onursuz
olarak  nitelendirilmektedir.  Bu  nedenle,  eğer  niyet  gerçekten  meydan  okumaksa,  hiçbir
tepkiye  neden  olmayan  muğlak  hakaretin  ardından  genellikle  daha  açık  bir  hakaret
gelmektedir.  Bir  hakaretin  kurbanı,  yalnızca  kendisinin olduğunu kabul  etmeye zorlandığı
noktada  onursuzdur.  Bu  nedenle,  bir  insan  her  zaman  kendi  şerefinin  koruyucusu  ve
hakemidir, çünkü bu kendi bilinciyle ilgilidir. Bireyin fiziksel varlığı, iradesi ve başkasının
onun  sorumluluğunu  üstlenemeyeceği  yargılarıyla  çok  yakından  bağlantılıdır.  Bireyler
onura/namusa itiraz ettiklerinde doğrulanabilir. Yine de başka bir adamın onuruna itiraz etme
gücü tarafların göreceli statüsüne bağlıdır (Peristiany, 1965; Pitt- Rivers, 1997). Dolayısıyla
MENA toplumlarında  namus,  ortak  bir  değer  dili  sağlamakta  ve  sosyal  dinamiklerin  itici
güçlerinden biri olmaktadır. 
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Antropologlar, namusun ve namusla ilişkili değerlerin ya Akdeniz bölgesinde ortaya
çıktığını ya da bir şekilde Akdeniz bölgesine özgü olduğunu ve bu bölgenin bu yönüyle ortak
birlik unsurunu oluşturduğunu ifade etmişlerdir (Horden ve Purcell, 2000). Bazı araştırmacılar
ise,  namus kültürünü yalnızca Akdeniz’e özgü olarak da ele  almışlardır  (Schneider,  1971;
Busatta, 2006; Scheneider, 1969). Schneider (1971), Akdeniz'in kültürel birliğinin, belirli bir
ekolojik  etkiden  dolayı  oluştuğunu  iddia  etmiştir.  Schneider’e  göre,  genelde  MENA
toplumlarında özelde ise Akdeniz toplumlarında namus kültürünün baskın olmasının sebebi,
kaynaklara ulaşmada elde edilen avantajlardır. Schneider (1969), bu toplumların önemli bir
özelliğinin  aileler  ya  da  gruplar  arası  çatışmalar  olduğunu  belirtmiştir.  Bu  çatışmaların
stratejik  bir  önemi  vardır:  ekilebilir  arazi,  otlatma  hakları,  toprağa  erişim  yolları  ve  su
kullanma haklarını  elde etmek. Akdeniz halkı;  sınırlarının ve su haklarının gasp edilmesi,
suistimal  amaçlı  otlatma,  hayvan  hırsızlığı,  mahsulün  tahrip  edilmesi  gibi  ihlalleri,  mülk
sahibi  grubun  namusuna  bir  meydan  okuma  olarak  görmektedirler.  Dolayısıyla  namus,
rekabetçi bir arenada mirasını tanımlamak, genişletmek ve korumak için mücadele eden bir
mülkiyet sahibi grubun ideolojisi olarak düşünülmektedir. Tüm ideolojiler gibi, namus, gücün
dağıtılmasına ve toplumda düzenin yaratılmasına yönelik kurumsal düzenlemeleri tamamlar.
Tarım ve dinin egemenliği, özellikle bu toplumlarda, çok eşlilik ve boşanma uygulamalarını
sınırlanmasına sebep olmakla birlikte, ailelerin ve akraba gruplarının, kadınlarını korumak ve
kontrol  etmek  için  mekânsal  düzenlemeleri  sürdürmeyi  beraberinde  getirmiştir.  Özellikle
erkekler arasında kadınlar için rekabet yoğundur. Kadınlar üzerinde artan rekabet nedeniyle
kadın  namusunun  önemi  artmıştır.  Bu  nedenle  de  kadın  egemenliği  ve  cinselliği  önem
kazanmıştır.  Busatta  (2006)  ise,  namusun  kadın  cinselliğine  bu  denli  vurgu  yapılmasının
tarihsel bir geri kalmışlık değil, kapitalizmin bir sonucu olduğunu belirtmektedir. Kapitalist
düzenle  birlikte  kadınlar  evlerine  çekilmeye  başlamış,  araç  ve  gücün  denetimi  erkek
egemenliğine  girmiştir.  Kadınlar  her  zaman  kendilerini  erkeklere  göre  ayarlamak  (fabrika
saatleri gibi) zorunda kalmışlar ve diğer pek çok unsur gibi erkek egemenliğine girmişlerdir.
Leung  ve  Cohen  (2011)  ise,  namus  kültürlerinin,  zayıf  (veya  var  olmayan)  bir  devletin
sözleşmeleri  uygulayamadığı,  bireyleri  koruyamadığı  veya  suçluyu  cezalandıramadığı
"kanunsuz" ortamlarda ortaya çıkma eğiliminde olduğunu belirtmişlerdir. Bu tür ortamlarda,
namusu geri kazanmanın toplumu organize edici bir tema haline geldiğini çünkü namuslu bir
kişinin güvenilir olarak algılandığını ifade etmişlerdir. Sheneider ve Busatta’nın açıklamaları
her ne kadar namusun Akdeniz coğrafyasına özgü olduğuna yönelik açıklamaları içerse de
yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler namus kültürünün, girişte de belirtildiği gibi, daha
geniş bir coğrafi alanı kapsadığını göstermektedir (Peristiany, 1965; Mosquera, 2016; Leung
ve Cohen,  2011).MENA toplumlarında,  namus üzerine  antropolojik  araştırmalar,  inanç  ve
değer sistemlerinde, normlarda, geleneklerde ve sosyal ilişkilerde namusun rolünü incelemek
için  çeşitli  yöntemler  (örneğin,  demografik  analizler,  arşiv  verilerinin  kullanımı,  edebi  ve
tarihi metinler, katılımcı gözlem) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalar, namusun,
ahlaki  yargılara,  cinsiyet  ve  grup yaşamına  güçlü  bir  şekilde  bağlı  olduğunu göstermiştir
(örneğin,  Abu-Lughod,  1999;  Gilmore,  1987;  Peristiany,  1965;  Wikan,  1982).  Mosquera
(2016), namus kültürünün; namus temelli ahlak, aile namusu, kadınsı namus ve eril namus
olmak  üzere  dört  bileşeni  olduğunu  ve  namus  kültürlerinde,  bireylerin  bu  dört  bileşenin
normlarına uydukları sürece namuslu olarak algılandıklarını belirtmiştir. 

Mosquera’nın  namusun  farklı  bileşenleri  olduğuna  yönelik  açıklaması  yapılan  bir
çalışma ile desteklenmiştir.  Guerra ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada Brezilya,  İsrail,
Japonya, Makedonya, Yeni Zelanda,  İspanya, Birleşik Krallık  ve ABD’deki katılımcıların,
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ahlaki bütünlüğü, aile namusunu, kadın namusunu ve erkeksi namusu, namusun farklı yönleri
olarak kabul ettikleri görülmüştür (Guerra, Giner-Sorolla ve Vasiljevic, 2013). Başka bir ifade
ile  sekiz  ülkenin  tümünde  namus  çok  yönlü  olarak  algılanmaktadır.  Ayrıca,  ahlak  olarak
namus (ahlaki bütünlük), kültürün kolektivist veya bireysel eğilimlerinden bağımsız olarak,
kültürler  arasında  en  değerli  namus  unsuru  olarak  değerlendirilmiştir.  Başka  bir  deyişle,
Brezilya gibi kolektivist ülkelerde ahlak olarak namus, Birleşik Krallık veya Amerika Birleşik
Devletleri gibi bireyci kültürlerde olduğu kadar değer görmektedir.

Namusun  bileşenleri  incelendiğinde,  eril  ve  kadınsı  namus,  cinsiyete  özgü  uygun
davranışları, rolleri içine alan namus bileşenidir. Kadının cinsel saflığı ve bekareti, “kadınsı
namus/onur” bileşeninin merkezinde yer alır.  Kadınsı namus, toplumsal cinsiyet  rolleriyle
paralel  olarak,  kadının  namusunu  koruması,  alçakgönüllü  olması,  cinsellik  konularında
utangaç  olması  gibi  davranışları  kapsamaktadır.  Buna  ek  olarak,  bazı  kültürel  gruplar  da
ailelerinin  namusunu  korumak  için  kadın  akrabalarının  kadın  bekâretine  büyük  değer
vermektedir (Gilmore, 1987; Mosquera ve diğerleri, 2002a; Peristiany, 1965). Sonuç olarak,
kadının cinsel saflığı hem erkek hem de kadın aile üyelerinin namusunun önemli bir temeli
haline gelmektedir. Bununla birlikte, bir tür sosyal prestij olarak namus kırılgandır ve sözlü
hakaretler tarafından kolayca tehdit edilmektedir. Bu nedenle namus, sürekli olarak rekabet
edilmesi  gereken  bir  şeydir.  Namus  kaybedildiğinde  yaşana(cak)n  utanç  korkusu  için
mücadele, özel ve kamusal etkileşimin çeşitli düzeylerinde hem erkekleri hem de kadınları
etkilemiştir  (Peristiany,  1987;Vandello  ve  Cohen,  2003:  Mosquera  ve  diğerleri,  2002).
Örneğin, Vandello ve Cohen’in (2003) evli çiftlerle yaptığı bir çalışmada, namus (Brezilya)
ve namus dışı kültürlerde (ABD), erkeklerin ve kadınların saldırganlığı algılama biçimindeki
farklılıklar  incelenmiştir.  Katılımcılara  çeşitli  senaryolar  ve  bu  senaryolarla  ilgili  sorular
yöneltilmiştir.  Sonuçlara  göre,  namus  kültürlerinde,  kadının  sadakatsizliğinin  bir  erkeğin
itibarına  zarar  verdiği  ve  bu  itibarın  şiddet  kullanımıyla  kısmen  geri  kazanılabileceği
düşünülürken,  bu  kültürlerdeki  kadınların  kıskançlıkla  bağlantılı  şiddet  karşısında  boyun
eğmeleri  beklendiği  ve  boyun  eğen  kadınların  daha  olumlu  algılandıkları  sonucuna
ulaşılmıştır.  Ayrıca  namus  kültürlerindeki  katılımcılar,  kadının  sadakatsizliğinin,  erkeğin
karakterine  ve  güvenilirliğine  negatif  etkisi  olduğunu  düşünürken,  namus  kültüründen
olmayan  katılımcılarda  böyle  bir  algı  görülmemiştir.  “Eril  namus” ise,  erkeklerin  güçlü
olmasını, eşini ya da aile içindeki kadınları ve kadınların namusunu korumayı içermektedir.
Eril  ya da erkeksi  namus bileşeni,  bir  erkeğin namusunu agresif  veya şiddetli  bir  şekilde
korumaya istekli  olması  olarak tanımlanır.  Eril  namus bileşenindeki  normlar  her ne kadar
gücü  vurgulasa  da  bu  güç  şiddeti  kapsamamaktadır.  Ancak  yapılan  çalışmalarda  namus
kültürlerindeki  erkeklerin,  namusu  zedelendiğinde  şiddet  içeren  davranışlarda  bulunma
eğilimlerinin arttığı görülmektedir (Cohen ve Nisbett, 1994; Gill, 2006). Aynı zamanda eril
namus, namus kültürlerinde erkeklik ideallerini oluşturmaktadır (Gilmore, 1990). Güç, sosyal
statü  kazanarak,  otorite  oluşturarak  ve  ailelerini  koruyarak  güçlü  olmayı  kapsamaktadır
(Mosquera  ve  diğerleri,  2002a;  Cihangir,  2013;  Peristiany,1965;  vanOsch,  Breugelmas  ve
Bölük,  2013).  Eril  namus  bileşeninde,  erkeklerin,  erkekliklerini  kanıtlamalarını  gerektiren
koşullar çok sayıda ve çeşitlidir. Bu durum, gerçek erkekliği sertlik ve cesaret gösterileriyle
sürekli  olarak  sürdürülmesi  gereken  değişken  bir  sosyal  statü  haline  getirir.  Fiziksel
saldırganlık eylemleri, erkeklerin erkeksi statülerini kanıtlamalarının bir yoludur. Çünkü bu
tür  davranışlar,  kendine  ve  başkalarına  bir  erkeğin  güçlü,  korkusuz  ve  kişisel  güvenlik
risklerine rağmen harekete geçmeye istekli olduğunu iletir (Bosson, Vandello, Weaver, Arzu
Wasti,  2009).  Kasksız  motosiklet  sürme  ve  partnersiz  dağcılık  gibi  tehlikeli  davranışlar,
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erkekliği doğrulayan başka bir davranış sınıfını temsil eder. Açık saldırganlık eylemleri gibi
performanslar, kişinin gücünü ve korkusuzluğunu gösterir. Yapılan bir çalışmada, ABD’nin
namus  kültürü  (Latin  ABD)  ile  namus  kültürü  olmayan  bölgelerindeki  kaza  oranları
karşılaştırılmış ve her iki kültürdeki bireylerin risk alma eğilimi ölçülmüştür (Barnes, Brown
ve Tamborski, 2012).  Geçmiş 20 yılı kapsayan rapor sonuçlarına göre, namus kültüründeki
kaza  oranlarının  ve  bireylerin  risk  alma  eğiliminin  diğer  kültüre  göre  daha  fazla  olduğu
sonucuna  ulaşılmıştır1.“Aile  namusu”,  aile  namusu,  bir  ailenin  itibarına  dayanır.  Ailenin
itibarı  ise,  her  bir  aile  üyesinin  davranışına  bağlıdır.  Bir  aile  üyesi,  ailenin  namusunu
artırabilir veya aileye onursuzluk getirebilir (Abu-Lughod, 1999; Gilmore, 1987; Peristiany,
1965; Pitt-Rivers, 1965; Uskul, Cross, Sunbay, Gercek-Swing ve Ataca, 2012; Wikan, 1984).
Aile namusu, kültürler arası en büyük farklılığı gösteren namus türüdür. Aile namusunu ölçen
onur ölçeğinin maddeleri,  birey ve aile  itibarı  arasındaki  bu karşılıklı  bağımlılığı  yansıtır;
örneğin, "Ailenin kötü bir itibarı olsaydı, kendini ne kadar kötü hissederdin?" veya "Ailenizin
itibarını  zedeleyecek  bir  şey  yapsaydınız  kendinizi  ne  kadar  kötü  hissederdiniz?"  Çeşitli
araştırmalar, aile namusunun özellikle Akdeniz ve Orta Doğu kültürlerinde önemli olduğunu
göstermiştir. Aile namusu, ailedeki kadın ve erkeklerin yukarıda açıklanan erkeksi ve kadınsı
namus normlarına bağlılığı ile sürdürülmektedir. Özellikle aile içindeki kadınların bekareti,
cinsellik  hakkındaki  utangaç  tavırları,  kadınların  evden  mümkün  olduğunca  az  dışarı
çıkmaları;  erkeklerin  ise  eşini,  ailesinin  tüm ihtiyaçlarını  karşılayarak  kadınlar  üzerindeki
hakimiyetini arttırması aile namusunun belirleyicileri arasındadır (Peristiany, 1965). Ayrıca
kadınlar evlenip ailesinden ayrıldığında da benzer beklentiler  devam etmektedir.  Başka bir
ifade  ile  kadının eşine ve eşinin ailesine  karşı  alçakgönüllü  davranışları,  kadının  ailesinin
namusunun devamını  sağlamaktadır.  Aile namusu kaybedildiğinde ise,  aile namusunu geri
getirme gerekçesiyle namus-töre cinayetleri, namus kültürlerinde yaygındır (Awwad, 2001).
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun tahminlerine göre, her yıl dünyada 5000’den fazla kadın
aileleri  tarafından  namus  nedeniyle  öldürülmektedir.  Brezilya,  Uganda,  Bangladeş,  Mısır,
Ürdün, Suriye, Hindistan, İsrail, İtalya, Fas, Ekvator, Türkiye ve Yemen gibi ülkelerde2 sorun
ciddi  boyutlara  ulaşmıştır.  Yapılan  bir  çalışmada,  İsrail’de  akraba  cinayetleri  oranları
incelenmiştir. Çalışmada 20 farklı gazetede yer alan, cinayet haberleri dört aylık süre boyunca
(Mayıs  1973-  Eylül  1973)  kaydedilmiştir.  Analiz  sonuçlarına  göre,  14  namus  cinayeti
vakasına  ulaşılmıştır.  Mağdurların  (kurbanların)  kadınlar  olduğu,  faillerin  büyük
çoğunluğunun  (12)  erkek  olduğu  sonucuna  ulaşılmıştır  (Kressel,  1981).  Ülkemizde  ise,
“Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Töre ve Namus Cinayetleri Raporu”nda yayınlanan,
namus sebebiyle işlenen cinayet sayısı 370’i geçmektedir. Bu sayı, toplam cinayet sayısının
%30’unu oluşturmaktadır.  Ayrıca,  bu  raporda,  yasak ilişki  sebebiyle  ölenlerin  sayısı  106,
cinsel taciz sebebiyle öldürülenlerin sayısı 72 ve tecavüz nedeniyle öldürülenlerin sayısı ise
18’dir.Bunlar, namus cinayeti oranına dâhil edilmemiştir. Yasak ilişki, tecavüz, cinsel taciz
gibi  sebeplerin  de  namusla  ilgili  sebepler  sayılması  durumunda  (geniş  anlamda  namus
kavramı) ise sayının çok daha fazla olacağı bir gerçektir. İnci’nin (2013) yaptığı bir çalışmada
ise, Türkiye’de namus cinayetlerinin medyada nasıl bir dil kullanılarak haber yapıldığı analiz
edilmiştir.  İçerik analizi  kullanılarak gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, medyada
erkeklerin ‘namus’ ifadeleri şiddeti meşrulaştıran bir unsur olarak yansıtılıyor ve kadınların
(kurbanların)  özellikle  namusa  dayalı  normu  ihlal  eden  davranışlarına  yer  veriliyor.

1Bu çalışmada yalnızca kaza oranları  incelenmiştir.  Bireylerin kaza sonucu ölmeleri ya da kendi hataları  nedeniyle kaza
yapmaları arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır.
2Bu ülkelerin MENA içerisinde yer aldığına dikkat ediniz.
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Dolayısıyla  hem namusun korunması  gereken bir  değer  olarak  devamını  hem de  şiddetin
meşrulaştırılmasını sağladığı görülüyor.

Namus kültürlerinde yapılan çalışmalar, aşağılama ve hakaret gibi davranışların güçlü
bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Cohen ve Nisbett, 1994; Cohen, Nisbett, Bowdle ve
Schwarz, 1996; Peristiany, 1965; Pitt-Rivers, 1965). Özellikle namus kaybıyla ilişkilendirilen
iki duygu vardır: öfke ve utanç. Öfke, özellikle erkek namusuna yönelik tehditler ile ilgili
olarak incelenmiştir (Cohen ve Nisbett, 1994; Cohen ve diğerleri, 1996; Peristiany, 1965; Pitt-
Rivers,  1965).Yapılan  bir  çalışmada  (Mosquera  ve  diğerleri,  2002a),namus  kültürü  olan
İspanyol katılımcılar ile namusa daha az önem veren Hollandalı katılımcılara namus ölçeği
uygulanmış,  namusa  zarar  veren  davranışların  olduğu  kısa  öyküler1 ile  öfke  ve  utanç
yoğunluğunu  derecelendiren  ölçek  sunulmuş  ve  katılımcılardan  her  bir  maddede
açıklananların kendi öz saygılarına ne derece zarar vereceğinin değerlendirilmesi istenilmiştir.
Sonuçlara göre namus kültüründen olan İspanyol katılımcıların, Hollandalı katılımcılara göre
ailelerinin itibarı tehdit edildiğinde daha olumsuz tepki verdiklerine (utanç, öfke) ulaşılmıştır.
Ayrıca, İspanyol katılımcıların kişinin aile itibarını savunamaması veya başkalarının ailesine
hakaret etmesine izin vermesi gibi aile namusuna yönelik zararları, Hollandalı katılımcılardan
yüksek oranda,  öz saygılarına zarar  vereceği  şeklinde değerlendirdiklerine ulaşılmıştır.  Bu
sonuçlar, hem namus kültürlerindeki bireylerin aile namusuyla ilgili daha kaygılı olduklarını
hem  de  öz  saygı  düzeylerinin  kişilerarası  ilişkilere  bağlı  olduğunu  göstermektedir.
Pakistanlılar ve Avrupalı Amerikalılar arasında yapılan kültürler arası bir çalışmada da benzer
bulgular  ortaya  çıkmıştır  (Mosquera,  Tan  ve  Saleem,  2014).  Katılımcılardan,  ailelerine
hakaret  edilen  bir  olayı  anlatmaları  istenilmiştir.  Ardından  katılımcılara  duyguları,  bu
hakaretten  dolayı  sosyal  imajları  için  ne  derece  endişelendikleri,  fail(ler)  ile  ilişkilerini
sürdürüp  sürdürmeme  kararları  hakkında  birtakım  sorular  sorulmuştur.  Sonuçlara  göre,
Pakistanlı  katılımcılar  ailelerine  yönelik  sözlü  hakaretlere  karşılık  olarak  Avrupalı
Amerikalılardan  daha  fazla  öfke  ve  utanç  hissettiklerini  bildirmişlerdir.  Ayrıca,  Pakistanlı
katılımcılar ailelerine yönelik hakaretleri kendilerinin ve ailelerinin namusuna yönelik daha
büyük bir tehdit olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile, hakareti namus
tehdidi  olarak  değerlendirenlerin  (Pakistanlı  katılımcılar)  daha  yoğun  olumsuz  duygular
yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Van Osch, Breugelmans, Zeelenberg ve Bölük’ün (2013),
yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Hollandalı (düşük namus kültürü) ve
Türk (yüksek namus kültürü) katılımcıların karşılaştırıldığı çalışmada, katılımcılara hakaret
içerikli  kısa  video  izletilmiş  ve  katılımcıların  faile  nasıl  tepki  verecekleri  sorulmuştur2.
Sonuçlara göre, yüksek namus kültüründeki katılımcıların (Türk), düşük namus kültüründeki
katılımcılara  (Hollandalı)  göre  hakarete  uğradıktan  sonra  daha  fazla  saldırmak  istedikleri
saptanmıştır.  Bu  etkinin,  erkeksi  namus  farklılıklarından  ziyade  aile  namusundaki
farklılıklardan  kaynaklandığına  ulaşılmıştır.  Sonuçlar,  namus  kültürlerinde  hakarete  dayalı
saldırganlığı  açıklamada  aile  namusunun  kilit  bir  faktör  olabileceğini  yönünde
yorumlanmıştır.  Ahlak  temelli  namus”  ise,  dürüstlük  ve  güven  üzerine  kuruludur.
Mosquera’ya (2016) göre,  ahlak temelli  namus bir  evrensel  namus türüdür.  Bu, İspanyol,
Hollanda,  Pakistan  ve  Avrupa-Amerikan  kültüründe  ahlak  temelli  namusun  eşit  derecede
değerli olduğu gerçeğiyle kanıtlanmaktadır. Yapılan bir çalışmada, İspanyol (yüksek namus
kültürü)  ve Hollandalı  (düşük namus kültürü) katılımcılara  hem onur ölçeği3 hem de kısa
öyküler  sunulmuştur  (Mosquera,  Manstead  ve  Fischer,  2002a).  Ayrıca,  katılımcılardan
1Aile namusuna yönelik örnek ifadeler: Kendi aileniz tarafından reddedilmiş hissediyorsunuz, amcalarınızdan biri sık sık
sizin hakkınızda olumsuz yorumlar yapıyor, aileyi utandırıyorsun gibi ifadeleri içerir.
2Küfretme, vurma ve cezalandırma seçenekler arasındadır.
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kullanılan  onur  ölçeğindeki  maddelerin  öz  saygılarına  ne  derece  zarar  vereceğini
değerlendirmeleri  istenilmiştir.  İspanyol  ve  Hollandalı  katılımcılar,  ahlak  temelli  namus
ihlalleri içeren maddelerde, diğer maddelere göre daha çok kötü hissettiklerini bildirmişlerdir.
Benzer doğrultuda, Pakistanlı ve Avrupalı Amerikalı yetişkinlerin puanları ahlak temelli onur
ölçeğine  göre  karşılaştırılırken  de  aynı  sonuçlara  ulaşılmıştır  (Mosquera,  Tan  ve  Saleem,
2011).  Katılımcılar,  ahlak  temelli  namus  ihlallerine  tepki  olarak  kötü  hissettiklerini
bildirmişlerdir.  İspanya  ve  Hollanda'da  yürütülen  kültürlerarası  bir  araştırmada  ise,
çocuklardan  (7  ve  12  yaşındakiler),  ergenlerden  (17  yaşındakiler)  ve  yetişkinlerden  (23
yaşındakiler) namusun anlamını açıklamalarını istenmiştir (Mosquera, Manstead ve Fischer,
2002b).Hollandalı  katılımcılar  namusun verilen  sözü tutmak ve  doğruyu söylemekle  ilgili
olduğunu ifade ederlerken, İspanya’da cömert olmak, birine verilen sözü tutmak gibi aile ve
kişilerarası  ilişkilere  atıfta  bulunarak ifade  ettikleri  sonucuna ulaşılmıştır.  Her  iki  kültürel
grupta  ve  cinsiyetler  arasında  dürüstlük,  namusun  en  önemli  temellerinden  biri  olarak
değerlendirildiği  sonucuna  ulaşılmıştır.  Başka  bir  çalışmada  ise,  Türk  ve  ABD’li
katılımcılarla yapılan bir çalışmada tekrarlanmıştır (Uskul, Cross, Sunbay, Swing ve Ataca,
2012).  Katılımcılara  bir  kişinin  onurunun  nasıl  yükseltilebileceği  ve  düşürülebileceği
hakkında  sorular  sorulmuş  aynı  zamanda  çeşitli  senaryolar  karşısında  kendilerinin  ve
yakınlarının  kendileri  hakkında  ne  hissedecekleri  sorulmuştur.  Çalışma  sonuçlarına  göre,
namus kültüründeki Türk katılımcıların, onurun nasıl alçaltılacağı ve yükseltileceği sorularına
verdikleri yanıtlarda, ABD’li katılımcılara göre kişilerarası ilişkilere ve izleyicilere daha fazla
atıfta bulundukları görülmüştür. Ayrıca Türk katılımcılar onuru alçaltıcı davranışlara fiziksel
ve  cinsel  saldırı  örneklerini  verirken,  ABD’li  katılımcıların  kişinin  karakterine  yönelik
saldırılara örnek verdikleri gözlenmiştir. Yapılan başka bir çalışmada, üç farklı kültürel grupta
(Hollandalı, Avrupalı  Amerikalı, Türk) dürüstlük, itibar ve aile onuru olmak üzere namusun
üç  bileşeninin  bireylerin  benlik  saygısı  tahminine  katkısı  incelenmiştir  (Novin,  Tatar  ve
Krabbendam, 2015). Her üç kültürdeki katılımcılara benlik saygısı (Rosenberg Benlik Saygısı
Ölçeği) ve onur (Onur Ölçeği) ölçeklerinin uygulandığı çalışmanın sonuçlarına göre, namus
değerlerinin  onaylanması  ile  benlik  saygısı  arasındaki  ilişki  yalnızca  Türk  katılımcılarda
(Yüksek namus kültürü)  anlamlı  bulunmuştur.  Ayrıca  namus bileşenlerinden aile  namusu,
düşük benlik saygısı ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar bu bulguyu, benlik saygısının içsel
olduğunu ancak aile  namusuyla ilgilenen bireylerin kendileriyle  daha az ilgilenerek benlik
saygılarının daha düşük olabileceğini belirtmişlerdir. Çalışmada ayrıca, tüm kültürel gruplarda
ahlak temelli namus daha fazla onaylanmıştır. Çalışmanın sonuçları birlikte ele alındığında
bulgular,  namusun  evrensel  olarak  kişinin  öz  saygısı  ile  ilişkili  tanımlanamayacağını
göstermektedir.  Çünkü  kişinin  öz  saygısı  için  namusun  önemi,  kültürel  gruplar  arasında
farklılık göstermektedir.

MENA  toplumları  ile  ilgili  çalışmaların  çoğunluğu,  aktarıldığı  gibi,  kültürel
karşılaştırmaları  içeren  çalışmalardan  oluşturmaktadır.  Araştırmacılar,  eril  ve  kadınsı
namusun  pankültürel  bir  unsur  olabileceğini,  başka  bir  ifade  ile  pek  çok  kültürde
görülebileceğini belirtmişlerdir  (Mosquera, 2016; Cihangir, 2013; Peristiany, 1965) Ancak,
MENA toplumlarında namus kültürü ve namusa bağlı değerler, diğer kültürlere göre sosyal
hayatı ve bireylerin davranışlarını daha fazla etkilemektedir. Gürsoy ve Arslan Özkan (2014)
tarafından yapılan bir çalışmada üniversite son sınıf öğrencilerinin namusa yönelik tutumları
araştırılmıştır. 1167 öğrenci ile gerçekleştirilen çalışma bulguları namus kavramının kadınlar
3Kullanılan onur ölçeğinde, namus kurallarını ihlal eden davranış ve namusu tanımlayan 24 madde bulunmaktadır ve Ahlak
temelli  namus,  "başkalarına  karşı  dürüst  olmama  ününe  sahipsin"  veya  "başkalarına  yalan  söyledin"  gibi  maddelerle
ölçülmektedir.

222



için  evlilik  öncesi  ve  evlilik  dışı  cinsel  ilişkinin  olmaması  anlamına  geldiğini  ortaya
çıkarmıştır.  Bunun  yanısıra,  bekâretin  erkek  öğrenciler  arasında  da  büyük  önem  taşıdığı
sonucuna  ulaşılmıştır.  Ayrıca,  bulgular  öğrencilerin  tutumlarının  oluşmasında  üniversite
eğitiminden  çok  ailenin  ve  toplumun  “namus  kültürünün”  kritik  rol  oynadığını  ortaya
koymuştur. Benzer sonuçlara sahip Cihangir (2013) tarafından yapılan bir başka çalışmada
ise, cinsiyete özgü namus kodlarının psikolojik ve sosyal sonuçları araştırılmıştır. Cihangir’in
(2013),  yüksek  namus  yönelimli  kültürlerden  katılımcılar  (Türk-Faslı)  ile  düşük  namus
yönelimine  sahip  (Hollandalı)  katılımcılarla  yaptığı  çalışmada  namus  algısına  yönelik
farklılıklar araştırılmıştır. Katılımcılara bir dizi sorular yöneltilerek gerçekleştirilen çalışmada,
namus için erkek ve kadın cinsel saflığının önemi konusundaki cinsiyetler arası farklılıklar da
incelenmiştir.  Sonuçlara  göre,  üç  kültürel  topluluğun  tümünde  erkek  katılımcılar,  kadın
katılımcılara  göre  namuslarının  ebeveynleri,  yakın  akrabaları,  arkadaşları  ve  akranları
tarafından  belirlendiğini  ifade  etmişlerdir.  Sonuçlara  bakıldığında  erkek  katılımcıların,
kültürel  geçmişleri  ne  olursa  olsun,  namuslarını  yakın  diğerleriyle  daha  bağımlı  olarak
algıladığı  anlaşılmaktadır.  Araştırmanın  beklenen  bulgusu  ise,  erkek  Faslı  ve  Türk
katılımcıların  kadın  aile  üyelerinin  cinsel  saflığını  (bekaretini),  diğer  kadınlara  nazaran,
namusları için daha önemli olarak değerlendirdikleri yönündedir. Ayrıca, aynı etnik kökene
sahip kadınların erkek cinsel saflığını namus için daha az önemli buldukları görülmüştür. Bu
sonuçlar namusun açıklandığını gibi daima kadın üzerinden temellendirildiğini, erkeklerin ise
kadınların  namusunun  (öncelik  kendi  ailelerindeki  kadınlardan  diğer  kadınlara  doğru
genişlemekle  beraber)  adeta  bir  koruyucu  olduğuna  dair  açıklamaları  desteklemektedir.
Yapılan başka bir çalışmada (Cohen, Nisbett, Bowdle, ve Schwarz,1996), ABD’nin Kuzey ve
Güney  (namus  kültürü)  bölgelerinden  üniversite  öğrencileri  ile  bir  dizi  deneyler
gerçekleştirilmiştir.  Deneylerde,  katılımcılar  kendilerine  çarpan  ve  ona  "pislik"  diyen  biri
tarafından hakarete uğramışlardır. Sonuçlara göre, yüksek namus kültüründen olan güneyliler,
kuzeylilere  göre,  itibarlarının  tehdit  altında  olduğunu  daha  fazla  düşünmüşlerdir.  Ayrıca
güneylilerin  Kortizol,  testosteron1 ve  saldırganlık  eğilimlerinin  kuzeylilere  göre  arttığı
sonucuna  ulaşılmıştır.  Güncel  bir  başka  çalışmada  ise,  namus  kültürlerinden  insanların
hakaret edilmedikleri  sürece,  namus kültürlerinden olmayan insanlara göre daha yapıcı  bir
şekilde çatışma durumuna tepki verdikleri görülmektedir. Hintli (yüksek namus kültürü) ve
Hollandalı (düşük namus kültürü)katılımcıyla bir çatışma durumuna hakaretle veya hakaret
olmaksızın  tepki  verdiği  bir  deneyde,  namus  kültürlerinden  insanların  potansiyel  çatışma
durumlarını haysiyet kültürlerinden (dignity culture) insanlardan daha yapıcı bir şekilde ele
aldıkları sonucuna ulaşılmıştır (Harinck, Shafa, Ellemers ve Beersma, 2013). Her iki çalışma
bulguları birlikte düşünüldüğünde, hakaretlerin bir kişinin itibarını azalttığını veya namusunu
zedelediği ve saldırgan veya şiddet içeren davranışlarla bireyin namusunu ve statüsünü geri
kazanmaya  çalıştığı  düşünülebilir.  Örneğin,  Cohen’in  yukarıda  bahsedilen  çalışmasında,
kuzeylilerin hakaretten kurtulabildikleri ve bundan etkilenmedikleri halde, güneylilerin bunu
yapamadıklarını ve doğru uyaran verildiğinde saldırganlık eğiliminde oldukları görülmüştür.

Buraya kadar aktarılanları özetlemek gerekirse; MENA toplumlarının değer anlayışları
ve  ahlaki  yargıları,  namus  temelinde  şekillenmektedir.  Bu  toplumlarda  bireyler,  namus
kültürü  içinde  doğdukları  için  bu  değerlerin  edinimi  bilinçsiz  bir  şekilde  oluşmakta  ve
sürdürülmektedir.  Namus  kavramının,  özellikle  kadın  cinselliği  üzerinden  ele  alındığı  ve
kavramın toplumsal cinsiyet rolleriyle uyumlu olarak sürdürüldüğü görülmektedir. 
1Kortizol ve testesteron seviyelerinin artması bireylerin algılanan stres düzeylerinin arttığını veya tehdit altında olduğunu
düşündükleri  durumlara  verdikleri  yanıttır.  Bahsedilen  çalışmada,  Kuzeylilerin  kortizol  ve  testosteron  seviyelerinin
hakaretten hiç etkilenmediği görülmüştür.
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Tartışma

Bu  bildiride  MENA  olarak  adlandırılan  toplumların  değer  ve  ahlak  anlayışları
aktarılmaya çalışılmıştır.  MENA toplumu hakkında elde edilen bilgilerin büyük çoğunluğu
kültürler arası karşılaştırmaları içeren çalışmalardan edinilmiştir. Çalışma bulguları, MENA
toplumlarının karakteristik özelliğini oluşturan “namus”un diğer kültürlerde de görüldüğünü
ancak MENA toplumu üyeleri için daha yüksek önem derecesine sahip olduğunu ve ahlaki
odaklarını  oluşturduğunu  göstermektedir.  Ayrıca  giriş  kısmında  da  belirtildiği  gibi  diğer
kültürlerde de önemli olan namus ya da onur kavramlarının anlamı,  MENA toplumlarında
farklılık  göstermektedir.  Örneğin,  MENA  toplumlarında  ve  bu  toplumlardan  biri  olan
ülkemizde yaşanan ve son yıllarda artan kadın cinayetleri, kadının cinsel saflığı ya da bekareti
ile  yakından  ilişkilidir.  Aynı  zamanda  kadın  bekaretine  verilen  önem  ve  kadının  ikincil
statüsünün oluşması da yine namus anlayışı ile ilişkilendirilmektedir.  Bu ilişki toplumların
düşünce biçimlerini oluşturan dil ifadelerinde de yer almaktadır. Kadın – kız ayrımı, kadının
nasıl  konuşması  gerektiği  ile  ilgili  çeşitli  beklentilerin  dilsel  açıdan  da  vurgusunu
sağlamaktadır.  Bu ayrım aynı zamanda namusun/onurun kadının cinselliği  üzerinden nasıl
tanımlandığının da açık bir göstergesidir. Lakoff (1973), kadınlar üzerinden oluşturulan dilsel
ifadelerin  hem  toplumsal  cinsiyet  rollerinin  hem  de  kadının  ikincil  statüsünün  devamını
sağladığını  ifade  etmiştir.  MENA  toplumları  hakkında  edinilen  bilgiler,  bu  toplumlarda
namusun ahlaki odaklarını oluşturduğunu göstermektedir.  Kültürlerarası  çalışmalarla da bu
görüş desteklenmiş olsa da kavramların tam olarak birbirini karşılamadığı düşünülmektedir.
‘Honor’ ifadesinin  namus kavramını tam olarak karşılamadığı düşünülmektedir. Dolayısıyla
ölçülen  değerin,  araştırmacıların  ölçmek  istedikleri  kavram  mı  olduğu  problemi  ortaya
çıkmaktadır. Literatürde bu toplumların hem namus hem de ilişkisel yönleri vurgulanmış olsa
da  bu  çalışmalar  sınırlıdır.  İlişkiselliğin  ve  namusla  ilgili  yargıların  hangi  faktörlerden
etkilenerek ahlaki açıdan daha yanlış  değerlendirmelerin yapıldığı  henüz yanıtlanmamıştır.
Örneğin,  Abu- Lughod (1985),  namusun düşük statülü gruplarda değerli  olduğunu yüksek
statülü gruplarda öncelikli değer olmadığını ifade etmiştir.  Bu açıklama, gündelik yaşamda
gözlemlenebilir olsa da henüz sınanmamış bir ifadedir. Başka bir deyişle namus ya da onur
ihlallerinin içeriklerinin yüksek ve düşük statülü gruplar arasında farklılaşacağı ancak belirli
içeriklere  sahip  namusu  tehdit  eden  davranışların  (örneğin,  diğerlerinin  varlığında  bireye
hakaret etmek) her iki grupta da önemli olacağı beklenebilir.  Ayrıca, Afrika coğrafyasında
bireylerin  kişilerarası  ilişkileri  adalete  göre  öncelikli  olarak  değerlendirdiklerine  dair
ifadelerin daha fazla çalışma ile desteklenmesi gerekmektedir.  Muhtemelen ilişkisel  olarak
adlandırılan bu kültürlerde yapılan çalışmalar, farklı bir ilişkisellik biçiminin ortaya çıkması
ile sonuçlanabilir. Dolayısıyla MENA toplumları hakkındaki bilgilerin daha fazla araştırma ile
sınanması  gerekmektedir.  Örneğin,  literatürdeki  önceki  bilgilerden  namus  kültürlerindeki
bireylerin, namusa zarar verici davranışlar karşısında saldırgan davranma eğiliminde oldukları
ifade edilmekteydi (Cohen, Nisbett, Bowdle, ve Schwarz, 1996).Ancak, güncel çalışmalarda
namusa  zarar  verici  davranışlara  ancak  bir  hakaret  eşlik  ettiğinde  saldırganlık  eğiliminin
oluştuğunu, hakaret olmadığında ise bireylerin telafi edici girişimlerde bulunma olasılıklarının
arttığı  görülmüştür  (Harinck,  Shafa,  Ellemers  ve  Beersma,  2013).  Yapılan  çalışmalar
değerlendirildiğinde,  çalışmaların  kültür  içindeki  farklılıklara  odaklanmadıkları  dikkat
çekmektedir.  Nitekim bir  kültür  içindeki  insanların  namusa  ve  namus  bileşenlerine  farklı
derecede önem vermeleri muhtemeldir. Dolayısıyla hem kültür içindeki farklılıkları hem de
bireysel farklılıkları incelemeye yönelik araştırmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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KÜRESEL BİR GÜÇ OLARAK DÜNYA NÜFUS PATLAMASI

                                                                     Mevlüt CEYLAN1

Özet
Toplum,  doğası  gereği  bireylerden  oluşur  ve  üremek  için  üyelerinin  biyolojik

işlevlerini hareket halinde tutmak zorundadır. Sanayi çağındaki mekanik gelişme ve değişime
paralel  olarak bireyleri-toplumları  etkilemiş ve bu toplumsal  değişimin dinamiği  olmuştur.
Sanılanın aksine nüfusun fazla olması toplumların refahına engel teşkil etmemekte; özellikle
ikinci  büyük  savaştan  sonra  ekonomik  ve  siyasi  nedenlerle  az  gelişmiş  ülkelerden
sanayileşmiş ülkelere göçün artması. göçmenlerin bu ülkelerin kalkınmasına ve ekonomisine
katkıları  yadsınamaz.  Dünya nüfus fazlasının bir  sorun olup olmadığını  incelemeden önce
nüfus  artışının  neye  ve  kime  göre  olması  gerektiği  sorusuna  cevap  aramak  gerekir.  Bu
sorunun cevabı, gıda, iş, sağlık gibi konuların bireyler ve toplumlar arasında eşit ve adil bir
şekilde dağıtılmasında yatmaktadır. Nüfus artışını dünyadaki ekonomik zorluklar temelinde
araştırmak kolaycı bir yaklaşım olacaktır. İngiltere'de başlayan sanayi devriminin Batı Avrupa
ülkeleri, Rusya ve Amerika'yı etki çemberine alması, toplumların yapısında sürekli değişen
yapılarda değişikliklere neden olmuş ve etkileşimleri hızlandırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nüfus, Üçüncü Dünya, Kıtlık, BM, İbn Haldun.

THE INCREASE IN THE WORLD’S POPULATION LEADS TO GLOBAL POWER
Abstract

Society consists of individuals by nature and must keep the biological functions of its
members in motion in order to reproduce. In parallel with the mechanical development and
change  in  the  industrial  era,  it  has  affected  individuals-societies  and  this  has  been  the
dynamics of social change. Contrary to popular belief, the large number of the population
does not constitute an obstacle to the welfare of the societies; The increase in migration from
less developed countries  to industrialized  countries  due to economic and political  reasons
especially after the second great war, and the contribution of immigrants to the development
and economy of  these countries  cannot  be denied.  Before examining whether  the world's
population surplus is a problem or not, it is necessary to seek an answer to the question of
what and according to whom population growth should be mentioned. The answer to this
question lies in the distribution of issues such as food, work and health among individuals and
societies in an equal and fair manner. It would be an easy approach to search for population
growth on the basis of the economic difficulties in the world.  The fact that the industrial
revolution  that  started  in  England  included  the  western  European  countries,  Russia  and
America within the circle of influence, caused changes in the structure of societies that were
constantly changing and accelerated the interactions. 

Keywords: Population, Third World, Famine, UN, Ibn Khaldun.

1 Dr. Öğr. Üyesi, ÇOMÜ, FEF, Sosyoloji Bölümü, mevlutceylan@yahoo.co.uk
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Başlarken

Toplum  doğası  gereği  bireylerden  oluşan  ve  çoğalmak  için  üyelerinin  biyolojik
fonksiyonlarını hareket halinde tutmak zorundadırlar. Sanayii devriyle mekanik gelişme ve
değişime  paralel  olarak  birey-toplumlarda  etkilemiş  bu  da  toplumsal  değişimin  dinamiği
olmuştur. Nüfusun çokluğu sanıldığının aksine toplumların refah seviyesine ulaşabilmesine
bir engel teşkil etmemektedir; özellikle ikinci büyük savaştan sonra az gelişmiş ülkelerden
sanayileşmiş ülkelere ekonomik ve siyasi gerekçeler ile göçlerin artması, söz konusu ülkelerin
imarına, ekonomisine göçmenlerin katkısı yadsınamaz. Dünya nüfusunun fazlalığı ya da bu
fazlalığın bir sorun olup-olmadığını incelemeden önce neye ve kime göre nüfus artışından söz
edilmelidir sorusuna yanıt aramak gerekmektedir. Bu sorunun cevabı da yiyecek, iş, sağlık
gibi  konuların  eşit  ve  adaletli  bir  şekilde  bireyler  ve  toplumlar  arasında  taksiminde
yatmaktadır. Dünya’da yaşanan iktisadi sıkıntıların temelinde nüfus artışını aramak kolaycı
bir  yaklaşım olur. İngiltere’de başlayan sanayii devriminin batı  Avrupa ülkeleri,  Rusya ve
Amerika’yı  etki  dairesi  içine  alması,  toplumların  yapısında  sürekli  değişen,  etkileşimleri
hızlandıran  değişimlere  neden  olmuştur.  Nüfus  artışını  engellemeye,  bu  konudaki
politikalarını  kendi  seçtikleri  ülkelerde  uygulamaya  koyan  uluslararası  kurumların,
gayretlerinin  beklenilen  sonucu getirmediği;  eğitim ve sağlık hizmetlerine  ulaşımın,  nüfus
artışı  konusunda üretilen  politik  kararlara  halkların  desteklerini  gözlemlenmektedir.  Nüfus
yoğunluğu sorununu, öncelikli olarak gelişmiş ülkeler, üçüncü dünya ülkelerinin acil olarak
çözmeleri  gerektiği  kanaatini  taşımaktadırlar.  Ancak  bu  ülkeler  nüfusta  yaşanan  artışı
ekonomik gelişmelerinin  önünde bir  engel  olarak değil,  uzun vadede vazgeçilmezi  olarak
değerlendirmektedirler. 

21.  yüzyılın  eşiğinde  nelerin  toplumların  gündeminde  olduğuna  yakından
baktığımızda,  dünya  nüfusunun  'aşırı  artışı'  konulu,  Sovyetler  Birliği'nin  şaşırtıcı  çöküşü,
şiddetli  iç  savaşlar  ve  doğal  afetler  gibi  konular  ağır  basmaktadır.  Bugün dünyanın  karşı
karşıya olduğu tüm sorunların arkasında 'aşırı nüfus'un olduğu varsayılıyor gibi görünüyor.
Eski İşçi Partisi Şansölyesi Denis Healey'nin, Irak’ın silahlandırılması skandalıyla ilgili Scott
soruşturmasının  son  toplantılardan  birinde  Ortadoğu'daki  istikrarsızlığı  aşırı  nüfusa
bağladığını hatırlamak konunun önemini açısından düşündürücüdür. 

Son yıllarda aşırı nüfus konusu farklı düşünce okulları tarafından geniş çapta tartışıldı.
Ve tekrar tekrar sorulan ana sorular şunlardır: "Dünyanın aşırı nüfuslu olmasıyla ilgili olarak
gıda  ve  benzeri  kaynakların  dağıtım  etkisi  nedir  veya  kaynaklara  ne  kadar  erişim
sağlanabilir?" Nüfus sorunu hakkında genel olarak kabul edilen dört görüş vardır: 1) Daha
fazla insan - sorun yok bakış açısı. 2) İnsanlara karşı kaynaklara bakış açısı. 3) Sosyal bakış
açısı. 4) Güç yapıları perspektifi. (Lappe & Schurman, 1988) Bu 'perspektiflerin' ne anlama
geldiğini görelim:

Noktainazar

Daha fazla insan – sorun

Bu görüşü destekleyen grup veya yazarlar, nüfus artışını sağlıklı bir büyüme olarak
görmektedir.  İddia  ettikleri  şey,  aşırı  nüfusun  toplumun  ekonomik  ve  sosyal  başarısına
'katkıda  bulunduğu'dur.  Bu fikri  savunan The  Ultimate  Resource'un  yazarı  Julian  Simon,
gelişmiş dünyada daha yüksek üretkenliğin daha fazla insana bağlı olduğunu iddiasındadır.
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Ayrıca, az gelişmiş ülkelerin artan nüfusunun da "genel yaşam standardı üzerinde olumlu, net
etkisi olduğunu" öne sürümektedir.

İnsanlara karşı kaynaklar

 1960'lardan bu yana çok taraftarı  toplayan bu görüş,  kaynakların günlerinin  sayılı
olduğunu  iddia  etmektedir.  Çevre  kirliliği  ve  açlığın,  dünyanın  bazı  bölgelerindeki  doğal
kaynakların  –eldeki  verilere  göre-  tüketim  sınırına  dayandığı  gözlemlenmektedir.   The
Population Bomb'ın (1968) yazarı Paul Ehrlich: "Tüm insanlığı beslemek için verilen savaş
sona erdi.  1970'lerde  dünya kıtlık  yaşayacak-  tüm bunlara  rağmen  yüz milyonlarca  insan
açlıktan ölecek; çökme programları şimdi başladı." Kendisinden önceki Malthus gibi biyolog
Garrett  Hardin,  artan  nüfusun  mevcut  kaynakları  tükettiğini  iddiasındadır.   Hükümetlerin
gerekli  önlemleri  alması  gerektiğini,  aksi  takdirde  dünya  kaynaklarının  tükeneceğini  ve
açlığın hüküm sürmesi an meselesidir. (Lappe ve Schurman)

Toplumsal bakış

Bu görüş,  1974'te  UNFPA tarafından düzenlenen Bükreş  Dünya Nüfus Konferansı
sırasında su yüzüne çıktı.  Üçüncü Dünya delegeleri,  Yeni Malthusçulara güçlü bir  şekilde
meydan okudu. Azgelişmişliğin gerçek nedeninin gözden kaçırıldığı; uluslararası kuruluşların
herhangi  bir  baskısı  olmaksızın  nüfus  sorununa  bir  çözüm  getirilmesi  konusunda  ısrarcı
davrandılar.   Nüfus artışını  gelişmenin nedeni değil  belirtisi  olarak değerlendirmektedirler.
Çocukları,  yaşlılıklarında  bir  güvence  olarak  gördükleri  için  çok  çocuk  sahibi  olmanın
kaçınılmaz olduğu vurgulanmıştır. 

Kadınların  kalkınma  sürecindeki  rolünün  tanınması,  bu  görüş  dikkate  alınmadan
'nüfus'un  değiştirilemeyeceği  'kadın  özerkliği'  görüşünü  taşır.  UNFPA,  kadınların  nüfus
sorunu üzerindeki önemine defalarca gündeme taşımıştır: " Birçok toplumda, genç bir kadın
hala  çocuk doğurmaya çok yüksek bir  değer  veren ve yapabileceği  hiçbir  şeye neredeyse
hiçbir şey vermeyen geleneksel değerler ağının içinde sıkışıp kalmaktadır. O’nun toplumdaki
yeri  daha  çok bir  anne olarak  başarısına  bağlantılıdır.  Bir  kadının  kendi  geleceğine  karar
verme yetisini arttırmak -eğitime, toprağa, tarımsal yayım hizmetlerine, krediye, kendi başına
bir  birey  olarak  istihdama  erişimi  özellikle  doğurganlığının  etkisinden  daha
anlamlıdır."(UNFPA, 1993, s.4)

Güç yaklaşımı

Biz (Lappe & Schuman) şu soruyu gündeme getirdiğimizde: 'Yoksulluk ve güvenliğin
doğum oranlarını yüksek tutmasının arkasında ne yatıyor?' Yanıt olarak, Lappe & Schuman'a
göre,  nüfus  kalıplarının  'Güç'  olmadan  anlaşılamayacağıdır.   'Güc'ün  anlamı,  insanların
kendileri için karar verme özgürlüğüdür; 'açlığın toplumsal kökenlerini' görmezden gelmenin,
doğum oranlarını  düşürebileceğini iddia ettiklerini  daha da ileri  götürme özgürlüğü, ancak
insanların sağlığı ve 'temel insan hakları' (seçme özgürlüğü) ateş hattına konulacak.

Batı toplumlarında yaşanan ekonomik durgunluk, son beş yılda artık gündelik hayatın
bir gerçeği haline geldi. Batılı yetkililer ve hükümetler 'limit'  adı verilen bir cadı buldular.
Ekonomilerin  bunalımdan  çıkmasına  yardımcı  olacak  çarelerin  başarısızlığı,  yönetici
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seçkinlerin  suçu  'ekonomik  büyümenin  doğal  sınırlarına,  insan  yeteneklerinin  sınırlarına,
Dünya kaynaklarının sınırlarına' yüklemelerine yol açtı. (Macintosh, A., Yaşayan Marksizm,
No.71, s.29)

Aşırı nüfus ve Kıtlık

Nüfus  artışının  sorunun  nedeni  olduğu  iddiasını  destekleyecek  somut  bir  kanıt
olmamasına rağmen, kıtlıktan aşırı nüfus da sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca, Dünya Nüfusunun
Durumu raporu  (UNFPA)  'genel  bir  küresel  gıda  sıkıntısı  olmadığını  ve  adil  dağıtım  ile
öngörülebilir  gelecek  için  tüm  ihtiyaçları  karşılamaya  yeterli  olması  gerektiğini'
belirtmektedir.  Hesaplara  göre dünya nüfusu 28 milyara  ulaşsa  bile  beslenebilir.  Amanda
Macintosh,  birinin  aç olup olmamasının  onunla birlikte  kaç kişinin olduğuna değil,  hangi
toplumda yaşadığına bağlı olduğunu söylüyor. Örneğin, Ruanda'da iki milyon insan kolayca
açlıktan ölebilir, ancak Tokyo'da her gün 18 milyon insan doyurulabilir.

Batı ve Diğerleri

Harrison'ın  The  Third  Revolution'ı  dünyayı  beslemenin  mümkün  olduğu  sonucuna
varır;  ancak  çevre  kirliliğinin  önce  bizden  hesap  soracağını  öngörmektedir.  Batı,  Üçüncü
Dünya ve Doğu'dan gelen  insanları  potansiyel  'asalaklar'  olarak  görmektedir.  Nüfus  artışı
kökünden  ele  alınmadığı  takdirde  Batı'ya  yönelik  kitlesel  göçü  durdurmak  mümkün
olmayacaktır.

Parlamentonun  Nüfus  ve  Kalkınma  Üzerine  Tüm  Partiler  Grubu  başkanı  Richard
Ottaway,  nüfus  artışının  'yoksulluğun  ve  çevre  tahribatının  temel  nedeni  olduğuna  ve
gelecekte de göçlerin artacağı' beklentisinde olduğunu iddiasını yinelemektedir.

Ottaway  düşüncesinde  yalnız  değil.  O’nun  görüşleri  birçok  kişi  tarafından
paylaşılmaktadır.  Bunlardan  biri,  İngiltere'nin  ilk  Aile  Planlaması  Profesörü  John
Guillebaud'dur:  'İnsanlar  tüketim  toplumunun  cazibesini  görüp  ayaklarıyla  oy  kullandıkça
hiçbir  duvar  yeterince  yüksek  olmayacaktır.  Hiçbir  duvar,  sürüleri  dışarıda  tutacak  kadar
yüksek olmayacak'.

Guillebaud, Ehrlich'in Delhi'ye yaptığı yolculuk sırasında gözlemini şöyle aktarıyor:
"....  İnsanlar  ellerini  taksi  camından  uzatıp  yalvarıyorlar.  Kakasını  yapan,   idrar  yapan
insanlar.  Otobüslere  tutunan  insanlar.  Hayvan  güden  insanlar.  İnsanlar,  insanlar,  insanlar,
insanlar.'

İbn Haldun

Birleşmiş  Milletler'in  Kahire'deki  nüfus  zirvesinde  neler  olduğuna geçmeden  önce,
nüfus artışına İslami yaklaşımı özetlemek istiyorum.

Seçkin bir Müslüman tarih filozofu,  siyaset düşünürü ve sosyolog olan İbn Haldun
(1332-1406),  iyi  bilinen  Prolegomena'sında  (F.  Rosenthal  tarafından  İngilizce  tercümesi,
1959) yoğun yerleşik bir nüfusun daha yüksek yaşam düzeylerinin temeli olduğunu belirtir.
Nüfus artışı, İbn Haldun'a göre 'daha büyük iş bölümü, kaynakların daha etkin kullanımı ve
askeri ve siyasi güvenlik' anlamına gelir.
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Haldun,  sanat  ve  zanaatları  nüfusa  göre  inceler.  Ona  göre  sanayiler,  sanatlar  ve
zanaatlar kasaba ve şehirlerde çeşitlenmekte ve çoğalmaktadır.  Bilgi ve kültürün kalabalık
yerlerde geliştiğine  dikkat  çekiyor.  Nüfus ne kadar büyük olursa,  dilleri  ve edebiyatları  o
kadar  güçlü,  yaygın  ve  etkili  olduğunu  kanaatindedir.  Haldun,  güçlü  devletlerin
korunmasında,  kültürel  rehberliğin  desteklenmesinde  ve  müreffeh  ekonomilerin
oluşturulmasında büyük nüfusları  savundu. Haldun'un nüfus artışına ilişkin yorumu İslami
kaynaklardan türetilmiştir.  İslam, kadınların  kendi  kaderlerini  seçme özgürlüğünü tanır  ve
buna değer verir.

Modern zamanlarda İslam dünyası da gelişmekte olan ülkelere paralel  olarak nüfus
sorunu ile karşı  karşıyadır.  Doğum kontrolü,  az gelişmiş  ülkelerde olduğu gibi Müslüman
ülkelerde de nüfus tartışmalarının merkezi haline gelmiştir.

Konferanslar

Birleşmiş  Milletler  (BM) her on yılda bir  nüfus konferansı  düzenlemektedir.  Daha
önce iki konferans düzenlendi: 1974'te Bükreş'te ve 1984'te Mexico-City'de. En son konferans
geçen Eylül'de Kahire'deydi. Kahire zirvesinin amacı, dünya nüfusundaki artışı yavaşlatacak
20 yıllık bir 'eylem programı' üzerinde anlaşmaya varmaktı. Zirve organizatörleri tarafından
hazırlanan  belgede  "kadınların  güçlendirilmesinin  önemi  vurgulandı.  Kadınlar  hayatlarını
şekillendirecek kararları alabilmeli. Belge, her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi çağrısında
bulunur ve ayrıca kadınlar için yasal eşitlik belgenin ana talebidir.

Konferans  yoğun  bir  şekilde  kadınların  ilgisine  maruz  kaldı.  Doğmamış  hayatlara
öncülük  eden  Vatikan'ın  heyetinde  dört  kadın  vardı.  Konferansın  atmosferi  göz  önünde
bulundurulursa,  kadınların  yüksek  katılım  oranı  ve  erkeklerin  katılımı  tarafından  kabul
edilmeleri çok takdir edilmelidir. Daniel Maguire'ın belirttiği gibi, zirve, kadınların erkeklerle
eşit  zeminde  platformu  almasına  tanık  oldu.  Önde  gelen  bir  Amerikan  ilahiyatçısı  olan
Maguire, "tarihte daha önce kadınlar hiç etik düşüncede büyük bir girişimi gerçekleştirmek
için  erkeklerle  eşit  pozisyonlarda  oturmayı  başaramadı"  dedi.  Maguire  ayrıca,  'cinsiyetler
arasında iktidar değişikliği çağrısının bu konferanstaki ana olay olduğunu' da sözlerine ekledi.
Yüksek  ahlaki  kalite,  kadınların  varlığından  gelir'.  Belge,  doğum  kontrol  yöntemlerinin
yapılmasını  ve  bunları  isteyenlere  doğum  kontrolü  konusunda  tavsiyeler  verilmesini
desteklemektedir.

Vatikan, bir grup Müslüman ittifak ve ABD'deki bazı sağcı Hıristiyan gruplar zirvenin
muhalifleri  olarak  kaldı.  Ancak  Yahudilik,  Hinduizm ve  Budizm konferansın  programına
karşı çıkmadılar. Belgeyi savunan zirvenin organizatörü Dr. Nafis Sadık, düzenlediği basın
toplantısında, belgenin hem dini ilkeleri hem de dünyevi uygulamaları desteklediğini söyledi.
Ahlak  yasası  ortaya  koymamaktadır  ancak  ahlaki  boyutları  içerir".  Kahire  Konferansı'nın
'Eylem Programı' kararlarını uygulamak için 12,5 milyara ihtiyaç duyulmaktadır. Konferansın
sonuç bildirileri hala uygulamada hayat bulmayı beklemektedir. 
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SİYASETİN MERKEZİNE YERLEŞMENİN ARACI OLARAK 
MÜLTECİ KARŞITI SÖYLEMLER

Nigar TUĞSUZ1

Giriş
Türkiye’de mülteciler meselesi son on yılda önemi gittikçe artan toplumsal ve politik

konularından  biridir.  Bunun  nedeni  Suriye  iç  savaşının  başladığı  2011  yılından  bugüne
Türkiye’ye gelen mülteci sayısının çok yüksek bir seviyeye ulaşmış olmasıdır.  Türkiye’ye
doğru  başlayan  olağanüstü  insan  akışı,  siyasi  partilerin  mülteci  söylem  ve  politikalarını
siyasetlerinin  merkezi  konularından  biri  haline  getirmiştir.  Göçün başladığı  yıllarda  siyasi
iktidarın tutumu insan hakları perspektifi ile hareket etmek, hiçbir etnik ayrım gözetmeksizin
açık kapı politikası  izlemek şeklindeydi.  Aynı dönemde yüksek mülteci oranının,  özellikle
Türkiye’nin  etnik dağılımında ve ekonomik durumunda,  yaratacağı  muhtemel  problemlere
dikkat  çekmek  muhalefet  partilerine  düşmüştü.  Bugüne  gelindiğinde  ise  partilerin
başlangıçtaki eğilimlerinin kısmen devam etmesiyle beraber, daha milliyetçi ve güvenlikçi bir
perspektifte  buluşmaları  dikkat  çekicidir.  Bu  bildiride,  bu  buluşmaya  dikkat  çekilmekte,
milliyetçi  söylem  ve  tutumların  merkezin  değerlerindeki  güncel  ağırlığının  mültecilere
yönelik  söylemleri  etkisi  altına  aldığı,  siyasi  partilerin  mülteci  söylemlerini  merkezde yer
almanın bir aracı haline getirdikleri iddia edilmektedir. Bu iddianın kaynağı olarak üç sağ ve
iki sol partinin, Ak Parti (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İyi Parti (İP), Cumhuriyet
Halk Partisi  (CHP) ve Halkların Demokratik  Partisi  (HDP)’nin,  mülteci  meselesi  ile  ilgili
söylemlerine bakılacaktır.  İki önemli dönemeç Haziran 2015 genel seçimleri ve Mart 2019
yerel  seçimleridir.  Ayrıca  2021  yılının  Haziran  ve  Temmuz  aylarında  Türkiye’ye  doğru
başlayan  yeni  Afgan göçü siyasi  ve  toplumsal  duyarlılığı  yükseltmiş,  buna paralel  olarak
siyasi partilerin mülteci söylemleri yeniden yükselişe geçmiştir. Bu bildiride sürecin başından
bugüne  siyasi  partilerin  mültecilere  yönelik  söylemlerinde  güvenlikçi  ve  milliyetçi  bir
perspektifin ağırlığının gittikçe arttığı iddia edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye’deki Mülteciler, Siyasal Partiler, Mülteci Karşıtı Söylemler.

ANTI-REFUGEE DISCOURSES AS A MEANS OF BEING 
IN THE CENTER OF TURKİSH POLITICS

Abstract
The  topic  of  a  refugee  is  one  of  the  social  and  political  issues  that  has  been

increasingly important in the last decade. This is because the number of refugees arriving in
Turkey since 2011, when the Syrian civil war began, has reached an extremely high number.
The extraordinary flow of people that started towards Turkey has made the refugee discourse
and  policies  of  political  parties  one  of  the  most  critical  issues  of  their  policies.  When
immigration from Syria began, the attitude of the political power was to act with a human
rights perspective and to follow an open-door policy. In the same period, opposition parties
underlined the potential problems the high refugee rate would cause in Turkey's ethnic and
economic situation. Today, although the initial  tendencies of the parties partially continue,
they have a much more nationalistic  and security-oriented perspective.  In this  paper,  it  is
claimed that  political  parties'  nationalist  discourse  and attitudes  have  become a means  of
being at the centre of politics in Turkey. As the source of this claim, three right and two left
political parties' discourses has been analyzed, Ak Party (AKP), Nationalist Movement Party
(MHP), Good Party (IP), Republican People's Party (CHP) and Peoples'  Democratic Party
(HDP). Two critical historical milestones are the June 2015 general elections and the March
2019 local elections. In addition, the new Afghan immigration that has started towards Turkey

1 Dr. Öğretim Üyesi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. 

234



in June and July of 2021 has increased political and social sensitivity about the issue. Thus,
the refugee discourses of political parties have begun to be much more important these days.
In this paper, it is claimed that the discourses of political parties about refugees in Turkey
have increasingly become much more nationalist and securities.

Keywords: Refugees in Turkey, Political Parties, Anti-Refugee Discourses.
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Üç Temel Konu 

Son yirmi yıldır artan savaşlar dolayısıyla küresel olarak beklenmedik büyüklükteki
göç dalgaları birçok ülkeyi aynı anda etkilemekte, ülkelerin ekonomik, kültürel ve hukuki alt
yapıları ve birbirleriyle ilişkilerini zora sokmaktadır. 2011 yılında Suriye iç savaşı dolayısıyla
Türkiye’ye  doğru  başlayan  göç,  kısa  sürede  mülteci  sayısının  bekleneni  aşması  ve  yakın
gelecekte  Türkiye’nin  öncelikli  meseleleri,  iç  ve  dış  siyasetinin  ana  konularından  biri,
arasında yer alacağının anlaşılması ile neticelenmiştir. Mülteci nüfusun genel nüfusa oranı ve
niteliği siyasi partileri acil olarak bu konuda tutum ve politika belirlemeye yöneltmiştir. 2015
yılının  Haziran  ayında  yapılan  genel  seçimlerde  Türkiye’deki  tüm siyasi  partiler  ilk  defa
seçim beyannamelerinde mülteci meselesine yer vermişler ve birbirlerine karşıt söylemleri ile
dikkat  çekmişlerdir.  2015-2019 arasında partilerin  konuyla ilgili  söylem ve politikalarında
görece durağan bir dönem yaşanmıştır. Mart 2019 yerel seçimlerinde ise önceki döneme göre
mülteciler daha fazla konuşulan bir konu haline gelmiştir. 2021 yılının yaz aylarında konunun
tekrar gündeme gelmesi, hem yeni başlayan Afgan mülteci akını hem de yakın gelecekteki
muhtemel  genel  seçim  dolayısıyladır.  Siyasi  partilerin  mülteci  konusuna  ilgisi  sürecin
başından bugüne üç temel konu üzerinden devam etmektedir; göç eden kişilerin yasal statüleri
(vatandaşlık, mültecilik ve misafirlik kavramları), mali yükleri ve güvenlik sorunları. 

Türkiye’de mültecilik ve misafirlik kavramları üzerinden yürütülen yasal statü konusu
en önemli konudur ve diğer iki konudaki söylem ve politikaları da belirlemektedir. Bu alanda
süregiden belirsizlik yıllar içinde toplumsal ve siyasal alanda konu ile ilişkili yeni mikro sorun
alanlarının  doğmasına  neden olmuştur.  İstihdam,  sağlık,  güvenlik ve eğitim gibi  en temel
konulardaki problemler özellikle belli bölgelerde göçün başından beri sürmektedir (Orhan ve
Gündoğar: 2015). Hukuki açıdan Türkiye sadece Avrupa’dan gelen mültecileri kabul edebilir
durumda  olduğundan1,  Suriye’den  gelenlerin  yasal  statüleri  hakkındaki  tartışmalar  devam
etmektedir.  Türkiye  Avrupa  dışından  gelen  mültecilere  yasal  olarak  daimi  kalma  izni
veremediğinden geçici olarak kalabilmeleri için uluslararası hukukta karşılığı olmayan misafir
statüsü vermiştir. Misafir statüsü geçici koruma anlamına gelmekte, fakat vatandaşlık hakları
ve sorumlulukları konusunda netliğe sahip olmadığından hem dış ilişkilerde hem de Türkiye
içinde  siyasal  ve  sosyal  problem  alanları  yaratmaktadır.  2013  yılında  Yabancılar  ve
Uluslararası  Koruma  Kanunu  (YUKK)  çıkartılarak  Türkiye’ye  sığınan  kişiler  bir
sınıflandırmaya  tabi  tutulmuş  ve  keyfi  olarak  geri  gönderilmeleri  engellenmiştir.  Sürecin
devamı olarak 2014 yılında Geçici  Koruma Yönetmeliği  çıkartılmış ve Suriyeli  mülteciler
geçici koruma altındaki kişiler olarak tanımlanmıştır.2 Buna rağmen Türkiye’de mültecilerin
geçiciliği  tartışması  hala  günceldir  ve sosyal alandaki  çözülemeyen problemler  dolayısıyla
gittikçe  daha  karmaşık  hale  gelmektedir.  2020  yılından  beri  Suriye’deki  savaşın  düşük
yoğunluklu  devam etmesinden  dolayı,  mültecilerin  ülkelerine  gönderilmesi  konusunu bazı
Avrupa ülkeleri de gündemine almıştır. Kısa süre önce Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini
iptal  eden  ve  geri  gönderilmesine  karar  veren  ilk  ülke  Danimarka  olmuştur.3 Türkiye’de
özellikle her dini bayramda, tatil için ülkelerine giden Suriyeli mülteciler konusu gündeme

1 Türkiye’nin  mültecilik  konusunda  taraf  olduğu  uluslararası  anlaşmalardan  iki  tanesi  1951  Cenevre  Sözleşmesi  ve
Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 1967 Protokolü’dür.
2 “Geçici Koruma Yönetmeliği”, Resmî Gazete, 22 Ekim 2014, S. 29153.
3 https://tr.euronews.com/2021/05/20/danimarka-da-suriyeli-multecilerin-oturma-izinlerinin-iptal-edilmesi-ulke-genelinde-
protes

236



gelmekte,  gittiklerinde dönüp dönmemeleri  gerektiği tartışılmaktadır.1 Suriyeli  sığınmacılar
ülkelerine  tatile  gidebilir  mi  tartışması  kısa  süre  önce  Almanya’da  da  yapılmış,  Alman
Dışişleri  Bakanı  ülkelerine  gidenlerin  mültecilik  statülerinin  iptal  edileceğini  söylemiştir.2

Mülteci statüsünün hukuki netliği konunun Avrupa ülkelerinde daha az tartışılmasına, misafir
statüsünün  belirsizliği  ise  Türkiye’de  çok  fazla  tartışılmasına,  hem  iç  hem  dış  siyasetin
konusu haline gelmesine neden olmaktadır.

Mültecilerin yasal statüsü ile ilişkili en çok tartışılan diğer bir konu Türkiye ekonomisi
açısından ne ifade ettikleridir. Türkiye’nin aldığı göç dolayısıyla üstlendiği ekonomik maliyet
yerel  ekonomik  durum  analizlerinde  olduğu  kadar  Avrupa  ülkeleri  ile  siyasi-ekonomik
ilişkilerin analizlerinde de öne çıkmaktadır. Yasal statülerindeki belirsizlik mültecilerin milli
gelirden haksız pay alan bir grup olarak işaretlenmesine neden olmaktadır. Göçün başladığı
ilk dört yıl içinde yapılan harcamalar 5,5 milyon dolar3  civarında iken onuncu yılında bu
rakamın detayları açıklanmamakla birlikte 40 milyar doları aştığı söylenmektedir.4 Bunun bir
nedeni  Türkiye’deki  kampların  yaşam  koşulları  itibariyle  BM  standartlarının  üstünde
tutulmasıdır.5 Fakat  mültecilerin  çok  büyük  kısmı  (yüzde  90’ın  üzerinde)  ilk  günlerden
itibaren  kamplarda  değil  büyük  şehirlerde  yaşamaktadır.6 Tartışmalarda  öne  çıkan
argümanlar,  büyük  şehirlere  yüklenen  ekonomik  ve  sosyal  maliyetin  büyüklüğünden,
Suriyelilerin ucuz iş gücü fırsatı olarak görülmesi gerektiğine kadar,7 oldukça farklı uçlarda
yer almaktadır. 

Kamplardan daha çok büyük şehirlerde yaşayan mültecilerin ekonomik maliyetlerinin
ötesine geçen diğer bir önemli tartışma yine yasal statülerinin belirsizliği ile ilişkili güvenlik
sorunlarıdır.  Sınır  bölgelerine  hem  göç  edenlerin  hem  de  bölgede  yaşayan  yerel  halkın
güvenlik  endişelerinin  asıl  kaynağı  farklı  etnik  grupların  kendi  aralarındaki  muhtemel
gerilimler ve çatışmalardır.  Geçmiş dönemlerde görülen provakosyonlardan biri hükümetin
bölgenin  etnik  yapısına müdahalede  bulunduğu söylentileridir  ki  bölgedeki  Arap Alevileri
rahatsız etmiştir.8 Suriyeli Sünni mültecilerden rahatsız olduklarını açıkça dile getirmişlerdir.
Farklı etnik ve mezhep grupları arasındaki gerilimler güvenlik konusunun bir yönüdür. Diğer
taraftan  tüm yasadışı  eylemlerle  ilişkili  olarak  güvenlik  sorunu tartışmaları  yapılmaktadır.
Vatandaşlık haklarına ve sorumluluklarına sahip olmayan geçici statüdeki mültecilerin sosyal
hayattaki  davranış biçimlerine dair  kaygılar belli  bölgelerde gerilimin yükselmesine neden
olmaktadır.  Mültecilerin  yaşam  koşulları  da  bazı  durumlarda  suçla  anılmalarına  ya  da
potansiyel suçlu olarak görülmelerine neden olmaktadır. Dil bilmeme ve ekonomik yetersizlik
gibi dezavantajlı durumları toplumdan dışlanmalarına ve suça meyilli olarak algılanmalarına
neden olmaktadır. Toplumda güvensiz olduğu düşünülen grupların işaretlenmelerinin sonucu
süreç içinde suça daha yatkın hale gelmeleridir. Mültecilerin dezavantajlı durumları toplumsal
algı tarafından beslendiğinde gerilimler ortaya çıkmakta, bu da hiç suça bulaşmayacak kişi ve
grupların bile suça bulaşmasına neden olabilmektedir.  2014 yılında Gaziantep ve Maraş’ta
1 https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/binlerce-suriyeli-bayram-icin-ulkesine-dondu,6hfqgsMndE2kVjzLmOcGgg
2 https://tr.euronews.com/2019/09/04/multeciler-kendi-memleketlerine-tatile-gidebilir-mi-avrupa-ve-turkiye-de-yasalar-ne-
diyor
3 https://www.sabah.com.tr/gundem/2015/04/14/afad-suriyelilere-5,5-milyar-dolar-harcandi.
4 https://www.perspektif.online/turkiyedeki-suriyeliler-9-yilin-kisa-muhasebesi/
5 https://www.haber7.com/ic-politika/haber/1208239-turkiyenin-multeci-kampi-bmye-ornek-oldu,
6 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46740235
7 https://www.amerikaninsesi.com/a/firsat-verilirse-suriyeli-multeciler-turkiyeye-katk%C4%B1-saglar/5507270.html
8 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/syrian-refugees-and-turkeys-challenges-kirisci-turkish.pdf
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şiddet içeren olaylar çıkmış ve Maraş’ta yüzlerce kişinin katıldığı “Suriyelileri istemiyoruz”
yürüyüşü düzenlenmiştir.1 İnternet  üzerinden  yapılan  mülteci  karşıtı  örgütlenmeler  sürecin
başından bugüne gerilime katkıda bulunmaktadır.  Suriyelilerin  karıştığı  suç oranları  düşük
olmakla birlikte,  yoğun yaşadıkları  bölgelerde suça (hırsızlık,  şiddet ve kaçakçılık vb.) bir
şekilde suça bulaşacaklarına dair inanç yüksektir (Karasu: 2018: 64).   

İlk dönem: Haziran 2015 Genel Seçim Dönemi

Açık kapı politikasının mimarı olan AK Parti göçün başladığı ilk günlerde söylem ve
politikalarını insan hakları perspektifinde şekillendirmiştir. Bu yaklaşıma göre, hiçbir etnik,
dini  ve  kültürel  gruba  ayrım  yapılmadan  savaştan  kaçan  insanların  tümü  Türkiye’ye
sığınabilir.2 AK  Parti’nin  2015  Seçim  Beyannamesinin  dış  politika  bölümünde  Suriyeli
mültecilerden  söz  edilmiş,  bu  konuda  Suriye  rejiminin  zulmünden  kaçarak  ülkemize
sığınanlara ırkı her ne olursa olsun, her koşulda yardım edileceği söylenmiştir (AKP: 2015)
Sürecin zorluklarından ve muhtemel sonuçlarından söz edilmeksizin Açık Kapı politikasının
savunulması  muhalefet  partilerinin  eleştirilerine  neden olmuştur.  Muhalefetin  en  genel  ve
ortak eleştirisi ise Türkiye’nin mülteci politikasının tek başına bir politika olarak değil, yanlış
dış  politikasının  zorunlu  bir  sonucu  olarak  görülmesi  gerektiğidir.  Bu  yaklaşıma  göre,
ekonomi, güvenlik, adalet gibi çeşitli konulardaki olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak için,
öncelikle dış politikada değişiklik yapılmalıdır. 

CHP,  2015  seçim  döneminde  iktidar  partisinin  mülteci  politikasını  ekonomik
koşulların kötüleşmesi üzerinden eleştirmiştir. Türk vatandaşlarının mültecilerden daha kötü
ekonomik koşullara sahip olduklarını söyleyerek, ülke içinde ekonomik olarak haksız rekabet
yaratıldığını  vurgulamıştır.  Mültecilerin  özel  statüsünün  vergi  ve  yasal  yükümlülüklerden
muaf  olmalarına  neden  olduğunu  söylemiş,  seçim  bildirgesinde  Suriyeli  mülteciler  milli
paydan haksız pay olan bir grup olarak ele alınmıştır (CHP: 2015). Mültecilerin ekonomiyi
etkileyen toplam yükünden söz eden raporlar hazırlanmıştır.3 İnsan hakları ve eşitlik anlayışı
geri  planda  tutularak,  ekonomik  imkanların  eşitliği  meselesi  vatandaş  olanın  önceliği
perspektifinden ele alınmıştır. CHP’nin yaklaşımına göre, geçici çözümlerden öte Suriye’deki
savaş bitirilmeli ve mülteciler bir an önce ülkelerine geri gönderilmelidir. Suriye halkının asıl
yerinin  Suriye  toprakları  olduğu  ısrarla  söylenmiştir.4 Bu  söylemle  tutarlı  olarak,
sığınmacılara  yapılacak  yardımların  dikkatli  ve  incelenerek  yapılması  gerektiğine  dikkat
çekilmiştir. Seçim mitinglerinde “sığınmacı kardeşlerimiz” tabiri kullanılsa da barış sağlanır
sağlanmaz geri gönderilecekleri vurgusu tekrarlanmaktadır.5 İstihdamdan ev kiralarına ve gıda
fiyatlarına kadar vatandaşın yaşadığı ekonomik zorlukların en önemli nedenlerinden birinin
mülteciler olduğu söylenmekte ya da ima edilmektedir. 

1 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kahramanmarasta-suriyelileri-istemiyoruz-yuruyusunde-olaylar-cikti-26800668
2 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-suriyeli-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lara-kap%C4%B1m
%C4%B1z-a%C3%A7%C4%B1k/a-15155526
3 2014 yılında hazırladıkları "Suriye ve Irak Krizleri: Türkiye’nin Ödediği Fatura" isimli rapora göre, Suriye'de iç savaşın 
başladığı 2011’den bu yana Suriyeli sığınmacıların ikameti için harcanan para ve ekonomiye gelen toplam yük 16,7 milyar 
dolardır. http://www.aljazeera.com.tr/haber/chpden-suriye-ve-irak-raporu
4 https://www.ntv.com.tr/turkiye/davutogluna-suriyeli-yaniti,ofK06_l1gEWOVL0ziFR_Gw
5 https://www.sabah.com.tr/gundem/2015/04/23/kilicdaroglundan-suriyelileri-gonderme-vaadi
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MHP, mülteciler konusunu 2015 seçim beyannamesinde iç güvenlik konusu altında
ele  almış  ve  vatandaş  olmayanların  vatandaş  olanlar  için  doğrudan  bir  güvenlik  sorunu
olabileceğini söylemiştir. CHP’nin yaklaşımına benzer şekilde sorunun aslında bir dış politika
sorunu  olduğunu  ve  uluslararası  platformlarda  çözülmesi  gerektiğini  söylemekle  beraber,
içerideki  güvenlik  açısından  ele  almış  ve  bu  yönde  politikalar  geliştirmek  gerektiğini
söylemiştir.  AK  Partinin  mülteci  sorununun  geçici  çözümü  olarak  önerdiği  misafirlik
kavramından  kültürel  bir  değer  olarak  bahsetmiş,  fakat  aynı  anda  yabancı  düşmanlığına
varabilecek değerlendirmeler yapmıştır.1 Mültecilerin Türkiye’de karışabilecekleri potansiyel
suçlardan  bahsedilmesi  suç  işlemeye  meyilli  kişiler  oldukları  imasına  sahiptir.  Bu
yaklaşımlarının  gereği  olarak  kent  timleri  gibi  güvenlik  oluşumları  önerilmiştir.  Parti
temsilcilerinin  konuşmalarında  Suriyelilerin  çıkarttığı  olaylardan  söz  ederek  acilen  geri
gönderilecekleri  vaadi  yapılmakta,  uygun  koşullar  oluştuğunda  vatanlarına
kavuşturulacaklarına2 (diğer  bir  ifadeyle  geri  gönderilecekleri)  dair  sözler  verilmiştir.
Milliyetçi  vurgunun daha da netleştiği  konulardan biri,  Suriyeli  Arapların desteklenmesine
rağmen Suriyeli Türkmenlerin yeterince desteklenmediği şeklindedir. MHP’nin yaklaşımına
göre  Suriye’ye  yardım  götürülecekse  ya  da  Suriyeliler  mülteci  olarak  kabul  edilecekse,
Suriyeli Araplara değil Suriyeli Türkmenlere öncelik tanınmalıdır.

HDP, 2015 seçim beyannamesinde mültecilere ilişkin politikasını Göçmenlere İnsana
Yaraşır  Muamele  başlığı  altında  ele  almıştır.  İnsani  hassasiyetler  ve  misafirperverlik
söylemlerinde Ak Partinin yaklaşımı ile buluşmasına rağmen, Kürt milliyetçiliği vurgusunu
söylemine  dahil  ederek  farklı  bir  duruş  sergilemiştir.  Seçim  beyannamelerinin  içeriğinde
özgürlük, adalet, eşitlik gibi genel kavramlardan hareket edildiği görülmektedir (HDP: 2015).
İnsan  haklarından,  yaşama  ve  çalışma  haklarından  detaylı  olarak  söz  edilmektedir.
Mültecilere ilişkin yasal düzenlemelerin yapılacağı vaadi ile temelde insan haklarına vurgu
yapılmasına rağmen, parti sözcülerinin demeçlerinde etnik vurgu belirgindir. Bu yaklaşımın
devamında,  Türkiye’deki  göçmenlerin  etnik  köken  itibariyle  birbiriyle  karşılaştırıldığı,
göçmen Kürtlere, Ezidilere ve Şiilere Suriyelilere davranıldığı kadar iyi davranılmadığı iddia
edilmektedir.  HDP,  Kürtlere  sunulmayan  hakların  Suriyeli  mültecilere  sunulduğunu
söyleyerek konuyu insan hakları ve Kürt milliyetçiliği karışımı bir perspektifle ele almıştır.

Ak Parti’nin geçici bir statü olarak önerdiği misafirlik statüsü hem CHP hem de MHP
tarafından,  vatandaşlık  perspektifinden  eleştirilmiştir.  Buna  rağmen  CHP  için  ekonomik,
MHP  için  güvenlik  sorunları  Türk  vatandaşlarını  zor  durumda  bırakmaktadır.  Bu  iki
yaklaşımda  da  vatandaş  olmanın  önceliklerine  vurgu  yapılmıştır.  CHP’nin  “göçmenlere
harcanan para vatandaşa harcanmıyor” vurgusu vatandaşlık perspektifinden ılımlı milliyetçi
bir tutumu öne çıkartırken, MHP’nin birinci önceliği  olan güvenlik kaygıları ise “ülkedeki
Türk kökenli olmayanların yaratacağı kargaşa” varsayımı ile aşırı milliyetçi yaklaşımı temsil
etmiştir.  AK  Parti  insan  hakları  perspektifine  dayanan  söylemini,  ilk  günlerde  savaş
bölgesinden  gelen  yaralıların  etnik  kimliğine  bakmaksızın  kamplara  alınması  ve  tedavi
edilmesi pratiği  ile açıklamıştır.  3 Sonraki günlerde şehirlere gelen göçmenler için de aynı
1 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bahceli-suriyelilere-vatandaslik-hakki-tanimak-hazmedilecek-bir-durum-degil-
40130374
2https://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/3965/mhp/
Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskani_Sayin_Devlet_BAHCELI__nin_Secim_Beyannamesi__nin_aciklanmasi_munase
betiyle_yapmis_ol.html.
3 https://www.milliyet.com.tr/gundem/kobani-ayaktaysa-turkiye-sayesinde-1963959
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görüşü devam ettirmiş,  savaştan kaçanlara  hiçbir  elemeye tabi  tutmaksızın  misafir  statüsü
verilmesi  gerektiğini  savunmuştur.  AK Partili  yöneticiler  ilk  dönemde  MHP ve  CHP’nin
vatandaşlık  perspektifini  dar  bir  tanım olarak  görmüş  ve  insan  haklarından  uzaklaşmakla
eleştirmişlerdir. AK Partili yetkililere göre içinde bulunulan durum olağanüstü bir durumdur
ve  yasal-hukuki  mevzuat  bir  kenara  bırakılarak  tamamen  insanların  yaşam  haklarının
korunması  motivasyonu  ile  hareket  edilmelidir.  AK Partinin  bu  politikası  MHP  ve  CHP
tarafından yeterince gerçekçi olmamakla ve yanlış dış politika vizyonunun zorunlu sonucu
olması  itibariyle,  samimi  olmamakla  eleştirilmiştir.  HDP  ise  insan  hakları  perspektifinde
kalarak  AK  Partinin  yaklaşımını  desteklemekte,  eleştirmemekte  fakat  diğer  politikalarını
eleştirmektedir. Bu konu ile ilişkilendirdiği eleştirisi, Ak Parti’nin Kürt vatandaşlara yeterince
adil davranmadığı, mültecilerle karşılaştırdığında bunun daha iyi anlaşılabileceği şeklindedir.
Bu dönemde mülteci yaklaşımını insan hakları perspektifinden kuran iki parti AK Parti ve
HDP’dir.  Diğer  partilerin  yaklaşımına  ise  vatandaşlık  perspektifi  ve  Türk  vatandaşlarının
önceliği  düşüncesi hakimdir.  Bu durumda AK Parti  ve HDP mültecilerin  mağduriyetinden
sıklıkla  söz  ederken,  CHP  ve  MHP  daha  çok  mülteciler  yüzünden  Türk  vatandaşlarının
karşılaşacakları muhtemel mağduriyetlerden söz etmişlerdir.

İkinci Dönem: Mart 2019 Yerel Seçim Dönemi

Türkiye’de 2019 yılındaki yerel seçimler iç siyasi nedenlerden kaynaklanan gerilimli
bir havada gerçekleşmiştir. Gerilimin dayandığı dinamikler yerel seçim dinamiklerini gölgede
bırakmış,  genel  seçim  havası  ve  söylemleri  döneme  hakim  olmuştur.1 Bundan  dolayı  bu
dönemde  mültecilerle  ilgili  somut,  çalışılmış  ve  gerçekçi  yaklaşımlar  değil,2 partilerin  ve
adaylarının  kendi  tabanlarını  konsolide  etmeye  ve  iç  siyasete  dönük  yaklaşımları  öne
çıkmıştır. 2016 yılındaki darbe girişimiyle ortaya çıkan milliyetçi refleksler, neredeyse tüm
partilerin mülteci söylemlerine etki etmeye başlamıştır.  Muhalefet partilerinin, Suriyelilerin
tamamının Ak Parti’yi destekleyeceği-Açık Kapı politikasına bir teşekkür olarak-yönündeki
iddiası, oy geriliminin mülteci meselesine ilişkin söylemleri etkisi altına almasına neden olan
faktörlerden biridir. Suriyelilerin oy kullanması/kime oy verecekleri tartışmaları ile başlayan
seçim dönemi, “10 yıl sonra isterlerse Hatay’ı alabilecekler” şeklindeki kışkırtıcı söylemlerle
devam  etmiştir.3 Bu  süreçte  siyasi  partilerin  Suriyelilere  tanınan  haklardan  başlayıp
birbirlerini  Suriyelilere  toprak  dağıtmakla  itham  etmeye  varan  kışkırtıcı  yaklaşımları
kamuoyunda çokça tartışma yaratmıştır.4 Suriyelilerle ilgili asılsız iddiaların5 sonucu olarak
neredeyse tüm partilerin dışlayıcı milliyetçi refleksleri gittikçe güçlenmiş, iktidar partisi olan
AK Parti de özellikle yerel yöneticiler üzerinden bu eğilimin dışında kalmamıştır. Mültecilere
baştan  beri  insan  hakları  perspektifinden  baktığını  vurgulamakla  birlikte,  yerel  yönetici
adaylarının diliyle dışlayıcı atmosfere katkıda bulunmuştur.

AK Parti’nin 2019 yerel seçim manifestosunda mülteci ve göç sorununa doğrudan yer
verilmemiş  ve bu konuda herhangi bir  yeni vaatte  bulunulmamıştır  (Kavas ve Düşündere:

1 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46321569
2 https://www.dw.com/tr/se%C3%A7im-kampanyas%C4%B1nda-suriyeli-m%C3%BClteciler-geri-planda/a-44310570
3 https://haber.sol.org.tr/haber/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-suriyeliler-kok-saldikca-bizi-yonetmeye-kalkacaklardir
4 https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/umit-ozdagdan-2019-secimleri-icin-bomba-iddia-akp-suriyelilere-toprak-
dagitacak-2034110/
5 https://multeciler.org.tr/suriyelilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/
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2019:  4).  Buna rağmen parti  yetkililerinin  gittikçe  sertleşen söylemlerinden söz edilebilir.
Özellikle  güvenlik  ve  ekonomi  konularındaki  yeni  yaklaşım,  MHP  ve  CHP’nin  2015
dönemindeki  yaklaşımlarına  benzemeye  başlamıştır.  Mültecilerin  statüsü  konusu bu seçim
döneminde de “Suriyeliler oy kullanacak mı” sorusu ile yeniden gündeme gelmiştir.1 AK Parti
İstanbul  Büyükşehir  Başkanı  adayının  “Suriyeliler  kalıcı  değil,  suça  karışırlarsa  tutarız
kulaklarından geldikleri yere göndeririz” ifadesi misafirlik ve geçicilik statülerinin AK Parti
için anlamının değiştiğini ima etmektedir. Başka bir AK Partili yerel yöneticinin, “Erdoğan
gerçek bir Müslüman ve insanlık adına kapılarımızı açtı, doğru olan da buydu. Ancak bir yere
misafir  olarak  geldiğinizde  3-5  yıl  içinde  ayrılmaya  başlamalısınız”2 açıklaması,  ensar-
muhacir yaklaşımındaki değişimin bariz bir ifadesi oldu. Göçün ilk yıllarında hiçbir koşul öne
sürmeden, sadece insani bir politika izlenerek kabul edilen mülteciler, birkaç yıl içinde iktidar
partisinin  bazı  yöneticileri  tarafından  “zamanı  geldiğinde  geri  dönmelerinden  yanayız”,
“İstanbul’un can ve mal güvenliğini tehdit etmelerine göz yummayız” ve “haksız rekabete göz
yummayacağız”3 gibi ifadelerle karşılaşmaya başlamışlardır.  2019 seçim döneminde ortaya
çıkan bu yeni yaklaşımda hem güvenlikçi hem ekonomik hem de milliyetçi gerekçeler birlikte
yer  almakta,  MHP  ve  CHP’nin  başlangıçtaki  yaklaşımlarını  birleştiren  karma  bir  eğilim
ortaya çıkmaktadır. Özellikle İstanbul’daki mültecilere ilişkin bu söylemler, bir lütuf söylemi
olduğu ve aslında geri gönderilmek istendikleri şeklinde eleştiriler almıştır.4 

CHP’nin  2019  seçim  bildirgesinde  mülteci  ve  göç  konusu  yer  alsa  da  fazla
tekrarlanmayan ve üzerinde somut bir önerinin yapılmadığı başlıklardan biridir.  Bildirgede
yurttaş ve cumhuriyet kelimelerinin en çok kullanılan kelimeler olması, bu dönemde CHP’nin
bildirgesini diğer parti bildirgelerinden ayırmaktadır. Bu temalar üzerindeki vurgu 2015 seçim
dönemindeki  vatandaşlık  vurgusunun  devamıdır.  İlk  dönemdeki  “mültecilerin  yanlış  dış
politikanın zorunlu sonucu olduğu” anlayışının çok üzerinde durulmasa da geri gönderilmeleri
konusundaki ısrar devam etmektedir. CHP Bolu Belediye Başkanı’nın mazbatasını alır almaz
Suriyeli  mültecilere  yönelik  sosyal  ve  mali  yardımların  kesilmesi  talimatı  vermesi5 parti
içinden  de  dışından da  sert  eleştiriler  almıştır.6 Parti  içinden  bu tavra  karşı  net  bir  duruş
olmasına rağmen, mültecilerin geri gönderilmeleri gerektiği konusunda bir mutabakat vardır.
CHP  İstanbul  Büyükşehir  Belediye  adayı  iktidar  partisini  mülteciler  konusunda
politikasızlıkla eleştirmiş ve kendisinin bu konuda üç adımda gerçekleştireceği bir planının
olduğunu söylemiştir.7 Bu yaklaşımın devamında AK Partiyi esasında mültecileri hesapsızca
almakla  eleştirmiş  ve  asıl  hedefin  Suriye’de  barışa  katkıda  bulunmak  ve  Suriyelileri  geri
göndermek  olduğunu  söylemiştir.  Mülteci  meselesini  AK  Parti  dış  politikasının  zorunlu
sonucu olarak gören bu yaklaşım ilk dönem CHP yaklaşımının devamıdır. AK Partide olduğu
gibi CHP’de de hem ilk dönem yaklaşımlarının devamı hem de sertleşen milliyetçi tutumları
aynı anda görmek mümkündür. Bu dönemde de CHP’nin vatandaşlık vurgusu devam etmiş,

1 https://www.dw.com/tr/suriyeliler-yerel-se%C3%A7imlerde-oy-kullanacak-m%C4%B1/a-47255463
2 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48062241
3 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901081036978315-binali-yildirim-suriyeliler-kalici-degil-suc-kulak-geri-gondeririz/
4 https://www.amerikaninsesi.com/a/istanbulda-kayitsiz-suriyeliler-kayitli-olduklari-illere-gonderilecek/5010372.html
5 https://tr.euronews.com/2019/04/10/bolu-nun-yeni-chp-li-belediye-baskani-ozcan-dan-ilk-icraat-suriyeli-multecilere-
yardim-yok
6 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/10/bolu-belediye-baskani-ozcana-irkcilik-tepkisi-suriyelileri-agriya-
davet-ediyorum
7 https://tr.euronews.com/2019/04/12/ekrem-imamoglu-suriyeli-multecilerle-ilgili-planini-3-adimda-anlatti-bolu-ozcan-chp
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insan hakları perspektifi geri planda bırakılarak, her ne koşulda olursa olsun mültecileri geri
göndermek ana hedef olarak belirlenmiştir. 

2019 yerel seçimler dönemine HDP “birlikte demokrasi” sloganıyla başlamış, seçim
bildirgesinde  kadınlar,  çocuklar,  gençler,  mülteciler  konusundaki  önerileri  öne  çıkmıştır.1

Mülteciler  konusundaki  ana  söylemi  AK  Parti’nin  konuyla  ilgili  başarısızlıklarıdır.  Bu
yaklaşım CHP ve MHP’nin ilk dönem ve CHP’nin ikinci dönemde de devam ettirdiği dış
politika  eleştirisi  ile  buluşmuştur.  HDP  ilk  dönemde  mülteci  meselesini  insan  hakları
perspektifinden ele almıştı ve dış politika eleştirisinin içine yerleştirmemişti. İkinci dönemde
iktidar partisinin hem genel hem de dış politikadaki başarısızlığının doğal bir sonucu olarak
ele almaya başlamıştır. En önemli vurgusu mültecilere insan hakları çerçevesinde muamele
edilmediği  ve  zaman  zaman  ortaya  çıkan  yabancı  düşmanlığı  pratikleridir.  Seçim
bildirgesinde mülteciler ve göç konusu yer almış, diğer partilerden farklı olarak mültecilere
yönelik  sadece  öneriler  değil  somut  ve  gerçekleştirilebilir  politikalara  da  yer  verilmiştir
(Kavas ve Düşündere: 2019: 11). Bu konuda sadece iktidar partisini değil, diğer partileri de
eleştirmiş, CHP Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın mazbatasını alır almaz Suriyeli mültecilere
yönelik  sosyal  ve  mali  yardımların  kesilmesi  talimatını  istismar  ve  ayrımcılık  olarak
değerlendirmiştir.2 Mültecilerin barınma, beslenme ve sağlık gibi yaşamsal gereksinimlerinin
yanında  belediyelerden  ana  dil  ihtiyaçları  konusunda  da  yardım  alabileceklerini  ve  bu
konularda politika üreteceklerini söylemişlerdir.

MHP’nin bu dönemdeki söylemlerine AK Parti ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası
girdiği  Cumhur  İttifakının  öncelikleri  şekil  vermiştir.  Bu  gelişmeler  AK Parti  ile  birlikte
hareket  etmesine  ve  neredeyse  tüm  konularda  ortak  söylem  kullanmasına,  bazı  seçim
bölgelerinde  ortak  aday  çıkarmasına  neden  olmuştur.  Bu  dönemde  MHP  söylemini
şekillendiren ana unsur beka söylemi ve dış tehditlerdir (Erciyas ve Baykal: 2019: 68). Yerel
yönetimlerle  ilgili  herhangi  bir  konuyu  gündeme  taşımamış  ve  somut  politika  önerisinde
bulunmamıştır.  Beka  ve  dış  tehditler  söylemi  doğrudan  mültecilere  yönelik  olmasa  bile
dışlayıcı milliyetçi refleksleri güçlendirmiş, mültecilere ilişkin algıları olumsuz etkilemiştir.
MHP, AK Parti ile girdiği Cumhur İttifakı’na rağmen, AK Parti’nin Açık Kapı politikasını
hiçbir zaman doğrudan desteklememiştir.  Bu süreçte MHP’yi zorlayan en büyük mücadele
milliyetçi  tabandan yeni bir partinin İyi Parti’ nin çıkmış olmasıdır.  İyi Parti  bu dönemde
milliyetçi seçmenlerin önemli bir kısmının oylarını almış, MHP’nin karşısında yer alan ittifak
bloğuna  (Millet  İttifakı)  milliyetçi  oyların  bir  kısmını  taşımıştır.  İyi  Parti’nin  mülteciler
konusundaki söylemleri MHP ile benzeşmekte, bazen tam olarak örtüşmekte bazen de küçük
farklılıklar ile ortaya çıkmaktadır. İyi Parti’nin 2019 yerel seçim bildirgesinde “insan odaklı
sosyal belediyecilik” anlayışı öne çıkartılmış, bu anlayış altında mültecilere yapılacak sosyal
yardımlardan  da  söz  edilmiştir  (Kavas  ve  Düşündere:  2019:  15).  Belediyecilik  ve  millet
temaları bildirgedeki diğer temalara nazaran en çok vurgulanan ve diğer parti söylemlerinden
farklılaşan temalardır. İyi Parti liderinin Suriyeliler konusundaki yaklaşımı, kendileri için geri
dönüşün bir an önce başlatılması gerektiği şeklindedir.3 Aynı dönemde Ankara’da İyi Parti

1 https://www.politikyol.com/hdp-2019-yerel-secim-bildirgesini-acikladi-hedef-dogrudan-demokrasi/
2 https://gazetekarinca.com/2019/04/hdpden-chpli-belediye-baskanina-ayrimcilik-tepkisi/
3 https://www.aa.com.tr/tr/politika/iyi-parti-genel-baskani-aksener-suriyelilerin-donuslerini-saglayacak-uc-asamali-plani-
acikladi/1675311
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tarafından  “Suriyelilerin  Geri  Dönüş  Çalıştayı”  düzenlenmiştir.1 İyi  Parti  temsilcilerinin
Suriyelilere yönelik ayrımcı dilleri de yine bu dönemde oldukça aktiftir. “Fatih’i Suriyeliler’e
teslim  etmeyeceğim”  pankartı  asan  bir  İyi  Parti  adayı,  yaşlıların,  işverenlerin,  esnafın,
annelerin birinci  önceliğinin Suriyeliler  sorunu olduğunu söylemiştir.  2 Bu söylemlerle  İyi
Parti  MHP’nin  yerel  yönetimler  alanında  bıraktığı  milliyetçi  boşluğu  doldurmaya  aday
olduğunu göstermiştir.

Son Dönem: Haziran-Temmuz-Ağustos 2021

Türkiye’de  2021  yılının  Haziran  ve  Temmuz  aylarında  başlayan  ve  içinde
bulunduğumuz Ağustos ayında iyice artan yeni Afgan mülteci akını, mülteciler tartışmasını
yeni bir boyuta taşımıştır. 2015 ve 2019 seçim dönemlerinde yasal statü, ekonomi ve güvenlik
konuları üzerinden başlayan tartışmalar bugün de aynı konular üzerinden fakat daha hararetli
bir  şekilde  devam  etmektedir.  Yeni  başlayan  tartışmada  Afgan  mülteciler  ile  Suriyeli
mülteciler  tamamen  farklı  dinamiklere  sahip  olmalarına  ve  göçmen  profillerinin  belirgin
farklılıklara rağmen, birlikte ele alınmakta ve aynı kavramlar ile tartışılmaktadır. Türkiye’nin
içine girdiği bu yeni göçmen dalgası siyasi partilerin mültecilere ilişkin söylemlerini yeniden
keskinleştirmekte  ve  dışlayıcı  milliyetçi  tutumların  çoğalmasına  ve  yaygınlaşmasına  yol
açmaktadır. 

Son dönemde hem kamuoyunun tepkisinin hem de siyasetçilerin açıklamalarının daha
sert olmasının nedeni Suriyeli mülteciler konusunda çözülemeyen sorunlara Afgan mülteciler
konusunun da eklenmiş olmasıdır.  Muhalefet  partilerinin tamamı başlangıçtan bugüne hem
Suriyeli hem de Afgan mülteciler sorununu Türkiye’nin yanlış dış politikasının sonucu olarak
görmektedirler.  Suriyeli  mültecilerde  olduğu gibi  Afgan  mültecilerde  de  tartışmalar  yasal
statü,  ekonomi ve güvenlik konuları  üzerinden yürütülmekte,  Afgan mültecilerde güvenlik
tartışması  biraz  daha  öne  geçmektedir.  Bunun nedeni  Suriye’de  savaştan  kaçanların  çoğu
kadın ve çocuklardan (Erdoğan: 2019: 8) oluşmaktayken Afganistan’dan gelenlerin çoğunun
genç  erkeklerden  oluşmasıdır.3 Türkiye’deki  Afgan  ve  Suriyeli  mülteciler  arasında  suç
oranının çok düşük olmasına rağmen potansiyel suçlu olarak görülmeleri  yasal statülerinin
belirsizliği  dolayısıyladır.  Bu  anlamda  Afganlar  Suriyelilerden  daha  zor  durumdadır,
misafirlik ya da mültecilik gibi geçici bir statüleri de yoktur. Düzensiz göç kategorisi altında
gelip  geçici  ve  kontrolü  güç  bir  grup  olarak  değerlendirilmektedirler.  Dünyada  Afgan
mültecilerin  karıştığı  suçların  yüksekliği  ile  ilgili  farklı  örnekler  vardır4 ve  bu  örnekler
Türkiye kamuoyundaki tedirginliği artırmakta ve siyasi partilerin söylemlerini bu tedirginlik
üzerinden  kurmalarına  neden  olmaktadırlar.  Diğer  bir  tartışma  yine  ekonomi  üzerinden
yürütülmekte, Afgan mültecilerin ucuz işgücü olup olmadığı, Türkiye’ye ekonomi-güvenlik
dengesine  kar-zarar  getirdikleri  tartışması  yapılmaktadır.  İktidar  Partisi  olan AK Parti’den

1 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912161040848271-iyi-partiden-suriyeli-siginmacilarin-ulkelerine-donus-calistayi-
hic-kimse-bizi-irkcilikla/
2 https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/03/15/iyi-parti-adayi-suriyeli-dusmanligiyla-oy-istiyor
3 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/afgan-multeciler-neden-hep-genc-erkekler
4 Afgan sığınmacıların karıştığı suç vakalarıyla sarsılan Avusturya'da sınırdışıları sürdürme kararlılığını beyan eden Kurz, 
"Korunmak için bize gelen insanların ne yasalarımıza uymaları ne de değerlerimizi kabul etmelerine tahammül gösterilemez"
dedi. https://tr.sputniknews.com/20210723/avusturya-basbakani-suc-vakalari-afganlarin-sinirdisi-edilmesinin-neden-
durdurulmamasi-gerektigini-1045038462.html
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bazı  yetkililerin  mülteciler  olmasa  Türkiye  ekonomisi  çöker1 türü  çıkışları  olsa  da  genel
eğilim  mültecilere  temkinli  yaklaşma  ile  tamamen  dışlama  arasında  çeşitli  tonlarda
değişmektedir. İktidar partisi AK Parti’nin ortağı MHP lideri Bahçeli’nin düzensiz göç adı
konmamış bir istiladır2 sözleri konu ile ilgili güncel milliyetçi tutumların sert örneklerinden
biridir.

Sonuç

Son  on  yıldır  siyasi  partilerin  mülteci  söylemleri  gittikçe  daha  fazla  iç  siyasi
dinamiklerin etkisi altında girmektedir. Suriyeli ya da Afgan fark etmeksizin temelde üç konu
etrafında sürdürülen mültecilik tartışmaları  büyük oranda siyasi partilerin kendi içlerindeki
iktidar yarışının bir alanı olarak araçsallaştırılmaktadır. İktidar partisi olan AK Parti’nin de
bazen ortak olduğu söylemler Türkiye’de siyasetin merkezinde yer alma/yerini koruma çabası
ile ilişkilidir. Suriyeli mültecilerin muhacir-ensar şeklinde dini kavramlarla açıklanan göçü,
gittikçe  milli  bir  forma  ihtiyaç  duymaya  başlamıştır.  Türkiye  siyaseti  milli  olmayanın
merkezden dışlandığı yeni bir döneme girdiğinden mülteci söylemleri de bu eğilimden payını
almaktadır. Bu bildiride Türkiye’deki siyasi partilerin mülteciler konusundaki söylemlerinin
siyasetin merkezinde yer alma yarışının bir aracına dönüştüğü anlatılmak istenmektedir. Bu
durum Türkiye’nin içine girdiği siyasi konjonktürde merkezin en önemli değeri olan millilik
değerine  daha  fazla  vurgu  yapma  ile  sonuçlanmaktadır.  Bu  araçsallaştırmanın  en  iyi
örneklerinden biri insani bir yaklaşımla mültecilere açık kapı politikası uyguladığını söyleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016 yılında Avrupa ile ekonomik ilişkiler gündeme geldiğinde
mültecilere,  "kusura  bakmayın  alnımızda  enayi  yazmıyor.  Edirne'den  insanları  otobüslere
bindirdik geri çevirdik…kapıları açarız hadi hayırlı yolculuklar deriz" demesidir.3 Yukarıda
sözü edilen dönemlere bakıldığında mültecilerin zaman içinde bir gün kardeş, bir gün misafir,
ertesi  gün  ise  kapı  dışarı  edilebilen  kişiler  olmaları,  Türkiye’deki  siyasetin  güncel
eğilimlerinin etkisine son derece açık olduklarının göstergesidir.
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AFETE DİRENÇLİ TOPLUM: COVID-19 SALGINI ÖZELİNDE 
SÜREÇ, YAPI VE FAİLLER

Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ*

Özet
Deprem,  sel,  salgın  başta  olmak  üzere  son  yıllarda  sıklıkla  maruz  kalınan  afetler,

toplumları  alışık  olmadıkları  hız  ve  oranda  değişime  zorlamaktadır.  Risk  toplumu
kavramsallaştırması adı altında da okunabilecek bu zorlu süreçte, mevcut ve olası tehditlerle
yüzleşerek  afete  dirençli  topluma dönüşmek,  afet  süreçlerinin  en  önemli  fırsatı/  kazanımı
olarak  değerlendirilebilir.  Bu  çalışmada  toplumsal  değişime  ilişkin  dinamikler,  Covid-19
küresel  salgını  üzerinden  değerlendirilmiş  ve  afete  dirençli  topluma  dönüşümün  imkânı
araştırılmıştır.  Değişim  süreci,  toplumsal  yapı ve  failler; bu  incelemenin  çerçevesini
belirleyen üç ana dinamiktir. Değişim süreci; toplumun salgını deneyimlemeye başlamasından
afete ve salgına dirençli bir toplum haline dönüşmesine kadar geçen evreyi içine almaktadır.
Toplumsal yapı; aile, din, ekonomi, eğitim, siyaset, hukuk, sağlık gibi ana toplumsal kurumlar
özelinde  afete  dirençli  toplum  inşasına  yönelik  unsurlar  açısından  değerlendirilmektedir.
Failler  ise bu değişim sürecinde yer alan devlet,  salgın özelindeki  sağlık ve toplum bilim
kurulları, sivil toplum kuruluşları, yöneticiler, kanaat önderleri ve vatandaşlar gibi toplumun
çeşitli kademelerindeki toplumsal aktörleri kapsamaktadır. Bu çalışmada, bu üç dinamikten
hareketle, Covid-19 salgını özelinde afete dirençli topluma dönüşüm sürecindeki engeller ve
fırsatlar  ortaya  konulmuş;  afetlerle  birlikte  yaşayabilecek  bir  toplum  inşasının  yolları
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal değişim, risk toplumu, afet, salgın, salgına dirençlilik, afete dirençli
toplum.

DISASTER RESILIENT SOCIETY: PROCESS, STRUCTURE AND AGENTS
SPECIFIC TO COVID-19 PANDEMIC

Abstract
Disasters,  which  have  been  frequently  exposed  in  recent  years,  particularly

earthquakes,  floods,  pandemics,  force societies to change at  an unfamiliar  speed and rate.
Transforming  to  a  disaster  resilient  society,  can  be  interpreted  as  the  most  important
opportunity/gain via confronting with current and potential threats in this hard process which
can  be  also  be  understood  by  the  name  of  risk  society  conceptualization.  In  this  study,
dynamics of social change have been evaluated over Covid-19 pandemic and possibility of
transforming  to  disaster  resilient  society  has  been  researched.  Process  of  change,  social
structure  and (social) agents  are three main dynamics determine the limits of this research.
Process of change contains the stages when the society starts to experience the pandemic and
transforming to disaster and pandemic resilient society. Social structure has been evaluated
specific  to  fundamental  social  institutions  such  as  family,  religion,  economy,  education,
politics,  law,  health  in  terms  of  elements  especial  to  construct  disaster  resilient  society.
Agents include states, health and social science committees specific to the pandemic, non-
governmental  organizations,  administrators,  opinion leaders  and citizens  who take  part  in
different  part  of  the  society  in  this  process  of  change.  In  this  research,  obstacles  and
opportunities in the process of transforming to disaster resilient society specific to Covid-19
pandemic have been presented; ways to construct a society surviving with disasters have been
discussed.  
Keywords:  Social change, risk society, disaster, pandemic, resilience to pandemic, disaster resilient
society.
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Giriş
Toplumsal  hayat,  sabit  ve  değişken birçok dinamikle  örülüdür.  Toplumu bir  arada

tutan  aile,  din,  eğitim,  ekonomi,  hukuk,  siyaset  gibi  ana  kurumlar,  belli  bir  yapıya  sahip
olmakla birlikte, toplumsal değişimin etkisiyle sürekli yeniden inşa edilebilmektedir. Topluma
dâhil olan insanlarla süregelen sosyal etkileşim süreci ve iletişim ağı da toplumun yeniden
inşasını mümkün kılan dinamik unsurlardandır.

Toplumsal değişimi ortaya çıkaran sebepler arasında birçok unsur yer almaktadır. Bu
çalışmaya konu olan afetler ise tüm toplumların çeşitli şekilde ve oranda maruz kaldığı en
zorlayıcı değişimlerden biridir. Afetler çoğunlukla ani olarak geliştikleri için değişime uyum
sağlama sürecinin hayli  zayıf olduğu, bu sebeple her bir afetin büyük toplumsal yıkımlara
dönüşebildiği görülmektedir. Bununla beraber herhangi bir afet, benzer veya farklı bir sonraki
afete  hazırlık  potansiyelini  de  beraberinde  taşımaktadır.  Toplumsal  değişime  bu  açıdan
bakmak, toplumların afet kırılganlığını azaltması ve afete dirençli hale gelebilmeleri açısından
büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu sebeple, toplumsal değişimi bu dinamik ve yapıcı özellikleri
açısından yorumlayabilmek, toplumların bugününü koruma ve geleceğini hazırlama açısından
oldukça önemlidir. 

Dünya toplumu 2020 yılından beri, küresel bir salgınla mücadele etmektedir. İçinde
bulunduğumuz 2021 yılında bu mücadelede önemli adımlar atılmış olsa da toplumların bu
süreci sağlıkla atlatabilmesi ve yenilerine hazırlıklı olabilmesi açısından alınacak hayli mesafe
vardır.  Bu  mücadele  bir  yandan  tüm  toplumların  ortaklaşa  tedbir  ve  dayanışmasını
gerektirirken, diğer yandan her bir toplum mücadelesini kendi dinamikleri ölçeğinde tecrübe
etmekte  ve  buna  göre  kendine  özgü  bir  mücadele  yolu  çizmektedir.  Çizilen  bu  yolda,
toplumun genel olarak nasıl bir yapıya sahip olduğu, değişim açısından nasıl bir profil çizdiği
mücadelenin seyrini belirleyen önemli unsurlardandır. Bu çalışmada Türkiye toplumu, Covid-
19 küresel  salgını  mücadelesi  üzerinden değerlendirilecektir.  İlk  olarak toplumsal  değişim
olgusu  afet  özelinde  ve  risk  toplumu  kavramı  ışığında  ele  alınacaktır.  Ardından  değişim
sürecinin afete dirençli toplum lehine bir yönde sonuçlanması amacıyla değişim olgusu süreç,
yapı ve failler açısından incelenecektir. 

Toplumsal Değişme, Afetler ve Risk Toplumu
Her toplumsal unsur ve süreç, değişimden etkilenir  ve değişimi etkiler;  dolayısıyla,

hiçbir toplumsal öge ya da süreç, değişmeden bağımsız olarak düşünülemez (Kongar, 2013, s.
281). Toplumsal süreç, yapısal unsurlar ve toplumsal faillerle birlikte, toplumsal gerçekliği
inşa etmekte ve bu gerçek her daim varlığı süren toplumsal değişme olgusuyla birlikte anlam
kazanmaktadır. 

Toplumsal  değişmeye sebep olan kritik  örneklerden addedebileceğimiz  afetler;  ani,
hızlı  ve  çoğu  zaman  beklenmedik  karakteriyle  değişime  uyum sürecini  zorlaştırmaktadır.
Kıtlık,  kuraklık,  sel,  deprem,  yangın,  salgın  gibi  toplumsal  değişmenin  farklı  biçimlerde
cereyan  ettiği  birçok  afet  türü  bulunmaktadır.  Bu  tür  afetler  toplumsal  hayatın  birçok
döneminde mevcut olmakla beraber, farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkan afet türlerini ve
ortaya  çıkma  sıklığını  da  etkilemektedir.  Afetler  doğal  nedenlerden  hareketle  ortaya
çıkabildiği  gibi,  insan kaynaklı  da olabilmekte,  hatta  doğal sebeplerle  ortaya çıkan afetler
insan faktörü sebebiyle büyüyebilmekte ve ortaya başka afetleri de çıkarabilmektedir. 
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Afetlerin  çeşitlendiği  ve  sıklığının  arttığı  dönemlerden  biri  de  içinde  yaşadığımız
varsayılan, risk toplumu dönemidir. Her an bir afetle karşı karşıya kalabilme ve karşılaşılan
afetlerin  yeni  riskleri  doğurma  potansiyelinin  hayli  yüksek  olduğu  risk  toplumu,  Ulrich
Beck’in literatürdeki katkısıyla şekillenen ve Anthony Giddens gibi isimler başta olmak üzere
günümüzde birçok kuramcının odağındaki bir kavramdır. Afete dirençliliğin toplum kültürüne
yerleşebilmesi  için  afet,  değişme  ve  risk  toplumu  arasındaki  ilişkiselliğin  kavranabilmesi
oldukça büyük önem arz etmektedir. 

Toplumsal Değişme
Toplumsal  değişme, sosyal hayatın birçok yönünü içine almaktadır.  Genel anlamda

değişme; ögeleri, şartları, etkenleri ve değişkenler sistemi, kaynağı, dinamiği, iç yapısı, zinciri
gibi  farklı  başlıklarla  değerlendirilebilen  (Turhan,  2010)  çok  yönlü  ve  çok  kapsamlı  bir
olgudur.  Toplumsal  tarih;  siyasi,  kültürel,  ekonomik,  dinî  vs.  birçok  dönüşümü  içeren
değişimlerle  doludur.  Toplumsal  değişim;  değişimin  evreni,  vadesi,  hızı,  yönü,  içeriği,
neticesi ve amili gibi unsurlar aracılığıyla (Sunar, 2014, s. 3) analiz edilebilir ve bu sayede
daha anlaşılır bir hale getirilebilir. 

Toplumsal  değişimler,  birçok  özellikle  tanımlanmakta  ve  birçok  dinamikle
incelenebilmektedir.  Genel  olarak  düşünüldüğünde  toplumsal  değişimlerin  sürekli  olduğu;
bazen kasıtlı ancak çoğunlukla plansız olarak gerçekleştiği; birbirine karşıt unsurlar içerdiği
ve  bazı  değişimlerin  diğerlerinden  daha büyük mesele  arz  ettiği  (Macionis,  2013,  s.  627)
dikkati çekmektedir. Daha önemli olan değişimler diğerlerini tetikleyebilmekte ve toplumda
daha  büyük  bir  değişim  dalgasına  sebep  olabilmektedir.  Örneğin  kıyafetteki  değişimler
nispeten dar bir alanda ve kısa süreli bir etkiye sahip olurken, bilgisayarın icadı gibi büyük
teknolojik icatlar çok daha farklı ve uzun vadeli etkiler bırakabilir (Macionis, 2011, s. 565).
Ayrıca  bazı  toplumsal  değişimler  diğerlerine  oranla  daha  büyük,  ani  ve etkili  olup  çoklu
değişim  dalgalarına  sebep  olabilir.  Örneğin  siyasal  devrimler,  toplumun  bütün  hayatına
yayılan  değişim  dalgalarına  sebep  olabilir.  Ani  değişimler  ise  birçok  sebepten  meydana
gelebilir; afet sebepli değişimler bunlar arasında sayılabilir. 

Salgın  sebebiyle  yaşanan  toplumsal  değişim,  söz  konusu  dinamikler  açısından
incelendiğinde  ortaya  çarpıcı  bir  manzara  çıkmaktadır.  Zira  (küresel)  salgın  gibi  bir  afet
sebebiyle yaşanan toplumsal değişim oldukça hızlı ve ani, orta ve uzun vadeli olmaktadır. Bu
durum  sosyokültürel,  iktisadi,  psikolojik,  kurumsal  alanların  ve  hayatın  neredeyse  bütün
cephelerini  etkilediği  için  kapsamlı;  toplumsal  kayıplar  ve  yıkımlara  sebep  olduğu  için
şiddetli  bir  toplumsal  değişim  olarak  değerlendirilebilir.  Ayrıca  günümüz  toplumu  genel
olarak risklerle ve afetlerle örülü bir dönemde olduğundan, afet sürecine gidişatın yavaş yavaş
olağanüstülüğe doğru gittiği de söylenebilir.

Toplumsal değişim kavramının arka planında, Kongar’a göre (2013, s. 23), toplumu
biçimlendiren insan-doğa arasındaki ve insan-insan arasındaki çelişkiler olmak üzere iki ana
çelişki bulunmaktadır. Her iki çelişki de toplumsal değişme olgusunu etkilemekte ve değişme
olgusunun seyrindeki çeşitlenmeleri ortaya çıkarmaktadır. Afetler, salgınlar gibi zorunlu ve
çevresel bir sebep neticesinde tetiklenen toplumsal değişmeler de hem insan-doğa hem de
insan-insan çelişkisini içermekte ve değişme seyri üzerindeki kontrolü zorlaştırmaktadır. Zira
insan  da  doğanın  bir  parçası  olmasına  rağmen,  insanın  toplumsal  hayata,  yerleşikliğe
başlamasıyla  birlikte  doğayla  ilişkisi  de  başlamış  ve  bu  ilişki  zamanla  bir  mücadeleye
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dönüşmüştür. Bu mücadele, insanın doğayı bir düşman olarak algılayıp ona egemen olma, onu
kontrol altına alma noktasına vardığında hem kısa hem de uzun vadede felaketlerin de kapısı
açılmış  olmaktadır.  Giderek  nüfusu  artan  insanın  kendine  daha  fazla  yaşam alanı  açarak
konfor alanını genişletme çabası doğanın dengesini bozmakta, doğa kaynaklı afetler yanında
doğrudan  veya  dolaylı  olarak  insanın  imal  ettiği  riskleri  ve  afetleri  de  beraberinde
getirmektedir. 

Toplumsal  değişmenin yönünü belirlemenin  bir  yolu,  Kongar’a göre (2013,  s.  24),
insanın  doğa ve  diğer insanlarla  yaşadığı  çelişkileri  sahip olduğu teknoloji  ve  ideolojiyle
çözme  becerisiyle  ve  bunları  nasıl  kullandığıyla  belirlenir.  Bu  noktada  ideoloji,  mevcut
çelişkilerin  nasıl  yorumlanacağını  ve  tekniğin  nasıl  kullanılacağını  belirlemede  başat
unsurdur.  İdeolojinin yön verdiği  doğrultuda toplumsal  değişmenin gidişatı  tayin edilir  ve
insanlık (ve ilgili toplum) çelişkileri çözmeye sevk edilebilir. 

İçinde yaşanılan dönemi ve toplumu doğru analiz edebilmek, afet kaynaklı toplumsal
değişimlerle mücadele edip değişimi toplum lehine çevirmek adına gereklidir. Bu bağlamda
sadece yerel anlamda değil dünya toplumu olarak sık sık afetlerle karşı karşıya kalınan bir
dönemde,  risklerle  dolu  bir  çevrede  yaşadığımızın  bilincine  varmak  hayati  bir  önem
taşımaktadır. 

Risk Toplumu
Günümüz  literatüründe  “risk  toplumu”  olarak  adlandırılan  toplum,  bu  tür

dönüşümlerin en güncellerindendir. İçinde yaşadığımız dönemi de anlamlandırabilecek olan
bu adlandırma, toplumsal refahı ve sağlığı tehdit eden risklerle, tehlikelerle dolu bir süreci
anlatmaktadır. 
Risk toplumu, Alman sosyolog Ulrich Beck’in kuramsal katkısıyla literatürde önemli bir yer
kazanmıştır.  Modern  sanayi  toplumlarının  geç  modernlik  toplumuna  evrildiğini  savunan
Beck, bu toplum yapısının modernliğin sonuçlarıyla yüzleşilmesi gereken bir toplumu işaret
eden risk toplumuna dönüşüme zemin hazırladığını savunur. Beck bu kavramı beş tezle sunar.
Bu tezler özet olarak şu şekildedir (Beck, 2011, s. 27-29): 

i Geç modernlikte üretilen riskler sistematik ve çoğu durumda geri  döndürülemez
zararlara sebebiyet veren, özü itibariyle göze görünmeyen ve nedensel yorumlara
dayanan, bu sebeple var oluşları bilimsel veya anti-bilimsel bilgi çerçevesinde var
olurlar.  Böylelikle  riskleri  tanımlamakla  görevli  bilimsel  ve  hukuki  meslekler
toplumsal ve siyasal konulara sahip olur. 

ii Risklerin büyümesi ve paylaşılmasından bazı insanlar daha fazla etkilendiği için,
toplumsal risk konumları ortaya çıkmaktadır. Bazı boyutlarıyla toplumsal sınıf ve
tabaka eşitsizliklerini takip ederken, nihayetinde riskleri üreten ve/veya risklerden
kâr  elde  edenleri  de  etkileyen  bir  bumerang  etkisine  sahip  olmaktadır.  Sağlık,
meşruiyet, mülkiyet gibi unsurları etkileyen bu riskler, uluslararası eşitsizlikleri de
doğurmaktadır.

iii Risklerin  yayılması  ve  ticarileşmesi  kapitalist  gelişme  mantığıyla  olan  ilişkisini
yeni bir aşamaya taşımakta, riski tanımlamada kaybedenlerle birlikte kazananların
da  varlığını  göstermektedir.  Sanayi  toplumunun  ürettiği  risklerin  ekonomik
sömürüsü,  risk  toplumunun  tehlike  durumlarını  ve  siyasi  potansiyelini  de
üretmektedir.
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iv Uygarlığın isnat ettiği risk konumunda mağdur olma durumu söz konusu olmakta,
bilinç  varlığı  belirlediği  için  bu  mağduriyetten  kurtulma  adına  bilgi  siyasal  bir
potansiyel taşımakta ve riskler hakkındaki bilginin kökeni ve yayılımı sosyolojik
tahlile muhtaç bir boyut kazanmaktadır. 

v Sanayileşme süreci boyunca apolitik olan “nedenlerin” ortadan kaldırılması, politik
bir  çerçeve kazanmaktadır.  Bu bağlamda,  kamuoyu ve siyasetin  hâkimiyet  alanı
işletme  yönetiminin  mahrem alanına  kadar  girmekte,  doğa ve insan  için  ikincil
sağlık  sorunlarının  sosyal,  ekonomik  ve  siyasal  yan  etkileri  ortaya  çıkmakta  ve
iktidar  ile  yetkenin  yeniden  örgütlenmesini  gerektirecek  bir  felaket  toplumu
senaryosu görünür olmaktadır. 

Modern dünyada riskin çizdiği profili anlamada Anthony Giddens’ın (2012, s. 109-110)
risk  kavramsallaştırması  da  oldukça  yararlı  bir  şema  sunar.  Buna  göre  risk,  yoğunluk
bakımından  ve  gezegenimizde  herkesi,  en  azından  önemli  bir  çoğunluğu  etkileyebilecek
nitelikteki  rastlantısal  olay  sayısının  çoğalması  anlamında  küreselleşmiştir.  Riskler  artık
yaratılan  çevreden  ya  da  toplumsallaşmış  doğadan  kaynaklanmakta;  milyonların  yaşam
şansını  etkileyen  kurumsallaşmış  risk  ortamlarının  geliştiği  bir  süreçte  var  olmaktadır.
Bununla birlikte, ortaklaşa karşılaşılan tehlikelere dair geniş kitleler bilgi sahibidir ve riskin
içindeki “bilgi boşlukları”, dinsel bilgi ya da büyü/sihir yoluyla kesinlik kazanacak şekilde
anlamlandırılamaz.  Hiçbir  uzmanlık  sistemi,  uzmanlık  ilkelerinin  uygulama  sonuçları
açısından  tümüyle  uzman  olamayacağı  için  uzmanlık  sınırlılıkları  da  belirginlik  kazanır
(2012,  s.  110).  Giddens’ın  işaret  ettiği,  özellikle  dinî  ve  büyüsel  bilgilerin  riske  dair
bilinmezlerle  olan  ilişkisi,  bilinmeyene  duyulan  evrensel  ve  ezeli  korkuyu  bir  açıdan
beslemektedir.  Korkmaya  neden  olan  sebepler  ise  Bauman’a  göre  her  zaman  üç  ana
kaynaktan gelmektedir ve öyle olmaya da devam edecektir. Bunlar, sonrasında ne olacağının,
ne tür darbeler alınacağının ve onlara karşı ne kadar kırılgan olduğunun ve nereden geldiğinin
bilinmemesinden  kaynaklanan  cehalet;  darbeden  kaçınmak  ve/veya  geldiği  anda  ondan
kurtulmak  için  yapılabilecek  şeylerin  az  olmasından  veya  hiç  olmamasından
şüphelenememekten kaynaklanan acizlik ve darbenin sebep olduğu yıkımdan sorumlu olan
şeyin  yapılabilecek  şeyleri  yapmamak,  darbelere  ilişkin  duyarsız  olup  tembellik  yahut
yetersizlik olduğu görülünce öz saygı ve özgüveni tehdit edecek olan aşağılanmadır (Bauman
ve Donskis, 2020, s. 124-125). Bununla birlikte uzmanlıklara düşen görev arttığı ve uzmanlık
sahalarının birbiriyle ilişkisi  de sıklaştığı  için (örneğin salgın özelinde sağlık uzmanlığıyla
toplum uzmanlığının birlikte yürütülmesi) insanlığın risk ve tehlike karşısındaki korkusunun
da  niteliği  değişmektedir.  Risk  ve  tehlikeler  yoğunlaşmakta  ve  sayıca  artmakta,  bununla
birlikte onlarla mücadele yoluna ilişkin yöntemler de ortaya koyulmaktadır. Bu tür risk ve
tehlikeler arasında önemli bir yere sahip olan afetler ve salgınlar, yeni mücadele yollarının
deneneceği, risk toplumunda sıklıkla maruz kalınan olgular arasındadır. 

Afet ve Salgın
Afetler; kaynak, tür, süreç, mekân gibi birçok değişkene göre sınıflandırılabilmektedir.

Bu sınıflandırma içinde kaynağı bakımından doğal/çevresel, insan, hayvan veya teknolojik;
tür bakımından ekolojik,  jeolojik veya jeomorfolojik,  klimatolojik,  meteorolojik,  biyolojik,
sosyal;  süreç  bakımından  ani,  yavaş  veya  ikincil;  mekân  bakımından  yayılım  gösterme
oranlarına göre bölgesel veya küresel nitelikte olabilmektedir (Gökçen, 2020, s. 45-57). Bu
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açıdan değerlendirildiğinde Covid-19 salgını, biyolojik kaynaklı, küresel bir yayılım gösteren,
ani  olarak  ortaya  çıkan  fakat  ortadan  kalkması  açısından  yavaş  bir  seyrin  gözlendiği  bir
afettir. 
Salgınlar  hem kendileri  başlı  başına bir  afet  olmakta,  hem de başka afetler  sonucu ortaya
çıkabilmektedir  (Güler  ve  Çobanoğlu,  1994).  Her  iki  durumda  da  salgının  yayılmasına
müdahale etmek ve toplumu benzer salgın risklerinden uzak tutmak, hem devlet hem toplum
sorumluluğunu gerektiren bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. Eski çağlarda oldukça ölümcül
olan  birçok  salgın,  koruyucu  önlemler  alınarak  ve  gerekli  alt  yapı  hizmetleri  sağlanarak
günümüzde öldürücü olmaktan büyük ölçüde çıkmıştır (Güler ve Çobanoğlu, 1994, s. 11).
Salgınların  adı  değişse  de  salgın  olgusunun  dünyanın  geleceği  için  kaçınılmaz  olduğunu
hesaba katarak politika belirlemek ve eylemde bulunmak gerekmektedir. 
George Ritzer’in olumsuz küresel akıntılar ve süreçler içinde değerlendirdiği, Hiv/Aids, Grip
(influenza türevleri), SARS, Ebola gibi türlerin içinde bulunduğu sınır tanımayan hastalıklar
(2011,  s.  386-392),  küreselleşmenin  hızlandığı  son  20-30  yıllık  süreçte  çok  daha  hızlı
yayılmaktadır.  Bu  grup  içinde  yer  alan  Covid-19  virüsünün  sebep  olduğu  enfeksiyon,
küreselleşme ve hareketlilik çok daha hızlı olduğu için hızla tüm dünyaya yayılmış ve tanısı
ortaya konulduktan yalnızca  birkaç ay sonra birçok kıtada görülmüştür.  Dünyadaki  nüfus,
veri, ürün vs. hareketliliğin bu hızda ve artan hızlarda seyredeceği düşünüldüğünde benzeri
salgınların  kaçınılmaz  olacağı  muhakkaktır.  Bu  sebeple  salgın  da  toplumun  alışık  olması
gereken bir afet ve toplumsal değişim deneyimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişime
alışkınlık, zamanla afete dirençlilik gibi kalıcı bir uyum stratejisine dönüşmesi beklenen bir
süreçtir. Tanım olarak afete dirençlilik, farklı ifadelerle karşılık bulsa da, genel olarak benzer
temaların öne çıktığı bir zeminde anlam bulmaktadır. Uluslararası literatürdeki kabul edilirliği
düşünülerek dirençlilik;  “tehlikelere  maruz kalmış  bir  sistemin,  topluluğun veya toplumun
kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dâhil, bir tehlikenin etkileri karşısında
zamanında ve etkin bir şekilde direnme, soğurma, uyum geliştirme becerisi”1 olarak ifade
edilebilir.

Bu  çalışma  özelinde  ele  alınan  afete  dirençlilik,  afetin  yıkıcı  etkilerine  karşı
dayanabilme, sürdürülebilir  bir toplumsal hayat sürebilme ve herhangi bir afet deneyimine
karşı bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığı koruyabilme anlamlarına gelmektedir. Covid-19
salgını  özelinde bu direnç;  salgının getirdiği  yeni  yaşam biçimine uyum sağlayabilme,  bu
süreçte  edinilen bazı alışkanlıkları  (hijyenik duyarlılık  vs.)  uzun vadeli  kılabilme,  salgının
yayılmasını önleme amaçlı toplumsal sorumluluğu alabilme ve buna göre davranma şeklinde
düşünülebilir.

Toplumsal Süreçler
Toplumsal süreçler; ele alınan konu, olgu veya durum bağlamında kısa veya uzun bir

zamana yayılan olaylar silsilesi olarak düşünülebilir. Afete ilişkin toplumsal süreç; afet öncesi
dönem, uyarı dönemi, cevap ve müdahale dönemi, olay sonrası dönem (Güler ve Çobanoğlu,
1994, s. 18-19) şeklinde adlandırılmaktadır. Bu çalışmada bu süreç afet öncesi, afet deneyimi
ve afet sonrası şeklinde üçe ayrılarak incelenmiştir. 

1 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (2015-2030); Birleşmiş Milletler, Afet Risk Azaltma Uluslararası Ofisi (UNISDR), 
“UNISDR Afet Risk Azaltma Terminolojisi” -Cenevre, Mayıs 2009. (http://www.unisdr.org/we/inform/terminology)
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Afet Öncesi Dönem
Afet öncesi deneyimi, gündelik yaşamı belli bir rutinde devam eden birçok insan için

konfor alanından çıkılmayan, güvenli, normal bir yaşantıyı kapsar. Afetin sebep olduğu en
büyük tehdit, öncelikli olarak bireyleri konfor alanından çıkmaya zorlaması ve onları alışık
olmadıkları,  mevcut  alışkanlıklarını  askıya  almak  zorunda  bırakacak  bir  düzene
sürüklemesidir. Olağan gündelik hayatta dezavantajlı olan bireyler içinse afet öncesi de büyük
bir mücadele alanıdır. 

Dünya  ve  ülke  geneli  açısından  bu  dönem,  uzmanlıkların  etkisinin  pek  dikkati
çekmediği, konfor alanının sürekli olacağı yanılgısının geçerli olduğu bir dönemi işaret eder.
Afetin  henüz  yaşanmadığı  bir  dönem  olması  ve  önceki  afetlerden  de  gerekli  derslerin
çıkarılmaması sebebiyle afete dirençsiz olunan bu dönemde afetlere yönelik önlemler gereksiz
görülebilmektedir.  Covid-19 salgını gibi afetler  söz konusu olduğunda, salgınlarla oldukça
sıkı  bağlantısı  bulunan  hijyenik  hassasiyetin  abartıldığı  görüşü  hâkim  olabilmektedir.  Bu
dönemde insanları afetlerin gerçekliğine inandırmak ve dirençliliğe yönlendirmek somut bir
deneyim olmadıkça pek mümkün olmamaktadır. 

Afete dirençlilik için afet öncesi dönem, olası bir afetin öncesi olarak algılanmalı ve
buna göre afete her an hazırlıklı olunması gereken bir dönem gibi düşünülmelidir. Çoğu kişi
konfor alanındayken elbette bunu sağlamak kolay değildir. Ancak yaşadığımız her bir afetten
sonra bir süre korunan afet korkusu ve kazanılan afet deneyimi, terkedilecek bir alışkanlık
olarak değil, uzun vadeli ve kalıcı bir önleme dönüştüğünde bunu başarmak zor olmayacaktır.
Örneğin Covid-19 salgını sürecinde kazanılan maske alışkanlığı, mesafe ve hijyen kuralları
uzun vadeye yayılacak ve olası diğer salgınları da önleyebilecek alışkanlıklardır. Bunlardan
en  çok  zorlayanı  kuşkusuz  maske  kullanımı  olsa  da,  maske  kullanımı  sebebiyle  diğer
mikroplardan  da  koruyuculuk  sağlandığı  için  her  an  maske  kullanımına  hazır  olmak
gerekmektedir.  Nihayetinde  birçok  insan  zorunlu  olarak  maske  kullanmaya  alışkanlık
kazandığı için sonrasında maske kullanımına tekrar geçmek önceki kadar zor olmayacaktır. 

Afet Deneyimi
Afet  deneyimi,  bireyin  konfor  alanının  bozulduğu,  gündelik  hayat  akışının  sekteye

uğradığı olağandışı bir süreci içerir. En fazla yıkımın yaşandığı, bireylerin fiziksel ve ruhsal
açıdan sağlıklarının bozulduğu ve uyum kapasitelerinin en zayıf olduğu dönemi kapsar. Bu
süreçte  söz  konusu  afet  her  açıdan  deneyimlenerek  tüm  boyutlarıyla  afet  süreci  tecrübe
edilmektedir. Afete dair bilgiler bu süreçte doğrudan edinilmekte, afet sonrasında yapıcı bir
tecrübeye dönüşebilecek eğilimler bu dönemde kazanılmaya başlanmaktadır. 

Uzmanlıkların önemi artmakla birlikte bilgi kirliliği de bu dönemde sıkça görülmekte,
doğru bilginin ve gerçeğin önüne geçebilmektedir. Neyin bilimsel, neyin safsata olduğunun
hayli  zorlaştığı  bu  dönem,  tam  da  bu  gerekçeyle  uzmanlıkların  etkinliğini  artırmaya
zorlamakta ve yeni uzmanlıkların önünü açmaktadır.  Afetle en sıcak temasın yaşandığı bu
dönem,  afete  dirençli  hale  gelindiğinde  kırılganlığın  azaldığı  bir  deneyimi  beraberinde
getirebilir.  Covid-19 salgını özelinde bu durum, dönem dönem tedbirlerin azaltılmasına ve
insanların kurallara riayet etmemesine bağlı olarak vakaların ve ölümlerin artmasıyla afetin en
ağır şekilde yaşandığı zamanlarda sağlık sisteminin yükünün arttığı, salgın öncelikli olduğu
için diğer sağlık ihtiyaçlarının geri plana itildiği, ekonomi, eğitim gibi alanlardaki hizmetlerin
aksadığı  son derece olumsuz bir  tabloyu ortaya çıkarmıştır.  Salgın kavrandıkça,  kuralların
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önemi  anlaşılarak  gerekli  tedbirler  alındıkça  ve  aşılanarak  salgının  hızı  yavaşlatıldığında
salgın afetinin şiddeti düşecek ve toplumsal bağışıklık sağlanarak toplum afete hazırlıklı hale
gelebilecektir. 

Afet Sonrası Dönem
Afete  ilişkin  zararın  belli  ölçüde  giderildiği,  afete  uyumun  kısmen  sağlandığı  bu

dönem,  afete  dirençli  toplumun  en  önemli  aşamasını  temsil  etmektedir.  Birey  ve  toplum
bazında belli oranda sağlığa kavuşulan bu evre, mevcut afetin hasarının onarıldığı, sonraki
olası bir afete ilişkin hazır olmayı içeren becerilerin kazanılması gereken bir dönemdir. Bunun
sağlanması için afet sonrası dönemi, afetin tamamıyla atlatıldığı, her şeyin normale döndüğü,
afet  öncesi eski yaşantının sürdürüleceği bir dönem olarak adlandırmak yerine, her an her
türlü afete hazırlıklı olarak yaşamak ve “normal” kavramını, olası risk ve tehlikelerle dolu bir
dönemde hayatta kalmak ve toplumsal olarak afete dirençli olabilmek anlamında yorumlamak
gerekmektedir.  Aksi  takdirde  her  bir  afette  çok  büyük  yıkımlar  yaşamak,  önceki  afet
deneyimlerinden ders alınmadığı için her bir afeti büyük bir zararla kapatmak olasıdır. Ancak
yaşadığımız toplumsal gerçeklik dünyası ile bu durum örtüşmemektedir.  Zira risk toplumu
deneyimi,  birçok  riskle  örülü  yeni  toplumsal  afetlerin  söz  konusu  olduğu  bir  dönemde
yaşadığımızı ve bundan kaçınmanın mümkün olmadığını öğütler. 

Bu süreci salgın/afet öncesi dönem gibi yaşamak, bir sonraki afete hazırlıklı olmamak,
toplumun  afete  dirençliliğini  zedeleyici  olumsuz  bir  durumu  işaret  etmektedir.  Afet
sonrasında bireyler elbette konfor alanına döneceklerdir ancak önemli bir farkla, sonraki bir
afete (salgına) hazırlıklı olarak. Hijyen kurallarını geçici bir önlem değil kalıcı bir alışkanlık
olarak  edinmek,  bu  bağlamda  oldukça  önemli  bir  etmendir.  Sadece  bir  salgına  değil
bulaşıcılıkla yayılım gösteren tüm mikroplara (virüs, bakteri vs.) karşı korunmayı sağlayacak
bu alışkanlık,  salgın sayesinde temizlik  alışkanlıklarımızı gözden geçirmemizi de sağlayan
olumlu bir adım olarak düşünülmelidir. 

Günümüzdeki toplum yaşantısını  karakterize eden risk toplumunda riskler,  doğaları
gereği, henüz meydana gelmemiş ancak gelme ihtimali bulunan ve sebep olacağı tahribata
dair tehditler barındıran, öngörüyü gerektirmektedir (Beck, 2011, s. 45). Dolayısıyla her an
yeni  risklere  hazırlıklı  olmak,  afet  sonrasının  bir  sonraki  olası  afete  hazırlık  olarak
kurgulanması gerekmektedir. 

Afet sonrası dönemin afete dirençliliğe bir diğer katkısı da, salgınların bilinen en etkili
yöntemi  olan  aşıdır.  Aşı  olası  salgının  etkisini  ve  yaygınlığını  azaltabilecek  ve  salgını
önleyebilecek en önemli dinamik olduğundan, aşı olmak salgın özelinde afete dirençliliğin en
önemli  gücüdür.  Toplum  bağışıklığını  sağlamak  aşıyla  mümkün  olacağından,  afet  ortaya
çıkmadan  aşılanarak  olası  afetleri  engellemek  bundan  sonraki  afet  süreçleri  adına  afete
dirençliliğin en etkin adımıdır.

Salgından en fazla etkilenen sağlık sektörü başta olmak üzere eğitim, çalışma hayatı ve
toplumsal yaşamın tüm alanlarının da afete dirençli hale getirilmesi afete hazırlık açısından
kritiktir.  Özellikle  afet  deneyimi  sürecinde  edinilen  eğitim  ve  çalışma  hayatında  uzaktan
eğitim ve uzaktan çalışma seçeneklerinin  iyileştirilerek olağan hale  getirilmesi,  bu süreçte
kurumsal afete dirençliliğin en mühim adımları arasında yer almaktadır.
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Toplumsal Yapı Unsurları
Toplumsal yapı, birçok örüntüyü ve dinamiği içine alan karmaşık bir bütündür. Yapı,

birey  ve  bu  iki  unsurun  arasındaki  ilişki  literatürde  çeşitli  biçimlerde  tanımlanmaktadır.
Güncel  yaklaşımlar  yapı  ve  birey/fail/aktör  arasındaki  ilişkiyi  daha  dinamik  olarak
görmektedir.  Buna göre,  hem yapının failin  eylemleriyle  değişime uğradığı,  hem de failin
yapısal unsurları kendi anlamlandırmalarıyla yorumladığı ve inşa ettiği, yapı ile birey arasında
sürekli bir başkalaşımın mevcut olduğu bir ilişki vardır (Ulusoy, 2018, s. 13). Bu bağlamda
toplumsal değişimin sürekliliği gibi toplumsal inşa da süreklidir. Buradan hareketle, faillerin
dışında ortaya çıkan değişim sürecini de toplumun uyum sağlayabileceği ve gelişebileceği bir
yönde kontrol etmenin mümkün olduğu düşünülmektedir. Bu türden kısmen dışsal ve zorunlu
bir  değişim süreci olarak salgın afeti  deneyimi,  yapı ve fail  arasında bu tip bir varsayıma
dayanarak  sürecin  bütün  olumsuzluklarına  rağmen  olumluya  dönük  bir  yolu  da  görünür
kılacaktır. 

Toplumsal  yapı  unsurları  arasında  bulunan  toplumsal  kurumlar,  mevcut  toplumun
ilişki örüntüsünün gözlemlendiği en kapsamlı ögelerdir. Aile, din, eğitim, ekonomi, hukuk,
sağlık,  siyaset,  kültür  gibi  ana başlıklarla  incelenen toplumsal  kurumların  genel  olarak şu
özelliklere sahip olduğu söylenebilir: Kurumlar belli bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir; bu
ihtiyacın gerçekleştirilme biçimi bir süreklilik kazanmıştır; kurumlar hem alt kurumlarla hem
de diğer kurumlarla yapılanan, örgütlü ve eş güdümlüdür; bununla birlikte her kurum kendi
alanında biricik olup göreli bir bağımsızlığa sahiptir; her kurum kültürün normatif kodlarını
ihtiva ettiğinden zorunlu olarak değer yüklüdür (Aydın, 2013, s. 17-18). Bu tanımlamadan
hareketle aşağıda toplumsal kurumların salgın ve afete dirençlilik bağlamındaki durumu ele
alınacaktır.
Aile

Toplumun temel yapı taşlarından olan aile, toplumun bireyi sosyal hayata hazırlayan
boyutunun  ilk  ve  belki  de  en  önemli  aşamasını  temsil  etmesi  bakımından  da  oldukça
önemlidir.  Toplumun  üzerinde  uzlaşı  sağladığı  veya  sağlamadığı  birçok  değer,  öncelikli
olarak aile ortamında öğrenilir, gözlemlenir ve/veya tecrübe edilir. Aile, toplumsal değişime
bireysel değil toplu bir tecrübe alanı açtığı için, ilk etapta olumlu etkileri göze çarpar. Aile,
bireyi/bireyleri  toplumsal  değişime  hazırlama,  adapte  olmalarını  sağlama,  toplumsal
değişimin yıkıcı etkileriyle birlik olarak başa çıkma potansiyeli sağladığı gibi, kimi zaman da
değişim  sürecine  olumsuz  etkilerde  bulunabilmektedir.  Aile  içi  muhafazakârlığın  değişim
olgusunu reddetme, karşı koyma, bireyleri koruma adı altında değişim sürecinden uzak tutma
gibi olumsuzlukları olabilmektedir. Bunlara ek olarak, çeşitli olgular özelinde ailenin başka
olumlu/olumsuzlukları da göze çarpar. Örneğin afetler söz konusu olduğunda tehdit eden afet
türüne göre ailenin işlevi de değişir. 

Covid-19 salgını sürecinde aile yaşantısındaki değişime dikkati çeken Aydın (2020),
virüs  ve  ailenin  fiziksel  yakınlık  gerektiren  bir  ilişkiyi  içermesi  bakımından  bir  ortaklığı
bulunduğunu  dile  getirmekte,  aileyle  temasın  ve  aile  anlayışının  bu  süreçteki  riskleri
artırdığını  ifade  etmektedir.  Bununla  birlikte  karantina  ve  sokağa  çıkma  kısıtlamalarında
kısıtlama öncesi evlerde bir arada oturup, kısıtlama bittiğinde insanların topluca meydanları
doldurmasını,  insanların  bu  sürece  yönelik  bir  alışkanlık  kazanamaması  olarak
değerlendirmektedir. Bu bağlamda afet sürecine yönelik davranış kalıplarının anlamını tam
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kavrayamamak,  kazanılması  gereken  alışkanlığı  geçici  bir  süreç  olarak  algılamak,  afete
dirençlilik kazanmanın önündeki en büyük engellerdir. 

Aile; salgın ve afete dirençlilik bağlamında bireylere sağlık, hijyen ve mesafe bilincini
aşılamada  etkili  olabilir.  Buna  ek  olarak  toplumsal  sorumluluk  bilincinin  kazanılmasında
aileye  yine  önemli  görevler  düşmektedir.  Ailede  salgın  deneyimi  kuşaklararası  iletişimi
azaltmakla  beraber  dayanışmaya  olanak  tanımış,  bu  sayede  ailenin  bir  birlik  olduğu
hatırlanmıştır. Ailenin, özellikle çocukların ve gençlerin doğru şekilde eğitilerek sağlık, hijyen
duyarlılığının  sağlanması  ve  aşıya  yönlendirmede  alacağı  etkin  bir  tavır,  afete  dirençlilik
bağlamında oldukça önemlidir.

Din
Din, toplumun ana kurumlarından biri olarak sosyal yapının başlıca bileşenlerindendir.

Toplumun genel karakteristiğini gösterme anlamında temsil gücü yüksek olan din, toplumun
gündelik hayatında çeşitli pratiklerle kendini göstermektedir. Bireysel veya kamusal yapılan
ibadetler,  dinî  ritüeller,  kaynağını  dinden  almakla  birlikte  gelenekle  yoğrularak  çeşitli
şekillerde  icra  edilen  dinî  eylemler  dinin  toplumsal  hayattaki  görünürlüğünün  başlıca
temsilleridir. İnsana ve hayata konu olan birçok edimi içine alan din, afeti de konu alan birçok
alanla ilişkili olabilmektedir. 

Afetler söz konusu olduğunda din, toplumu çeşitli biçimlerde etkilemektedir. İnançlar;
ortak olarak paylaşıldıklarında  doğruluk,  kesinlik,  netlik  ve bu eksende inşa edilen güven
duygusuyla birlikte bütünleşmeyi sağlamaktadır (Ulusoy, 2018, s. 31). Dolayısıyla din, bazı
yönlerden toplumun afetle başa çıkmasını kolaylaştırırken, bazı yönlerden uzun vadede afete
dirençli toplum inşasını zorlaştırıcı etkiye sahip olmaktadır. Örneğin afetlerin ortaya çıkışını
doğrudan Tanrısal güce bağlama, günah-sevapla ilişkilendirme, kaderden kaçış olmadığı için
afetle  başa  çıkmayı  gereksiz  görme  gibi  eylemler,  dinin  yanlış  yönde  ve  olumsuz  bir
yorumuyla  ortaya  çıkmaktadır.  Bununla  birlikte  genel  olarak  afet  sürecinde  yaşanan
olumsuzlukları Tanrı’dan geldiği için kabullenme, afetin sebep olduğu olumsuzluklarla başa
çıkmada  psikolojiyi  iyileştirme,  tevekküle  başvurarak  afete  dirençli  toplum olma  yolunda
önemli  bir  eşiğe  ulaşma  gibi  olumlu  özellikler  de  kaynağını  dinde  bulabilmektedir.  Afet
konusunda dinin  bu yapıcı  ve  olumlu  işlevlerine  vesile  olmak,  dinin  etkili  olduğu yaşam
tarzlarında bu yönlere ağırlık vermek afete dirençli toplum inşası adına elzemdir. Demir de
(2020, s. 282-283) dinin afetler özelindeki etkilerine dikkati çekmiş ve herhangi bir tehlikeyle
baş etmede fiziksel ve ruhsal sağlığı koruma noktasında duygusal çöküntüye engel olabildiği
ölçüde dinî teamüllerin etkili olduğunu söylemiştir. Bu durum özellikle dezavantajlı gruplar
söz  konusu  olduğunda  (2020,  s.  283),  “isyan”  ve  “şükür”  ikileminde  bireylerin  gündelik
hayattaki her türlü tehditle başa çıkma stratejisine önemli bir kaynak sunabilmektedir. Salgına
özgü olarak Diyanet  İşleri  Başkanlığı’nın  “Aşı  yapmak orucu bozmaz.”1 ve “Salgında aşı
yaptırmamak kul hakkına girer.”2 söylemleri, bireylerin din aracılığıyla toplumsal sorumluluk
edinmelerini sağlamaktaki önemli etkenlerdendir. 

1 https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/32312/din-isleri-yuksek-kurulundan-asi-aciklamasi. (Erişim tarihi: 
29.05.2021)
2 https://www.trthaber.com/haber/koronavirus/diyanet-salginda-asi-yaptirmamak-kul-hakkina-girer-584487.html. (Erişim 
tarihi: 29.05.2021)

257

https://www.trthaber.com/haber/koronavirus/diyanet-salginda-asi-yaptirmamak-kul-hakkina-girer-584487.html
https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/32312/din-isleri-yuksek-kurulundan-asi-aciklamasi


Eğitim
Eğitim;  toplumdaki  değerlerin  aktarımı,  toplumun  değişime  uyum  sağlamasını

destekleme,  toplumsal  hayatın  devamı  için  gerekli  uzmanların  yetiştirilmesini  sağlama,
toplumun  bütün  üyelerini  bilinçlendirme  gibi  kritik  görevleri  bünyesinde  bulunduran  en
önemli toplumsal kurumlardandır. 

Afete  dirençli  toplum  inşası  için  eğitim  oldukça  kritik  bir  alandır.  Bu  bağlamda,
özellikle transdisipliner yaklaşım desteğiyle üniversitelerde afetle ilgili disiplinlerin bir arada
bulunduğu  lisans  ve  lisansüstü  eğitim  programlarının  sayısının  artırılması  gerekmektedir
(Varol  ve  Kaya,  2018,  s.  7).  Afet  gibi  birden  fazla  disiplinin  çalışmasını  gerektiren
durumlarda başarıyla yol alabilmek için bu yönde adımlar atmak oldukça büyük önem arz
etmektedir. Covid-19 salgını deneyiminde de görüldüğü gibi sağlık, tıp gibi alanlar salgının
bir  yönünü  incelerken,  toplumun  salgın  deneyimindeki  durumu,  salgın  kurallarına  riayet
etme(me)si, aşıya yaklaşımı gibi durumlar sosyal disiplinlerin çalışma alanına girmektedir. Bu
ve  benzeri  durumlarda  hızla  çözüme  doğru  yol  alabilmek  için,  eğitim  kurumlarının
disiplinlerin birlikteliğine tanıyacağı şans etkinlik sahasını genişletecektir. Nitekim Covid-19
salgını özelinde Koronavirüs Bilim Kurulu 10 Ocak 2020’de kurulurken, Toplum Bilimleri
Kurulu’nun oluşturulması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın söylemine göre 7 Nisan 2020’yi
bulmuştur1. İki kurul arasındaki 3 aylık fark dahi oldukça kritiktir ve kamunun davranışlarının
salgının seyrini belirleyeceği göz önüne alındığında bu tarih bile geç kabul edilebilir. Sonraki
benzer  afet  ve  salgın  deneyimleri  sürecinin  başında  bu  kurulların  var  olması  kurtarıcı
olacaktır.
Bir toplumsal kurum olarak eğitim, Covid-19 küresel salgınında en hızlı kendini yenileyebilen
ve  salgın  sürecine  uyum  sağlayabilen  kurumlardan  olmuştur.  Gerek  MEB  gerek  YÖK
bünyesindeki eğitim kurumları hızla uzaktan eğitim sürecine geçerek eğitim kayıplarını telafi
etmeye  ve olağanüstü  koşullarda  eğitim işlevini  yerine  getirmeye  devam etmiştir.  Her  ne
kadar söz konusu uzaktan eğitim süreçlerinin çeşitli sıkıntıları olsa da, internet ve bilgisayara
erişimi olmayan veya sınırlı olan öğrenciler açısından bir eşitsizlik ortaya çıkmış olsa da, hızlı
bir  sürede  eğitimin  kendini  yenileyebildiği  görülmüş  ve  önümüzdeki  benzer  süreçlerde
eğitimin ne şekilde devam ettirilebileceğine etkili bir cevap verilmiştir. Salgın sonrası şartlar
tamamen  normalleştiğinde  de  yüz  yüze  eğitimin  uzaktan  eğitimin  sağlayacağı  teknolojik
avantajlar  ve  zaman-mekân  özgürlüğünün  bir  arada  kullanımı  şeklinde  ifade  edilebilecek
hibrit (hybrid) eğitimin olanakları sorgulanmış ve önü açılmıştır. 

Ekonomi
Devletin idamesinin sağlanması ve günlük yaşantının sürdürülebilmesi açısından en

kritik  toplumsal  kurumlardan  biri  de  ekonomidir.  Ekonomiden  beklentiler  ile  afet  süreci
birçok  açıdan  çatışmakta,  öncelik  alanı  belirlemek  zorlaşabilmektedir.  Ekonomik  kararlar
alınırken  afet  durumlarını  dikkate  almak,  toplumdaki  mevcut  eşitsizlikleri  giderebilmek
gerekmektedir. Zira afet ve salgın deneyimi bu eşitsizlikleri keskinleştirmiş ve bundan zarar
gören  kesimlerin  kaybını  artırmıştır.  Ekonomik çıktılar  arasına  afeti  dâhil  etmek  ve uzun
vadeli planlar yapmak, afete dirençli toplumun ekonomi ayağında yapılabileceklerdendir.

1 https://web.archive.org/web/20200412164524/https://www.dha.com.tr/politika/saglik-bakani-fahrettin-koca-son-durumu-
acikladi-koronavirusten-can-kaybi-725e-yukseldi/haber-1764927  .   (Erişim tarihi: 26.05.2021)
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Hukuk
Toplumu, devleti ve bireyi ilgilendiren bütün hususları yasal bir zemine kavuşturan,

yargı ve yaptırım gücü sağlayan hukuk, toplumun ana kurumlarından bir diğeridir. Afet ve
salgın süreçlerinde hukuki sistemin afet alt yapısını oluşturma, acil durumlar ve salgına özgü
pratikler  için  hukuki  zemini  hazırlama,  salgın  bahanesiyle  hukuk  dışı
uygulamaların/eylemlerin önüne geçmek için sistemin güvencede kalmasını sağlama hukuk
kurumuna düşen başlıca görevlerdir. 

Salgın  sürecinde  hukuki  işleyişte  yaşanan  aksaklıkların  en  aza  indirilebilmesi  için
teknik  altyapılar  sağlanarak  bazı  birimlerde  e-duruşma  sistemine  geçilmiştir.1 Bundan
hareketle afetlere yönelik kısa ve uzun vadeli hukuki garanti sağlanması, salgın kapsamında e-
katılımlı uygulamaların desteklenmesi, bir temsilci göndererek denetim sağlanması, salgından
kurtulmanın en etkin yolu olan aşıya yönlendirme noktasında hukuki zeminin hazırlanması
hukuk yoluyla afete dirençliliğin öne çıkan işlevleri arasındadır.

Sağlık
Bir afet türü olarak “salgın” doğrudan doğruya sağlıkla ilgili bir durum olduğu için,

sağlık sisteminin bu süreçteki etkinliği çok önemlidir. Salgında en ağır yükü çeken ve salgın
tamamen bitene kadar sahneden çekilemeyecek olan sağlık personelleri, bu kurum etkin rol
oynadığı oranda direnebilmektedir. 

Salgın ve sağlık bağlamında ilaç ve aşı üzerinden bir karşılaştırma yapıldığında, ilaç
uygulamalarında, uygulama yapılan kişinin yakınmaları ve bulguları olan başka bir hasta da
söz konusu olduğu için hastanın tedaviyi kabulü daha kolay olmakta, ancak aşı söz konusu
olduğunda  sağlıklı  bireylere  hastalıktan  önce  uygulama  yapıldığı  için  aşı  kabulünün  zor
olduğu dikkati çekmektedir  (Dinleyici,  2020, s. 200). Nihayetinde ilaç tedavi edici,  aşı ise
koruyucu sağlık hizmetlerine giren bir uygulamadır. Salgın söz konusu olduğunda ilacın ve
tedavinin getirdiği yüke, maliyete ve kayba kıyasla aşınınkiler çok daha azdır ve bulaşıcılığı
önlemek  için  hastalığı  önlemek  gerektiğinden  aşı  salgın  afetinin  aşılmasında  en  önemli
kaynaktır. Sağlık kurumu, ilaç ve aşının uygulanması noktasında en etkin kurum olduğundan
bu  kurumun  bu  süreci  yönetmesi  salgın  kontrolünde  ve  afete  dirençlilik  noktasında  çok
önemli bir dinamiktir. 
Uzmanların  önerileri  ve  bilgileri  doğrultusunda,  devletin  sağladığı  olanaklarla  sağlık
kurumunun tedavi edici ve koruyucu hizmetleri doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi,
salgının kontrol altına alınmasında ve afete dirençli toplum inşasında sağlık kurumuna düşen
en  etkili  görevlerdendir.  Hastaları  tespit  ve  tedavi  edebilmek,  aşılamayı  hızla
gerçekleştirebilmek  temel  vazifeleridir.  Özellikle  aşılama  konusunda  sağlanan  başarı
gelecekteki olası salgınlara karşı koruyuculuk sağlayacağı için, bunun gerçekleştirilebilmesi
afete dirençlilik noktasındaki en kritik kalemdir. 

Siyaset
Siyaset mekanizması, birçok faili içine alan, geniş kapsamlı bir toplumsal kurumdur.

Siyaset  vasıtasıyla  üretilen  politikalar  toplumsal  düzeni  sağlama,  ortaya  çıkan  kamusal
problemlere çözüm üretme amacını güder. Bu bağlamda, bir politikadan beklenen, geleceğin

1 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/e-durusma-kovid-19-surecinde-avukatlara-kolaylik-sagliyor/2197659. (Erişim tarihi: 
02.06.2021)
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şekillendirilebileceğine,  geleceği  inşa  etmenin  yolları  ve  araçlarının  olduğuna,  bunu  icra
etmek  için  yeter  güçte  faillerin  mevcut  olduğuna  kanaat  getirmektir  ve  politika  bunlar
gerçekleştiği  müddetçe anlamlıdır  (Bauman, 2018, s. 246). Dolayısıyla siyaset kurumu, bu
tarz  politikaların  üretilmesini,  üretilen  politikalara  dair  eksik  unsurların,  aksaklıkların
giderilmesini sağlayarak doğrudan etkin bir müdahale ve faaliyet alanını açmaktadır. 

Siyaset  mekanizmasının,  afet  risk yönetimi  işleyişine uygun olarak tavır  alması  ve
müdahalede bulunması gerekmektedir. Afet risk yönetimi, önleme; hazırlık, afet; müdahale,
iyileştirme aşamalarından oluşan bir döngüyü içermektedir (Varol ve Kaya, 2018, s. 3). Anı
kurtarmak  yerine  uzun  vadeli  analizler  yapabilmek,  politikaları  bu  yönde  inşa  edebilmek
büyük önem arz etmektedir. Bu noktada öne çıkan bir kavram olarak söylem, toplumu infiale
sürüklemeksizin uyarıcı,  bilgilendirici  ve ikna edici  bir  tarzda yapılandırılmalıdır.  Örneğin
Öztürk  Aykaç’ın  da  ifade  ettiği  gibi  (2021),  salgına  ilişkin  “kontrollü  sosyal  hayat,
koru(n)malı  sosyal  hayat,  koru(n)ma  mesafesi”  gibi  ifadeler,  söylem  sahipleri  tarafından
kullanıldığında salgın daha iyi yönetilebilir ve toplumsal algı daha iyi yerleşebilir. 
Siyasetin yetki alanında bulunan kentsel yönetim de salgın özelinde afet yönetiminde ve afet
sonrası kentsel sağlık ve dirençlilikte çok önemli roller oynamaktadır. Bu noktada doğayla
barışık  kentsel  alanların  inşa edilmesi,  insanların nefes  alabileceği  balkonlu  evlerin teşvik
edilmesi, açık yeşil alanların artırılması, çevresel kirliliğin azaltılması, sürdürülebilirliğin esas
alınması genel ve yerel siyasetin yetki alanındaki unsurlar arasında gösterilebilir. 

Toplumsal Failler
Toplumsal failler, toplumsal hayatta eylemi meydana getiren ve eylemden etkilenen

öznelerdir.  Salgın  ve  afete  dirençlilik  bağlamında  aşağıda  listelenen  toplumsal  failler,  bu
süreçte öne çıkan ve gereken değişimi gösterme olanağına sahip olduğu düşünülen öznelerdir.

Devlet/ler 
Devlet, toplumsal bir afet söz konusu olduğunda karar yetkisine sahip en büyük merci

olarak  öne  çıkan  faildir.  Devletin  hâkimiyet  alanında  aldığı  önlemler,  topluma  sunduğu
imkânlar, afet süresince korunmanın ve yaşamın sürdürülebilirliğinin temel kaynaklarıdır. Bu
tür  durumlarda devletin  etkinliğinin sağlanması  için devletin  afeti  nasıl  tanımladığı,  hangi
hızla sorunları ele aldığı, nasıl çözümler bulduğu oldukça kritik bir önem arz etmektedir. 
Türkiye’de afetlerle ilgili meselelerde hızla organize olup görev alan en temel kuruluş İçişleri
Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı birimidir. Gönüllülük esasıyla da
çalışan  AFAD,  depremler  başta  olmak  üzere  maruz  kalınan  birçok  afet  deneyiminde  ön
saflarda yer almıştır. Depreme benzer etkiye sebep olan sel, çığ, yangın gibi hızla kurtarma
ihtiyacının  söz  konusu  olduğu  durumlarda  AFAD gibi  oluşumlar  oldukça  etkilidir.  Fakat
salgın gibi uzun süreçlerde, AFAD gibi hızlı bir eylem planına sahip kuruluşların önemi bir
parça geride kalmaktadır. 
AFAD kontrolünde kurumsal ve bireysel düzeyde gerçekleştirilen afet eğitimi, afete dirençli
toplum inşası açısından oldukça faydalı bir uygulamadır. Bu kapsamda 2021 Afet Eğitim Yılı
projesi kabul edilmiş ve bütün şehirlerde birçok kurum ve kuruluş aracılığıyla bireyler afetlere
karşı  bilinçlendirilmiştir.  Devletin  bu  süreçteki  kritik  görevlerinden  biri,  bireylerin
davranışlarını  etkilemek  ve  süreci  doğru  yönlendirebilmek  için  uygun  bir  söylem
kullanmaktır.
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Bununla  birlikte  AFAD’ın  afete  dirençlilik  konusunda  tek  başına  yeterli  olmadığı,  afet
direncini  artırmada  halkın  bu  tip  faaliyetlere  katılımının  özendirilmesi,  yerel  gönüllülük
ağlarının  güçlendirilmesi  ve  toplumun  tüm  kademelerinde  geliştirilmesinin  önemi,  afet
dirençliliği çalışmalarında ortaya konulmuştur (Okay, Tezer, Terzi ve Kadıoğlu, 2018, s. 74).
Bu  noktada  vatandaş  olarak  afete  dirençli  olabilmek,  devletlerin  salgını  kontrolünü
kolaylaştıracaktır. 

Devletlerin salgında öne çıkan bir diğer pozisyonu, özellikle ulus-devletlerin “güvenli
vatan”  söylemini  öne  çıkarıyor  oluşlarıdır  (Özben,  2021).  Salgın  türünden  bir  afette
uluslararası hareketliliği azaltmanın kaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde, küreselleşmenin geri
plana attığı ulus-devletçilik yeniden canlanmış, salgında sığınma, aşıya erişim gibi konularda
devletlerin  kendi  vatandaşlarını  öncelemesi  gündeme  gelmiş  ve  devletlerin  müdahilliği
tartışmaya açılmıştır.  Bu konuda denebilir ki, afete dirençli toplum inşa etmede devletlerin
vatandaşlarının sağlığını düşünmesi ve buna yönelik bölgesel adımlar atması etkili olabilir,
ancak yeterli değildir. Bu türden küresel bir salgında hiçbir devletin tek başına süreci kontrol
edemeyeceği hesaba katıldığında, tüm devletlerin afete dirençli bir dünya toplumu inşasına
yönelik eylemlere yönelmesi gerektiği anlaşılacaktır. 

Uluslararası Örgütler
1946 yılında 19 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında ABD’nin New York kentinde 51

ülkenin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda anayasası hazırlanan ve
temsilci  ülkeler tarafından imzalanıp resmî olarak kurulan DSÖ (WHO) (Ortaylı,  2020, s.
151),  dünya  genelinde  sağlıkla  ilgili  en  yetkili  kuruluştur.  Covid-19  küresel  salgını
bağlamında süreçle başa çıkmak ve tüm dünya toplumlarını afete dirençli hale getirmek için
DSÖ’nün yapması gerekenler aşağıdaki gibi listelenebilir:

 Salgına dair doğru bilgileri zamanında ve hızla dünyayla paylaşma 
 Aşının adil dağıtımına öncülük etme
 Aşı patentinin dağıtımına onay verme
 Sosyal yardımları destekleme ve örgütleme

Çin’de başladığı kabul edilen salgına dair bilgilendirme ve sürecin kontrolü bağlamında DSÖ
ciddi oranda kusurlu bulunmuş, salgının hızla epidemiye ve pandemiye dönüşmesinde başta
gelen  etkenler  arasında  gösterilmiştir.  DSÖ’ye  yöneltilen  bu  eleştiriler  salgının  başladığı
2019-2020 arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmiş ve iki ana grupta
toplanmıştır.  Buna  göre  DSÖ,  Wuhan’da  başlayan  salgın  hakkında  zamanında  bilgi
toplamamış,  eline  geçen  bilgileri  doğru  dürüst  yorumlamamış  ve  bunları  üye  ülkelerle
paylaşmamıştır; DSÖ’nün genel direktörü Çin’e çok yakındır (Ortaylı, 2020, s. 162-163). Bu
eleştirilerin özellikle ilk grupta toplananlarının doğruluğu konusunda dünyada genel bir fikir
birliği  oluşmuş,  bundan  hareketle  DSÖ  sürecin  sonrasını  daha  dikkatli  ve  kontrollü
yönetmeye başlamıştır. Örneğin DSÖ’nün yaptığı son açıklama bu noktada dikkat çekicidir1.
Özellikle aşıya kolay ulaşabilen, elinde bol aşı stoku bulunan ülkelere çağrı yapılarak salgında
öncelikli risk grubu arasında yer almayan çocukların aşılanması yerine aşının henüz aşılanma
fırsatı bulamayan diğer gruplara sahip ülkelere dağıtılması yönünde bir talepte bulunulmuştur.
DSÖ’nün zayıf ve kuvvetli yanlarıyla birlikte söz konusu küresel salgına karşı yürütülecek
mücadelede tartışmasız tek önder olduğu, DSÖ’nün yerini alacak ve bu işi ondan daha iyi
1 https://www.bbc.com/news/world-57114734. (Erişim tarihi: 15.05.2021)
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yapabilecek  başka  bir  alternatif  ve  aday  olmadığı  düşünüldüğünde,  DSÖ’nün  herkes  için
önemli  olduğu ve desteklenmesi  gerektiği  unutulmamalı  (Ortaylı,  2020, s.  164), geleceğin
toplumu  olarak  tahayyül  edilen  yerel  ve  küresel  düzeyde  afete  dirençli  toplumun  inşa
edilmesinde güçlü bir DSÖ’nün gerekliliği akıldan çıkarılmamalıdır. 

Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil  toplum kuruluşları,  gönüllülük  esasıyla  toplumsal  meselelere  dair  farkındalık

yaratmada  ve  çözüm bulmada en  etkili  oluşumlardandır.  Devletlerin  ardından  uluslararası
örgütlerle beraber görev aldıkları sahalarda etkin olmayı başarabilen sivil toplum kuruluşları,
bireylerin tekil eyleminin yetersiz kaldığı noktalarda kamudan gelen güçlü bir ses ve eylemin
temsilcisidir.  Salgın  özelinde  de  bu  oluşumların  etkinliği  önemli  olmuş,  hızla  sahaya
inebildikleri  ölçüde  afetin  zararlarını  azaltmışlar  ve  mevcut/olası  sorunlara  çözüm
olabilmişlerdir.  Vefa  Sosyal  Destek  Grupları,  bu  noktada  Türkiye’de  salgın  ve  karantina
sürecinde öne çıkan sivil toplum kuruluşlarının başında gelmektedir. 

Uzmanlar ve Kanaat Önderleri
Bilgi,  risk  toplumunda  daha  kolay  ulaşılabilir  olmuş,  ancak  daha  güvenilmez  hale

gelmiştir. İnternetin yaygınlığı bilgiye ulaşımın kolaylaşmasındaki en etkili araç olurken, bu
alan  aynı  zamanda  çok  büyük  bir  bilgi  kirliliğine  de  hizmet  etmektedir.  Bilgi  kirliliğini
aşmanın en etkili  yolu ise güvenilir kaynaklara/kişilere yönelmektir.  Uzmanlığın önemi bu
noktada ortaya çıkmakta, uzmanların bilgisi yegâne güvenilir kaynak olmaktadır. Doktorlar
başta  olmak  üzere  sağlık  çalışanları,  halk  sağlığı  uzmanları,  toplumbilimciler,  laboratuvar
uzmanları, virologlar gibi birçok alanın uzmanı bu kaynaklar arasındadır. 
Uzmanların  toplumu salgın  gerçeğinde  bilgilendirme  ve  onları  afete  dirençli  hale  getirme
yolunda yapabilecekleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 Bilimin, tekniğin ve uzmanlığın önemine vurgu yapma
 Panik havası yaratmadan doğru bilgileri ulaştırma
 İyimserlikle kötümserlik arasında bir denge kurma
 Salgından korunma yollarını anlatma ve salgın gerçeğine inandırma
 Aşı konusunda toplumu bilgilendirme ve aşıya yönlendirme
 Aşı karşıtları ve aşıya tereddütlü yaklaşanlara karşı doğru argümanlarla yaklaşabilme.

Medya ve Sosyal Medya
Medyanın gücü, günümüz toplumunda yadsınamaz bir etki alanına sahiptir.  Gazete,

radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla geniş bir yayın ağına sahip medya, bilgi ve
haber akışının en önemli yayılım organıdır. Medyanın yeni bir formu olan sosyal medya ise,
kişisel veya kurumsal üyeliklerle herkesin kullanabildiği, iletişim ve paylaşım platformlarına
verilen genel isimdir. Sosyal medya, geleneksel medyaya oranla daha kontrolsüz ve sınırsız
bir  biçime  sahip  olduğu  için,  bilgi  ve  haber  yayılımında  büyük  bir  hızla  birlikte  büyük
tehditleri  de  beraberinde  getirmektedir.  Salgın  sürecinde  resmî  kurumların  medya
organlarından  sunduğu  bilgiye  karşılık  sosyal  medyada  yayılan  asılsız,  yalan  haberler  ve
bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen bilgiler, salgın yönetiminde büyük bir sorun teşkil etmiştir ve
etmeye de devam etmektedir. 
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Afete dirençlilik bağlamında sosyal medya hem fırsatları hem de tehditleri beraberinde
getirmektedir.  Fırsatlar  bağlamında,  sosyal  medyayı  kullanan  uzmanlar,  resmî  kurumların
hesapları  gibi  kanallar  sayesinde  doğru  bilgi  hızla  yayılabilmekte,  ana  medyada  sorulma
olanağı  bulamayan  sorular  bu  mecralarda  hızla  cevaplanabilmektedir.  Bununla  beraber
özellikle salgınla başa çıkmada ve afete dirençli hale gelmede en önemli unsur olan aşılamaya
karşı  olanların  örgütlendikleri,  gerçekdışı  bilgileri  yayarak  insanları  aşıdan  soğuttukları,
organize hareket ederek salgının kontrolünde birçok eylemi sekteye uğrattıkları ana kaynak da
yine sosyal medyadır. Ayrıca özellikle salgının başlarında, korku ve panik havası yaratacak
bilgilerin paylaşılıp yayılmasına da yine sosyal medya zemin olmuştur. 

Vatandaşlar
Salgın türünden bir afette, başka afetlere kıyasla belki de en çok sorumluluk vatandaşa

düşmektedir.  Birçok  Avrupa  ülkesinde  olduğu  gibi  bireysel  özgürlük  bahanesiyle  salgına
yönelik  karantina  ve  kısıtlama  uygulamalarını  kökten  protesto  etmek,  salgının  yayılımı
konusunda sorumlu davranmamak ve yasaklara uymamak, aşı karşıtı olmak ve aşı karşıtlığını
yaymak  vatandaşlık  bağlamında  afete  dirençli  toplum  olma  yolundaki  en  büyük
engellerdendir  ve  salgına  dirençlilikle  hiçbir  açıdan  bağdaşmamaktadır.  Zira  toplumsal
sorumluluk,  toplumsal  yaşamın  tercihe  bağlı  olmayan  zorunlu  bir  unsurudur.  Toplumsal
hayatta yaşayan her bir bireyin her davranışı toplumsal etki yaratmaktadır. Salgın bağlamında
bu etki çok daha ciddi olduğu için toplumda sorumlu davranmak ve en önemlisi aşı olarak
salgının yayılımını  önlemek vatandaşa düşen en mühim görevdir.  Afete  dirençliliğe tehdit
oluşturan,  engel  teşkil  eden  durumları,  olguları  tespit  edebilmek  önem  taşımaktadır.  Bu
bağlamda  salgın  özelinde  salgına  inanmamak,  korunma tedbirlerini  yerine  getirmemek  ve
tedbirlere  (ve  bu  tedbirleri  yerine  getiren  kimselere  karşı)  dirençli  olmak,  aşı  karşıtlığı
yapmak, aşı karşıtlığını örgütlemek afete dirençliliği zorlaştıran ana etkenlerdendir. Sürecin
devamında aşının tekrarı gerekiyorsa bunu gerçekleştirmenin de vatandaşlara düşen toplumsal
sorumluluk bağlamında olduğu söylenebilir.  

Sonuç ve Öneriler
Bu  çalışmada,  toplumsal  değişim  genelde  afet,  özelde  Covid-19  virüsünün  sebep

olduğu küresel salgın üzerinden ele alınmıştır. Ulrich Beck ve Anthony Giddens’ın katkısıyla
şekillenen risk toplumu kavramı ekseninde, içinde yaşadığımız dönemin bir tür risk toplumu
olduğu  tezinden  hareketle,  afetlere  her  an  hazırlıklı  olmanın  ve  afete  dirençliliğin  önemi
vurgulanmış; toplumsal değişimin salgın türünden bir afet özelindeki işleyişi, afete dirençli
toplumu inşa edebilme bağlamında incelenmiştir.  Bu bağlamda,  toplumsal  değişim süreci,
toplumsal  yapı  dinamikleri  ve  failler  incelenerek  afete  dirençli  topluma yönelik  artılar  ve
eksiler ortaya konulmuştur. 

 Süreç: Öncelikle  salgının kendisi  geçici  bir  afet  deneyimi olsa da,  benzeri  salgınlar
tekrarlanabileceği için salgını hayatın olağan akışındaki bir deneyim olarak kabul etme
farkındalığının kazanılması önem taşımaktadır.

 Yapı  açısından  bakıldığında,  toplumsal  yapıdaki  unsurlar  ne  kadar  dirençli  olursa
toplumun afete dirençli hale gelebilmesi de o oranda mümkün olacaktır. 

 Failler  açısından değerlendirildiğinde,  salgın gibi bulaşıcı  bir afet  türünde toplumun
oldukça  aktif  bir  fail  olması  gerektiği  akılda  tutulmalıdır.  Diğer  faillerle  birlikte
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vatandaşlar  ve  toplum,  afete  dirençli  hale  gelinmesinde  oldukça  etkin  olmak
durumundadır. 

 Kent yaşamının çok büyük oranda sınırlandığı bu süreçte, kentlerin sürdürülebilir ve
dirençli hale gelebilmesi de afete toplum bazında dirençlilik kazanmak için elzemdir.
Zira  kentler  dirençli  olabildiği  süreçte  toplumun  kentle  ilişkisi  de  korunaklı  hale
gelebilecek  ve  kentlilerin  serbest  zaman  alışkanlıklarına  ev  dışında  da  mekân
sağlanabilecektir.  Kentlerin  daha  çok  açık  alan  mekânına  sahip  olması,  evlerin
balkonlu ve hava alınabilecek biçimde tasarlanması, toplu taşıma ve araç kullanımına
asgari  ihtiyaç  hissedilecek  bir  mekân  kullanımının  sağlanması  bu  tarz  öneriler
arasındadır. 
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“YEDİNCİ ADAM: AVRUPA’DA BİR GÖÇMEN İŞÇİNİN HİKÂYESİ” ADLI ESERİ
ÇATIŞMA VE GÖÇ KÜLTÜRÜ MODEL BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ

Nuray KARACA1

Özet
Tarihsel  süreç  içinde  siyasi,  ekonomik  ve  kültürel  birçok  belirleyici  tarafından

şekillenen göç olgusu yer değiştirme olarak insan ve toplum için önemli sonuçlar doğurmakta.
Göç alan ülke, göç veren ülke, göçe geçiş sağlayan ülkeler, uluslararası örgütler, antlaşmalar
ve  politikalar  göç  olgusunun  işleyişinde  önemli  aktörler  olarak  karşımıza  çıkarmakta.
Özellikle  1960’lı  yıllarda  kitlesel  işçi  göçüne  muhatap  olan  Türkiye  göç  veren  ülke
konumundan bugün Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık çeşitli
ülke  vatandaşlarının  Türkiye’yi  hem hedef  hem de  transit  ülke  olarak  görmelerine  neden
olmuştur. Bu bağlamda ülkemiz hem düzenli hem de daha da kapsamlı bir şekilde düzensiz
göç ile karşı karşıya kalmıştır. Dünden bugüne göç olgusu toplumlar nezdinde her zaman çok
boyutlu ele alınması gereken bir konu olması hasebiyle değişmeyen sorunsal bir alandır. Çoğu
zaman  bu  sorunsal  alanda  ülkelerinden  güvensizlik  nedeniyle  ayrılmak  zorunda  kalan
göçmenlerin  yeni  yaşam alanlarında  karşılaştıkları  farklı  türden güvensizliklerle  mücadele
etmeleri geçiştirilen bir konudur.  Bu çalışmada ele aldığımız “Yedinci Adam” erkek göçmen
işçilerin  yaşantısını  anlatarak  geçiştirilen  bu  konuya  geniş  bir  perspektiften  bakmayı
sağlamaktadır.  Yazarlar Avrupa’daki zengin ülkelerin ekonomilerinin 1960’lı yıllarda nasıl
bazı daha yoksul ülkelerdeki insanların emeğine dayandığını göstermek istemiştir. Bildirimiz
söz konusu esere İbrahim Sirkeci ve Jeffrey H. Cohen’in birlikte geliştirdikleri çatışma ve göç
kültürü  model  temelli  göç  yazını  inceleme  yöntembilimi  yaklaşımıyla  okumayı  deneme
çalışmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Çatışma, İşçi, Oluşumsalcı Yapısalcılık.

ATTEMPT TO READ THE "A SEVENTH MAN: MIGRANT WORKERS IN EUROPE"
IN THE CONTEXT OF CONFLICT AND MIGRATION CULTURE MODEL

Abstract
The phenomenon of migration, which has been shaped by many political, economic

and cultural determinants in the historical process, has important consequences for people and
society as substitution. The country of immigration, the country of the countries that allow
migration, international organizations, treaties and policies appear as important actors in the
functioning of the phenomenon of immigration. Particularly in the 1960s, Turkey, which was
the subject of mass labor migration, has caused the citizens of various countries to see Turkey
as both a destination and a transit country. In this context, our country has faced both regular
and more extensive irregular migration. The phenomenon of migration from past to present is
an  unchanging problematic  area  because  it  is  a  subject  that  should  always  be dealt  with
multidimensionally  in  the  eyes  of  societies.  It  is  a  matter  that  is  often  overlooked  that
immigrants,  who  had  to  leave  their  countries  due  to  insecurity  in  this  problematic  area,
struggle with different types of insecurities they encounter in their new living spaces. The
“Seventh Man” we discussed in this study, tells the life of male migrant workers and provides
a broad perspective on this issue. The authors wanted to show how the economies of rich
countries in Europe depended on the labor of people in some of the poorer countries in the
1960s.  Our  paper  is  an  attempt  to  read  the  aforementioned  work  with  the  approach  of
migration literature examination methodology, based on the conflict  and migration culture
model,  developed  together  by  İbrahim  Sirkeci  and  Jeffrey  H.  Cohen.  
Keywords: Migration, Immigrant, Conflict, Employee, Formationalist Structuralism.
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Çatışma ve Göç Kültürü Modeli ile “Yedinci Adam”
 “Bu  model  öncelikle  zorunlu  ve  gönüllü  göç  ayrımını  reddederek  her  düzeydeki

çatışmaların,  gerilimlerin  zorluk  ve  anlaşmazlıkların  insanların  ve  grupların  yer
değiştirilmesine  neden  olduğu  gerçeğinden  hareketle,  her  göçün  şu  veya  bu  biçimde  bir
çatışma üzerine kurulduğunu varsayar” (Tilbe- Sirkeci, 2015:1).  Çatışma ve Göç Kültürü
modeli göçü belirleyen iki unsura özellikle dikkat çeker.  Bunlardan ilki, ‘insani güvensizlik
algısının  derecesi  ve  yönü’;  ikincisi  ise  insanların  göç  edebilme  kabiliyetleri  arasındaki
farklılıktır (Tilbe ve Civelek, 2018). Cohen ve Sirkeci’nin dikkat çektiği gibi, güvensizlik pek
çok  nedenle  ortaya  çıkmaktadır:  İşsizlik;  sağlık  ve  eğitim  sisteminin  yetersizliği,  etnik
ayrımcılık;  siyasi  baskı  ve asimilasyon çabaları  güvensiz  ortamı  yaratabilecek unsurlardır.
Güvensizlik  hem somut hem de soyut olgu ve olaylardan kaynaklanabilmektedir  (Sirkeci-
Utku-Yüceşahin, 2019: 165).

“İnsani  güvenlik  geniş  bir  yelpaze  içinde  değerlendirildiğinde  çatışma  ve  güvensizliğin
dünyanın her yeri için geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Ancak çatışma ve güvensizliğin biçimi
ve derecesi her yerde aynı değildir. Yaşanılan yere dair özgülüklerle çatışma ve güvensizlik
hissi  her  yerde  ve tüm zamanlarda insan hareketliliği  için  yeterli  olmamaktadır.  Çatışma
Modeli  güvensizlik  algısının,  insanların  göç  etmeye  dair  eğilimlerinin  altında  yatan
unsurlardan  önemli  birisi  olduğunu  ileri  sürmektedir.  Göçü  veya  insan  hareketliliğini
belirleyen unsurun, insani güvenlik algısının yoğunluğu olduğu öne sürülmektedir. Bu algı,
çözüm seçeneklerinden olduğu yerde kalma ya da başka bir yere gitme yönünde verilecek
kararın temel belirleyicisidir” (Sirkeci, 2009). Dolayısıyla insanların güvensizlik algılarıyla
göç etme kararları arasında bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Göç edilip edilmeyeceğini;
göç gerçekleşecekse bunun hangi  yoğunlukta ve hızda olacağını  ve kitlesel  bir  akım olup
olmayacağını  belirleyen  şey,  çatışmanın  yol  açtığı  insani  güvensizlik  algısının  yoğunluk
derecesi olarak kabul edilmektedir. Neticede göç, savaş, şiddet ve ekonomik krizlerden doğan,
kişinin  yaşam  hakkı  ve  refahına  yönelik  tehdit  ve  zorlamanın  bir  sonucu  olarak  ortaya
çıkabilmektedir (Aksakal ve Kılıç, 2021: 25).

Göç Kültürleri ve Çatışma Modeli, geniş bir kapsamda tarif edilen insani güvensizlik
vurgusuna dayanmaktadır.  Modelin esas aldığı ‘çatışmanın derecesi buna özgü bir ölçekte
teorik  olarak  gösterilmektedir  (Şekil  1).  Çatışma,  makro  (devletler),  mezo  (hanehalkı)  ve
mikro  (birey)  olmak  üzere  üç  düzeyde  gerçekleşebilmektedir  (Sirkeci,  vd.  2019:  165).
Örneğin, devletlerarası gerilimler ve çatışmalar makro-düzey çatışmalara örnek verilmektedir.
Otoriter devletler ile etnik, dini, mezhepsel veya siyasi azınlık grupları arasındaki gerilim ve
çekişmeler  ise  makro  ve  mezo  düzeyler  arasındaki  çapraz  biçimli  çatışmalara  örnek
gösterilmektedir. Aile veya hane halkı üyeleri arasındaki anlaşmazlıklarla bunun oluşturduğu
gerilim ve çatışmalar ise mikro düzeyde örnekler olarak sunulmaktadır. Sirkeci konuyla ilgili
çalışanlar açısından son derece işlevsel olan bu modeli aşağıdaki gibi görselleştirmiştir. (Şekil
1). Bu model kapsamında Tilbe, çatışma ve güvensizlik ekseni üzerine kurulu yaklaşımında,
Lucienn  Goldmann’ın  oluşumsal  yapısalcı  yazın  toplumbilimi  kuramından  hareketle  iki
aşamalı  bir  çözümleme  yöntemi  önerir.  Birinci  aşama  anlama  düzeyidir:  yapısalcı  bir
yaklaşımla  metne  içkin  olarak  gerçekleştirilir  ve  metinde  yer  alan  anlatı  yerlemleri  ile
anlatısal uygulayımlar incelenir. Daha sonra, çatışma modeline göre göçer toplumsal yapı ve
ilişkilerden oluşan yapıtın özü ve iç tutarlılığı çözümlenir (Civelek, 2016: 87). İkinci aşama
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olan açıklama aşamasında ise metinde söz edilen göç olgusu/izleği, çatışma modeli temelinde,
yapıtı  aşan  ve  çevreleyen  toplumsal,  ekonomik  ve  siyasal  dışsal  bağlanımlarıyla
güvensizlik/güvenlik düzleminde açıklanarak ve tutarlı eleştirel bir yaklaşım ortaya konmaya
çalışılır.   Bu çözümleme önerisi  Sirkeci  ve Cohen’in Çatışma ve Göç Kültürü  modeli  ile
Goldmann’ın Oluşumsalcı Yapısalcılık adını verdiği yazı toplumbilimi inceleme yöntemine
dayandırılan  karma  bir  yöntemdir  (Tilbe,  2015:  465).  Yöntem  açısından  çalışmada
çözümlenecek her aşamayı aşağıdaki gibi tablo halinde göstermek mümkündür (Tablo 1).

Şekil 1. İnsani Güvenlik ve Çatışma Ekseni

         

Kaynak: Sirkeci, akt: Tilbe, 2015: 463

Tablo 1: Göç Yazını Yöntembilim Çizgesi 
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Goldmann’a göre toplumsal bir grubun dünya görüşünü elde edebilmek için onu anlamak ve
açıklamak  gerekir  Açıklama  ve  anlama  birbirinden  ayrı  iki  süreç  değil  iki  farklı  aynaya
yansıyan ve doğal olarak farklı açılardan görünen tek bir süreçtir. Zaten Goldmann da benzer
bir  ifadeyle “açıklama ve anlama, farklı  iki  entelektüel  süreç değil,  iki  referans kadranına
taşınmış aynı süreçtir” (Atalay, 2016: 402) der.

Anlama Aşaması/İçkin Çözümleme

Anlatı Yerlemleri

          İncelemek için 1975 yılında John Berger ve Jean Mohr tarafından yayınlanan “Yedinci
Adam  Avrupa’da  Bir  Göçmen  İşçinin  Hikayesi”  adlı  eser  belirlenmiştir.  Bir  kitabın
gençleşmesi mümkün müdür? Belki değil fakat kitabın konusu yıllar  geçse de güncelliğini
koruyorsa o zaman mümkün olabilir. Yazarlar Yedinci Adam üzerine çalışırken her şeyden
önce  Avrupa’daki  zengin  ülkelerin  ekonomilerinin  1960’lı  yıllarda  nasıl  bazı  yoksul
ülkelerdeki  insanların  emeğine  dayandığını  göstermek  istemiştir  (Berger-Mohr,  2018:7).
Amaçları  bir  tartışma  başlatarak  işçi  sınıfının  uluslararası  dayanışmasının  desteklenmesini
sağlamaktır. Kitap yayınlandıktan sonra ilgi görmemiş olsa da daha sonra esere artan ilgiyle
pek çok dile çevrilmiştir. Göçmen işçi hikayesi yerinden yurdundan edilen ve üyeleri ayrılığı
yaşamış ailelerin sesi olmuştur.

Kişi

          Kişi birincil dereceden rol ve öneme sahiptir. Kişi, uzam ve zamanla birlikte yapılanır.
Metinde kişi öznesi olduğu adlandırmayla karşı karşıyadır. Yani özel bir ad değil işçi sıfatıyla
bir adlandırma söz konusudur. Göçmen işçi hikayesinde kişiler işçi adlandırmasıyla birbirine
eşitlenmiştir.  İsim,  kimlik,  nereden  geldikleri  nereli  oldukları  önemli  değildir.  Portekizli
Göçmen bir  işçi  ya da  Türk  göçmen işçi  aynı  koşullarda  aynı  kaderi  yaşamaya mahkûm
edilmiş  olduğunun  farkında  olması  onun  kendiyle  ilgili  gerçeğini  değiştirmeyeceğinden
üzerinde düşünmesine gerek yoktur. Marx’ın ifade ettiği kendisi için bir sınıf bilincine sahip
olarak kendi durumunu değiştirme çabası içinde değildir. O göçmen bir işçi olarak yaşadığı
yerden ayrılmak zorunda kalmış ve mutlaka bir gün döneceğini düşünerek cebindeki fotoğrafa
sımsıkı sarılarak ki onu kaybederse her şeyini kaybetmiş hissiyatıyla, emek gücünü bir meta
olarak  satma  özgürlüğünü  yaşayan  kişidir.  “Düşümde  bir  dost  geldi  beni  görmeye.  Çok
uzaklardan  sordum  kendisine  düşümde:  Fotoğrafla  mı  geldin,  yoksa  trenle  mi?  Bütün
fotoğraflar  bir  ulaşım  biçimi,  yokluğun  dile  gelişidir”  s.8.  Aslında  Göçmen  işçiler  ideal
işçilerdir. Fazla mesai yapamaya isteklidirler gece vardiyasında çalışmaya razıdırlar. Siyasal
konulardan habersiz olarak gelirler aslında proleter bir yaşantıları olmamış kişilerdir (s.144).

Ad Anlam Etiket
Göçmen işçi Yersiz/ yurtsuz/adsız Erkek,  Türk  işçi,  Portekiz  göçmen  işçi,

İspanyol işçi, İrlanda Göçmeni, Türk Kadın
göçmen  işçi,  Yunan  işçi,  Yugaslav  Yapı
işçisi
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Uzam ve Zaman
          Konu göç ise şüphesiz yer değişiminden söz ediyoruz demektir ve göç izleği en azından
iki farklı yerin yer değiştirmesini gerektirir. Bu konuda “Yedinci Adam” konuyla ilgili zengin
içerik  sunar.  Çok  sayıda  şehirden  bahsedilir.  Farklı  ülkelerin  köylerinden  işçilerin
ayrılmasıyla  başlayan  hikaye  her  biri  için  farklı  farklı  ülke  ve  şehirlere  gidiş  hikayesini
anlatır.  Giden kişi  herkesle  helalleşir,  kimseyi  unutmaz.  Bütün hayatı  boyunca bildiği  bir
dünyadan ayrılır (s.38). İstasyonun yanındaki geniş alana toplanan kalabalık bütün ülkedeki,
köylerin haritası gibidir. Köyler birbirlerinden uzaklıkları bir iki metreye indirgenmişçesine
şaşırtıcı bir biçimde yakınlaşmışlardır (s.46). İstanbul’dan yola çıkan göçmen işçilerin çoğu
Almanya’ya  giderler  (s.52).  Hikâyede  yer  alan  resimlerin  her  biri  mekanın  zamandaki
karşılığı  olarak  nereden  nereye  geldiklerini,  topraksız  kalışlarının  göstergesidir.  Eserde
işçilerin gitmek için toplandıkları yerler, gittikleri ülkede kaldıkları mekanlar ve çalıştıkları
işyerleri  ile  ilgili  bolca fotoğraflara  yer  verilmiştir.  Bunlardan bazıları:  Kapak resmi  olan
Cenevre garı, Cenevre garına gelen göçmen işçiler. Sirkeci garı, İstanbul.  Almanya, İsviçre
ve  Fransa’da 20.  Yüzyıl  göçmenlerinin  kaldıkları  kira  evleriyle  kulübe  evler.  Barakadaki
yatağına uzanmış bir göçmen işçi,  İsviçre.  Çamaşır makinesi fabrikasında montaj işçileri,
Lyon,  Fransa.  Fabrika  kantini,  Frankfurt,  Almanya.  Bir  tamir  atölyesi,  Tunus.   Metro
istasyonu, Stockholm. Camları temizleyen bir göçmen işçi, Viyana havaalanı, Avusturya. İşçi
konutu,  Kiruna,  İsveç.  Yunan  kulübünde  eğlenen  Yunanlılar,  Stuttgart,  Almanya.  Aldığı
arabayla yurda dönen bir Türk işçi ailesiyle birlikte Anadolu, Türkiye. Köyden ayrılıp şehirde
başarı kazandıktan sonra köye dönenlere kahraman gözüyle bakılır 

         Zamanın  göreceliği,  niceliksel  veya  niteliksel  ayrımına  bağlı  olarak  tanımlanır.
Niceliksel  zaman  herkes  için  aynı  olan  sosyal/  kamu  zamanıdır;  birey  bu  zamanı
içselleştirdiğinde niteliksellik kazanarak insanın ruh durumuna göre değişen bireysel zaman
algısı şekillenir (Eliuz, 2020: 174).  “Nicel zamandaki niteliksel yoğunluk, süre dizimsel bir
ilerlemeye uygun olan nesnel zamanın an’la sınırlandırılması ve an’ın anlatıcı  ya da öykü
kişileri için öznel yoğunluklar içeren süremsel nitelik kazanmasıdır.” Nicel ya da nitel zaman
algısı,  anlatma  esasına  dayalı  metinlerde  yaşam  ile  paralel  bir  düzen  içinde  geçmiş  ve
geleceğin  şimdi’de  yeniden  kurulmasına  olanak  tanıyan  ontolojik  bir  varoluş  durumunun
karşılığı olarak farklı görünümler (Eliuz, 2020: 194) “Yedinci Adam” da ki gibi yerini alır.
Eserde anlatı düzeyinde iki tür zamansal sapım ileri ve geri sapım göçmen işçilerde iç içedir.
Avrupa’daki  zengin  ülkelerin  ekonomilerinin  1960’lı  yıllarda  nasıl  bazı  daha  yoksul
ülkelerdeki insanların emeğine dayandığının gösterilmesi amaçlanmıştır. Süredizinsel çizgisel
özellikte olan zaman, geçmiş sürekli olarak anlatının şimdiki zamanla iç içe geçmiş olarak
düzenlenmesi söz konusudur. “1964’te Portekiz’de kişi başına düşen ortalama yıllık gelir 370
dolardı” (s.50). “Türkiye’nin 1967’de nüfusu 34 milyondu, nüfusun artış hızıysa yılda yüzde 3
oranındaydı. 1967 yılında yurtdışında çalışan Türk işçilerin sayısı 250 bini buluyordu. Bugün
(1974) bu sayı bunun üç katını aşmış bulunuyor” (s.45). 
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ZAMAN

Anlatı düzeyi 1960-1974

Öyküleme düzeyi Süredizimsel  geri  sapım-  ileri  sapım

(geçmişe şimdiye/hal  ve ileriye dönük

tasarılarla gelecek zamana gönderimde

bulunulur.)

         Zaman bireyin psikolojik, toplumsal, dönemsel konumunun etkisi altında farklılaşır;
Zamanı  meydana  getiren  an’lar  bütününe  taşınan  şimdi’deki  gerçekler  ve  gerçeklikteki
olumsuzluklar,  geçmişten  izler  ile  aktarılır.  Anlatıda  göçmen  işçinin  yaşantısının  ana
çizgileriyle  vermek,  bu  yaşantı  ile  göçmen  işçinin  fiziksel  ve  tarihsel  çevresi  arasındaki
ilişkiyi  göstermek,  dünyanın  şu  andaki  siyasal  gerçekliğini  daha  güvenilir  bir  biçimde
anlamak demektir. Konu Avrupa’yla ilgilidir ama anlamı bütün dünyayı kapsamaktadır.
Kırsal uzam Kentsel uzam Soyut uzam
Yoksulluk ve yoksunluk İş ve yabancılık Düşsel yaşam
Yaşadığı köy Çalışmaya gittiği ülke Döneceği gün

Anlatının Yapısı

          “Yedinci Adam” üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Yola Çıkış, ikinci bölüm İş,
üçüncü bölüm Dönüş olarak adlandırılmıştır. Yola çıkış, bölümü ile başlayan kitap Yedinci
isimli şiirle başlar. Şiir beş bölümden oluşmakta son mısrası sen kendin yedinci olmaya bak
dizesiyle bitmektedir. Öyle ki Almanya’da ve İngiltere’de her yedi kol işçisinden biri göçmen
işçisidir. Şiir aracılığıyla yedinci imgesi işçi göçmenin durumuna simgesel olarak göndermede
bulunmaktadır.  Birinci  bölümde  göçmen  işçinin  köyünden  yurdundan  ayrılış  hikayesi
anlatılır.  “…kırsal  yoksulluğu  yaratan  ve  sürdüren  ekonomik  ve  toplumsal  ilişkiler
değişmeyeceğe benzer. Bu yüzden en girgin olanlar kendilerine umut verici görünen tek şeyi
yaparlar: Köylerinden ayrılırlar” (s.39).  İkinci bölüm de şiirle başlar. İş kısmında işçilerin
gittikleri  ülke  ve  şehirlerde  yaptıkları  işlerden,  kaldıkları  yerlerden,  umut  ve  umutsuzluk
hikayeleri  aktarılırken  hikayelerle  ilişkili  olarak  kapitalizmin  işleyiş  mekanizması,  sömürü
düzeni ve emeğin satılışı anlatılır. İş bölümünde üç ayrı hesap anlatılır (s.143). İşçinin işine
her  gidişinde  üç  ayrı  hesabın  konusu  olmaktadır.  Bunlardan  ikisini  başkaları,  birini  ise
kendisinin  yaptığı  “Birinci  Hesap,  İkinci  hesap  ve  Üçüncü  Hesap”  alt  başlıkları  yer  alır.
Üçüncü bölüm dönüş kısmı da yine şiirle başlar ve dönüş hikâyelerine yer verilir. “Ne zaman
temelli  olarak  dönecekleri  konuşulur.  Temelli  dönüş  masal  gibi  bir  şeydir.  Anlamsız
olabilecek bir şeye anlam katar bu masal havası. Hayatta olduğundan daha büyük bir olaydır
bu son dönüş,  özlem ve dua konusu bir  olaydır.  Hayal  edildiği  için  hiç  gerçekleşmemesi
bakımından da masalsı bir yanı vardır. Kesin dönüşün. Çünkü kesin dönüş diye bir şey yoktur
aslında” (s.222).  İşçi için dönüşte köy hiç değişmese de o artık köyü hiçbir zaman eskiden
gördüğü gibi göremeyecektir. Ona nasıl başka gözle bakılıyorsa, o da gördüklerini başka bir
gözle görecektir. Onun kendi köyünde istediği gibi kalacağı yer yoktur. Yazara göre böyle bir

271



sonu doğal karşılamak için bunu şu genel başlıklardan biri altında düşünebiliriz: Kalkınmanın
yolu, Avrupa’nın bütünleşmesi, kapitalizmin tarihi. Ama bu konuyu böyle bir başlık altında
düşünmek, göçmen işçinin yersiz yurtsuzluğunu, zaman ve mekân içinde azaltmaz (s.227).
“Yedinci Adam” Avrupa’daki göçmen işçilerin yaşantıları hakkında görüntü ve sözcüklerle
hazırlanmış  bir  kitaptır.  Yedinci  Adam”da  göç  ve  sömürünün  yol  açtığı  işçilerin  hayat
hikayesi farklı farklı işçilerin değil de tek bir işçinin hayat hikayesi gibi okuyucuda izlenim
yaratır.

Anlatıcı ve Bakış Açıları

          “Yedinci Adam” da temel anlatının düzeyi dış öyküseldir (bir gözlemci olarak olayları
anlatır ne öyküyü ne kahramanları etkiler. Bu dış öyküsel anlatıcı okura başkalarının başından
geçenleri  anlatır  (Kıran, 2000: 102) ve Elöyküsel anlatıcı  olan yazar-anlatıcı iç içe geçmiş
şekilde  öyküleme yapılmıştır.   Yazar-  anlatıcı  ve diğer  anlatı  kişilerinin  bakış  açılarından
olaylar sıfır/iç bakış odaklayım şeklinde aktarılmıştır. Sıfır odaklayım her şeyi bilen her şeyi
gören bir anlatının bakış açısıdır ve sonuç olarak okur ile paylaştığı anlatının tüm verilerine
sahiptir  (Kıran,  2000:  97).  Yedinci  adam göçü göçmen  işçi  hikâyesinden benzer  hayatlar
birbirini  tamamlayan sesler ve görüntüler şeklinde aktarır.  Okur için pek çok işçi hikayesi
ülkeden  ülkeye  sıçramalar  yapılarak  aktarılsa  da  göçmen  işçilerin  yaşadıkları  birbirine
eklemlenerek parçalardan meydana gelen bütünü resmetmektedir.

          Metinlerarasılık  “Yedinci  Adam” da  “Modern sanayi  bugünkü dünya pazarını
yaratmıştır” Komünist  Manifesto’dan alıntı  (s.42)  ve  yine  Kapital’den  alıntı,  “Fabrikada
işçinin  dışında  bir  çark  dönmektedir…” (s.110).  Henry  Ford’un  sözleri  (s.110),  Yaşar
Kemal’den  İnce  Mehmet’ten  alıntı  “Görüş  sahası  ne  kadar  dar  olursa  olsun” (s.129).
Yedinci  Atilla  Josef’in  şiiri  “Şu  dünyada  düşeceksen  yollara” Jonh  Batki’den  (s.17-18).
Metinlerarasılık aracılığıyla anlatı  kapitalizmin ilkesel duruşunun değişmediğini dün bugün
ilişkisi içinde kapitalizmin sömürüsünü canlı tutar.

Düzey/Düzeyler ile Çatışma ve Göreli Güvensizlik Uzamı

          Bir insanın göç etme kararını, dünyada ki belli bir ekonomik sistemin bağlamı içinde
düşünmek  gerekir.  Siyasal  bir  kuramı  pekiştirmek  için  değil  de  böyle  bir  insanın  başına
gelenleri  değerlendirmek  için  yapmak  gerekir  bunu.  Bu  ekonomik  sistemin  adı  yeni
sömürgeciliktir. Ekonomik kuram, bu sistemin azgelişmişliği yaratarak göç etmeye yol açan
koşulları nasıl oluşturduğunu gösterir. Ayrıca bu sistemin göçmen işçilerin satmak zorunda
oldukları emek gücüne neden ihtiyaç duyduklarını da açıklar (s.47).  Az gelişmiş ülkelerin
çoğunda kapitalizm çarpık gelişme çizgisi göstermiştir. Çocukluk döneminin bütün acılarını
çekip  kısıtlamalarını  yaşadıktan  sonra  gençlik  döneminin  canlılığı  ve  coşkunluğuna hiçbir
zaman kavuşamadan, daha erken bir döneminde kocamışlığın ve çürümüşlüğün kaygı verici
özelliklerini göstermeye başlamıştır (s.42) 

          Yapıtın  tümü göz önüne alındığında üç düzeyde çatışma eksenlerinin olduğunu
belirtmek gerekir. İşçiyi göç devinimine iten asıl neden makro düzeydedir. Yukarıda ifade
edildiği gibi bir insanın göç etme kararını, dünyada ki belli bir ekonomik sistemin bağlamı
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içinde  düşünmek  gerekir.  Göç  etme  kararını  veren  işçinin  yaşam  alanlarında  yakın
çevreleriyle mezo düzeyde çatışmalar yaşaması söz konusudur. Fakat ne mikro ne de mezo
düzeydeki çatışmalar onun fiziksel göç hareketine yol açmaz. Makro düzeyde ki çatışma bunu
yapar. Öyle ki yoksulluğun mirasçısıdır göçmen işçi. Ama böyle söylemek onun durumundaki
dramı çok genel bir biçimde dile getirmek olur. Miras aldığı şeylerin bir dökümü yapılmalıdır:
Büyükbabasının  hatırladığı  dönemden  beri  ülkesine  Batı  sermayesinin  girmesi,  Kırsal
kesimdeki  kendine  yeterlilik  durumunun  yok  edilmesi,  Yarı  feodal  toprak  sahibi  sınıfın
güçlendirilmesi, Hammaddelerin ve ticaret ürünlerinin vb.nin yabancı çıkarlar için üretilmesi,
Yerel  ticaret  sermayesinin  artması,  Bir  iki  sanayi  dalının  tekelci  koşullar  altında  hızlı
gelişmesi sayılabilir. Sonuç aşağıdaki gibi gösterilebilir

Engellendi

          Meta dolaşımı, Şehir kültürünün yaygınlaşması, Nüfusun artması, Zenginlerle yoksullar
arasındaki  kesin  kutuplaşma,  Her  türlü  sosyal  değişim tehlikesine  karşı  ticaret  sermayesi,
toprak sahipleri ve Yabancı çıkarların iş birliği (s.44) ve sonuçta olan neydi?

Engellendi

          Özetle  anlatıda  kişinin  göçmen  işçi  olmasının  nedenini  iki  büyük  çatışma
belirlemektedir. Az gelişmişlik ve kapitalizm. Eserin bütünü göz önüne alındığında yoksulluk,
yoksunluk ve sömürü zorunlu olarak onları göçmen işçi olmaya mecbur bırakmıştır. Kapitalist
ahlak anlayışına göre yoksulluk bir insanın ya da bir toplumun girişim yoluyla kurtulabileceği
bir durumdur. Girişim ise kendi başına bir değer olarak verimlilik ile ölçülür. Bu yüzdendir ki
azgelişmişliğin çözümü olmayan kaçınılmaz bir yoksulluk durumu olduğu kapitalist mantığa
sığmaz. Böyle olmakla birlikte kapitalizm neredeyse dünyanın yarısını bu durumda tutar (s.
32). Bu nedenle az gelişmişlik kuramı bir ülkenin kalkınamamasının nedeni kapitalizm der.
Sizi  geliştireceğini  vaat  ederken  yaptığı  sömürünün sürekliliğini  sağlamaktır.  Az gelişmiş
olmak  yalnızca  soyulmak  ve  sömürülmek  demek  değildir  aynı  zamanda  yapay  bir
durgunluğun  pençesine  düşmek  demektir.  Azgelişmişlik  öldürmekle  kalmaz.  Onun
temelindeki  durgunluk hayatı  yadsır  ve  ölüme benzer.  Göçmen işçiyse yaşamak ister.  Bu
kendi içinde bireysel çatışmalara yol açar.  O kendi kişisel  çabasıyla  içine doğmuş olduğu
durumda eksik olan bir dinamizmi elde etmeye çalışmaktadır. (s.38). Zaman da ve uzamda
geçmişe anılara gelecek ile ilgili düşlere doğru tinsel göçler yaşar. Makro ve mezo düzeyde
yaşadıkları onu göçmen işçi yapar.

Sonuç:
Çağdaş eğitim
Hayatın sekülerleşmesi
Siyasal demokrasi 

Sonuç: 
Yerel sanayideki gelişme  
Genel teknolojik gelişme
Toprak reformu
Çağdaş tarım 
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Açıklama Aşaması/Aşkın Çözümleme

           Yedi Adam, dünyada yaşanan göç olgusunun özellikle 1960’lardan sonra başlayan ve
70li yıllarda yoğun yaşanan uluslararası göçte göçmen işçi statüsündeki kişilerin yola çıkış
hikayesini  sonra  gidilen  yerde  uzam mekân  ilişkisi  içinde  iş  hayatını  ve  bir  gün  dönüşü
yaşayacak  işçinin  bununla  ilgili  durumunu  ve  düşüncelerini  aktarır.  Bu  süreçte  kişinin
göçmen  işçi  olmadan  önceki  hayatından  başlanarak  yaşanılan  serüven  sırayla  aktarılır.
Yaşadığı ailesi, yakın ilişkileri, umutları, geleceğe dair hayalleri, yolcu olarak çıktığı bu yolda
gittiği ülkeye hangi koşullarda ve nasıl kabul edildiği, göçmen işçi olarak nerelerde ve ne iş
yaptığı, nasıl bir ortam ve ilişki ağına sahip olduğu, izin dönemlerinde ülkesine dönüşü ve
kesin dönüş yapacağı günün geleceğini hayal etmesi ama hiç gelmemesini bütün boyutlarıyla
anlatır.  Yoksulluğun nedenleri ve bunun insanın yaşamında yarattığı  olumsuzluklar ile göç
anlatılır.  Çağımızdaki  kırsal  yoksulluğun  doğal  olmaktan  çok  toplumsal  bir  temeli  var.
Toprak, sulama, tohum, gübre ya da araç yokluğundan çoraklaşır. Toprağın verimsizliği daha
sonra işsizliğe ya da gizli işsizliğe yol açar kişi zamanla çalışmak için göç etmesi gerektiğine
inanır. (s.33). Bu göç değerli bir ekonomik kaynağın insan emeğinin yoksul ülkelerden zengin
ülkelere aktarılması anlamına gelir (s.74). Bu göçün geçmişteki göçlerden ayrılan yanı geçici
olmasıdır.  Çalışmaya gelen işçilerin  küçük bir azınlığına çalıştıkları  ülkede sürekli  oturma
izni verirler, iş sözleşmeleri genellikle bir ya da iki yıllığına imzalanır. Göçmen işçi emek
gücü eksikliği olan bir yere emeğini satmak için gelir. Kendisi o ülkeye belli bir işi yapmak
üzere kabul edilmiştir. O işi yapmasına gerek kalmadığı zaman geri gönderilir. Böylece göç
edip gelenler insan değil, makine gözcüleri, süpürücüler, kazıcılar, siliciler vb.leridir. Geçici
göçün  anlamı  budur.  Bir  göçmen  işçinin  yeniden  insan  olabilmesi  için  yurduna  dönmesi
gerekir. Ona hiçbir vadetmediği için terk etmek zorunda kaldığı yurduna. Döndüğünde tekrar
baba,  koca  yurttaş,  vatansever  olur  (s.64).  Bir  Yugoslav’ın  şu  sözleri  durumu  özetler
niteliktedir:  “Yurduma dönecek  miyim elbette,  ilk  fırsatta.  Görüyorsunuz  evim barkım bu
bavul.  Burda  kalsam  farklı  olur  ama  istemem  her  zaman  kendi  evimde  kendi  yurdumda
yaşamak isterim. Bir gün oralar buralardan daha iyi olacak döndüğüm zaman kendi işimde
çalışacağım, kendi evimi yapacağım, cennnet gibi olacak cennet” (s.211). Bu onun hayata
tutunma umududur. Eserde buna benzer pek çok örnek yer alır. Sistem tarafından olaya bakış
açısı  tek boyutlu değil  çok boyutlu ortaya  konur.  Sistemin savunucuları  bu durumdan iki
tarafından karşılıklı  olarak yararlandıklarını ileri  sürerler. Bu savunuculara göre azgelişmiş
ülke işçi göçünden şu biçimlerde yararlanır:  İş göçü nüfus baskısını azaltır.  Genç göçmen
işçiler  daha evlenirler  evli  göçmen işçiler,  eşlerinden uzakta oldukları  için,  daha az çocuk
sahibi  olurlar.  İşçi  göçü  işsizliği  azaltır,  ücretleri  artırır.  Ayrıca  göçmen  işçinin  kendi
ülkesindeki emek gücü eksikliği makinalaşmanın hızlanmasını sağlayan bir etken olacaktır.
Göçmen işçiler dönüşlerinde yurtlarına götürecekleri endüstriyel beceri elde ederler. Göçmen
işçilerin yurda gönderdikleri döviz ülkelerinin dış ödemeler dengesinin düzelmesine yardım
eder. Bu savların örtüsünün ardında, çok farklı gerçekler değişmeden sürüp gitmektedir (s.81).
Göçmen işçiler kendi kuşaklarının en girgin insanlarıdır. Bu işçilerin emeği kendi ülkeleri için
bir  kayıptır.  Yurtlarına  döndüklerinde,  fabrikalar  kurulmamıştır.  Avrupa’nın  bütün  sanayi
ülkeleri göçmen işçi çalıştırmak, onlara bağımlı olmak zorundadırlar. Gelen yabancı işçilerin
dörtte  üçü bu ülkelerin  en  büyükleri  olan  Fransa’ya  ve  Almanya’ya  giderler.  Başlangıçta
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göçmen işçi  gideceği  ülkeyi  kendi  yöresel geleneğine  göre seçer.  Eğer  Türk’se büyük bir
olasılıkla Almanya’ya gider, Portekizliyse Fransa’ya, Yunanlıysa İsveç’e gidebilir (s.88).

          Geçmişteki insanlık dışı davranışların birer rastlantı olduğunu kanıtlamak için yaşama
ve çalışma koşullarının düzeldiğinden, toplumsal refahtan, parlamenter demokrasiden, çağdaş
teknolojinin  nimetlerinden  söz  edilir.  Büyük  şehir  merkezlerinde  bu  iddiaya  genellikle
inanırlar. Paris örneği verilir Paris’in hemen dışındaki bir gecekondu mahallesi bu dünyanın
bir parçasıdır, oradadırlar ama onları kimse görmemektedir. Bu arada kapitalist sistem kendi
ülkesinin  işçilerine  işlerinin  kölesi  oldukları  gerçeğinin  unutturmak  için  birer  tüketici
durumuna sokmuştur. “Ford fabrikasında bir İngiliz işçi burada senin başardığın bir şey yok.
Robotlar  bile  yapabilir  bu  işi.  Geri  zekalılara  göre  ayarlanmış  her  şey.  Düşünmeni
gerektirmiyor. Bunu da söylüyorlar açıkça. Sana düşünesin diye para vermiyoruz diyorlar.
Zamanla  herkes  anlıyor  önemli  bir  iş  yapmadığını…onun  aldığı  ücrete  bakıyor  işçi,  bu
paranın karısı ve çocukları için neler yapabileceğine bakıyor” (s.105).

          İşçi kendiyle ile ilgili nasıl bir farkındalığa sahip olduğu işçiler üzerinde tartışılır.
Göçmen işçi tarihte kendisi gibi bu durumdan geçmiş olanların farkında değildir. Onun bu
ülkeye geçici bir süre içi göç etmiş olmasının kapitalizmin işine gelmesi, onunda isteklerine
aykırı düşmez. Buraya yerleşme niyetiyle gelmemiştir.  Sonrada kalırlarsa bu kararın doğru
olup  olmadığı  konusunda  içlerindeki  kuşkuyu  bir  türlü  yenemezler  (s.117).  Yerli  halk
tarafında aşağılanmaları anlatılır. Yaşadıkları arka sokakların bile onlar için saray olduğunu
modern  bir  şehirde  nasıl  yaşanacağı  konusunu bilmedikleri  şeklideki  konuşmalar  aktarılır
(s.121). 

           İşçinin işine her gidişinde üç ayrı hesap yaptığı “Birinci Hesap, İkinci Hesap, Üçüncü
Hesap” başlıkları altında durum analizleri yapılır. Bunlardan ikisi başkaları için yaptığı biri
ise kendisi için yaptığı hesaptır. Birinci hesapta kapitalist düzende göçmen işçi belli bir emek
eksikliğini o düzen içinde özellikle elverişli bir biçimde doldurur. Verilen ücreti kabul eder
böylece genel olarak ücret artışını yavaşlatır. Onlar ideal işçi sayılırlar, fazla mesai yapmaya
isteklidirler.  Gece  vardiyasında  çalışmaya  razıdırlar.  Siyasal  konulardan  habersiz  olarak
gelirler  yani  proleter  bir  yaşantıları  olmamıştır.  Militan  olan  biri  çıkarsa  sınır  dışı  edilir.
Yapılan hesabın siyasal yanı önemlidir.  Göçmen işçiler en kötü işlerde çalışırlar.  Bir grup
olarak göçmen işçiler ücret, iş türü, iş güvenliği, konut, eğitim ve satın alma gücü konularında
sıralamanın en altında yer alır (s.45). Yerli işçi göçmen işçiyi daha aşağı bir durumda görür.
İkinci hesapta göçmen işçilerin çoğu sömürüldüklerinin siyasal bilincine varmış değillerdir.
İster  Katolik  ister  Müslüman  olsunlar,  geleneksel  ölçüler  içinde  düşünürler.  İkinci  hesap,
resmi işçi sendikalarının durumuna göre yapılır (s.150). Bu konuyla ilgili birbiriyle çelişen
olgular söz konusudur. Bu konuyu aşağıda ki tabloda özetlemeye çalıştık. 

Göçmen işçi burada kalabilmesinin izne bağlı
olduğunu  bildiği  için  ancak  kısa  erimli
çıkarlarını düşünebilir.

Göçme  işçi  kazanacağı  parayı  en  kısa
zamanda  kazanmak  ister.  Bu  yüzden  ikinci
işte çalışmaya razıdır. 

Birçok  göçmen  işçi  işvereniyle  yasal

Göçmen işçi kimsenin kabul etmeyeceği 
işleri kabul eder.

İşçi sayısında azaltmak gerekirse ilk akla
gelen göçmen işçilerdir. Göçmen işçi her
zaman  harcanmaya  elverişli  bir
durumdadır.

Dil ayrımı ayrı ülkelerden gelen göçmen
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olmayan  yollardan  özel  anlaşmalar  yapma
yoluna gitmiştir.

Göçmen işçiler bütün memurlara ve örgütlere
karşı güvensizlik duyarlar

işçilerin  hem  kendi  aralarında  hem  de
yerli işçilerle bütünleşmelerini engeller.

En tehlikeli işlerin çoğunda göçmen 
işçiler çalışır, ama bu işçiler sigorta 
haklarından yerli işçilere göre çok daha 
az yararlanırlar.

           Bu çelişkileri  ortadan kaldırmanın tek yolu, işçi  sendikalarının göçmen işçilere
çalıştıkları  işlerde  yükselme  hakkı,  siyasal  faaliyette  bulunma  hakkı,  o  ülkede  diledikleri
kadar kalabilme hakkı ve ailelerini yanlarına getirme hakkı gibi hakların tanınmasını isteyerek
onların toplum içinde aşağı sınıftan insanlar olarak görülmelerine karşı çıkmalarıdır (s.152).
Ama böyle  bir  girişim kolay  değil  böyle  bir  durumda hükümet  ve  işveren  kesimiyle  işçi
sendikaları arasında da bir çekişme söz konusu olabilir. Unutulmaması gereken konu göçmen
işçilerin  düzenli  bir  hayatları  yoktur.  Yalnızca  işleri  vardır.  Onlar  için  insan  gibi  yaşama
koşulları  değil,  yalnızca  çalışma koşulları  söz konusudur.  Bu durum göçmen işçilerin  işçi
sınıfı içinde en çok sömürülen grup olduğunu gösterir 

Üçüncü  hesap  ta  ise  işçi  kısa  zamanda  yeterince  para  biriktirebilmek,  memlekette
bıraktığı  karısının  kendisini  aldatmaması,  bu  arada  belki  ailesinden  bazılarını  yanına
getirebilmek, bir kere memleketine dönüp düzeni kurduktan sonra, bir daha buraya dönmek
zorunda kalmamak, çalıştığı sürece hastalanmamak gibi hesaplar yapar. Yani kendiyle ilgili
hesabıdır (s.153).

Dönüş  kısmında  işçinin  yıllık  izin  dönüşleri  onun  için  tasarladıklarını
gerçekleştirmeye biraz daha yaklaşmıştır. Hem ekonomik hem de toplumsal bakımdan kendi
kendisini efendisi olmak. Fabrikaya girip çalışmayı düşünmez zaten girebileceği fabrika işi de
yoktur zaten. Ne zaman temelli döneceği konuşulur temelli dönüş masal gibi bir şeydir. O
gittiğinden beri köyde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bugünde geçimini sağlayacak olanaklar
yoktur.  (s.223).  Köy  hiç  değişmese  de  köyü  hiçbir  zaman  eskiden  gördüğü  gibi
görmeyecektir.  Yurtsuz olmak adsız olmak demektir,  o adı sanı olmayan göçmen bir  işçi.
Göreli  güvenlik  uzamı  bağlamında  gittiği  ülkede  göçmen  kimliği  belirsizliğini  hep  korur.
Tinsel olarak geçmişi ile bütünleşse de reelde bunu yapamadığını söylemek mümkündür. 

Sonuç Yerine

 “Yedinci Adam” adlı esere yaptığımız çözümleme ile ilgili verileri tablo halinde aşağıdaki
gibi özetleyebiliriz.

Anlama Aşaması    → İçkin Çözümleme Açıklama  Aşaması  →  Aşkın
Çözümleme

Anlatı  Yerlemleri→  İşçi,  Göçmen  işçi,
1960lı  yıllar,  Avrupa  özellikle  Kuzey  Batı
Avrupa ve birçok şehir.

Dünyada yaşanan göç olgusunun özellikle 
1960 lardan sonra başlayan ve 70li yıllarda
yoğun yaşanan uluslararası göçte göçmen 
işçi statüsündeki kişilerin yaşadığı 
yoksulluk, yoksunluk, yabancılaşma 
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anlatılmıştır.

Anlatının  Yapısı→  3  ana  bölüm,  3  alt
bölüm, 3. tekil anlatı, dış öyküsel anlatıcı ve
elöyküsel anlatıcı, sıfır/iç bakış oadaklayım.
Metinlerarasılık.

Ailesi,  yakın ilişkileri,  umutları,  geleceğe
dair  hayalleri,  yolcu  olarak  çıktığı  bu
yolda  gittiği  ülke,  hangi  koşullarda  ve
nasıl  kabul  edildiği,  göçmen  işçi  olarak
nerelerde ve ne iş yaptığı, nasıl bir ortam
ve  ilişki  ağına  sahip  olduğu,  dönüş
hayalleri, yabancılaşma.

Makro düzey: Avrupa’daki zengin ülkelerin
ekonomilerinin  1960’lı  yıllarda  yoksul
ülkelerdeki  insan  emeğine  dayandığı  ve
kapitalizmin  sömürüsü, Gelişmiş  ülkeler  ve
Az gelişmiş ülkeler. 

Mezo düzey: Aile ve fiziksel çevre arasında
yaşadığı çatışma hem göç öncesi hem de göç
ettiği ülke ve sonra döndüğünde yaşadıkları.
O  artık  gittiği  gibi  değildir.  Farklı  bakıp
farklı düşünmektedir ancak döndüğü aile ve
köy aynıdır hiç değişmemiştir. 

Mikro  düzey: Bireyin  kendiyle  olan
çatışmaları.  Bir  göçmen  işçinin  içinde
bulunduğu  durum  kendisini  birçok  şeyden
yoksun bırakmasını gerektirir.  Bu gereklilik
onda  düşünsel  ve  tinsel  çatışmalar  yaratır.
Yabancılaşma ve kimlik sorunu.

 Avrupa’nın bütün sanayi ülkeleri göçmen
işçi  çalıştırmak  onlara  bağımlı  olmak
zorundadır.  Yabancı  işçilerin  dörtte  üçü
Fransa ve Almanya’ya giderler. Bir başka
ülkeden büyük çapta göçmen işçi getirme
yoluna  başvuran  ilk  sanayi  ülkesi
İngiltere’dir.  Sanayileşmiş  şehirler,  işçi
kesimini  genişletmek  ya  da  yeniden
yaratmak  gereğini  duydukları  zaman,
kırsal  kesimden  köylüler  şehirlere
getirilerek  şehirli  işçi  durumuna  sokulur.
Sömürünün  en  açık  seçik  biçimleri
Üçüncü  Dünya’nın  gelişmiş  toplumlarda
uzantıları  olan  bölgelerde  gerçekleşir.
Göçmen  işçi  azgelişmiş
ekonomiden/ülkenden gelir.

Hayatı  boyunca  bildiği  dünyasından
köyden ayrılır.  Herkesle  helalleşir.  Anası
kararını  onaylamıştır.  Bu  bir  aile
sorunudur.  Aile  bu  karardan  yarar
görecektir. Onunla ilgili geçmiş annesinin
yeniden  gözlerinin  önünden  geçer.
Göçmen işçi için göç hikayesi başlangıçta
köyden  ayrılıp  başarı  kazandıktan  sonra
köyüne, ailesine dönmekten ibarettir.

Çalışma  dışında  yaşadığı  dün  ve  bugün
içinde sürekli gelgitler. Çalışırken yalnızca
kendi dışındaki şeylerin şimdiki zamanını
yaşama.  Kesin  dönüş  yapacağı  gün  için
yaşadığı  tüm  olumsuzlukları  makul  hale
getirme. Yersiz, yurtsuz.

 

“Göçmen işçi içinde yaşadığı trajedinin kendisine yapılan her türlü açıklamadan daha gerçek
olduğunu bilir ama onun bilmediği ve öğrenmek için çaba göstermediği tarih oradadır bu
tarih onun durumunun bir parçasıdır, onun yaşantısına karışmış ve trajedisinin bir parçası
olmuştur.”
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TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE HALK EĞİTİMİNİN
İNCELENMESİ: MİLLET MEKTEPLERİ VE HALKEVLERİ ÖRNEĞİ

         Oğuzhan GÖKSEL1

Müjdat AVCI2

Özet
Basitçe bireyi istenilen yönde değiştirme süreci ve toplumsal kültür aktarımı olarak

adlandırılan  eğitim  olgusuna,  toplumsal  değişme  sürecinin  önemli  bir  sağlayıcısı  olarak
bakılabilir.  Nitekim  Türkiye’de  de  cumhuriyetin  kuruluşu  ve  devamında  siyasi  iktidarın
eğitime bakışı bu yönde olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesi ve cumhuriyetin ilanı ile
Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bir dizi devrim gerçekleşmiştir. Saltanatın ve
hilafetin kaldırılması, Medeni Kanun’un kabulü, Yeni Türk Alfabesinin kabulü gibi devrimler
Türkiye’de ulus-devletin inşası sürecine katkı sağlamıştır. Yeni rejim toplumda bir dönüşüm
amaçlamaktadır.  Cumhuriyet  fikrini  halk  tabanına  yaymak  gerekmektedir.  Toplumsal
değişimi eğitim yoluyla yakalamak isteyen cumhuriyetin kurucu kadroları, toplumda değişimi
gerçekleştirmek için topyekûn bir eğitim atılımı gerçekleştirmiştir. Harf devrimi sonrası yeni
Türk  alfabesini  millete  öğretmek  amacıyla  1  Ocak  1929  tarihinde  Millet  Mektepleri
kurulmuştur. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kısa zamanda binlerce Türk
vatandaşına  yeni  alfabe öğretilmiştir.   1927 yılında %10,7 olan okuma yazma oranı 1935
yılında %19,5’e kadar yükselmiştir. Milli kültürün oluşturulması konusu Cumhuriyetin eğitim
konusundaki  diğer  görevi  olmuştur.  Osmanlı’nın  tebaa  anlayışından  çağdaş  Türkiye’nin
vatandaş  anlayışına  doğru dönüşüm yaratmak  amacıyla  1931 yılında  halkevleri  kurulmuş,
çeşitli  kültürel  ve  sanatsal  faaliyetlerle  cumhuriyet  ülküsüne  sahip  insanlar  yetiştirilmek
istenmiştir.  Halk  eğitimi  konusu  tüm  bu  sebeplerle  önem  arz  etmiştir.  Cumhuriyet, tüm
gücüyle  bir  taraftan  sosyal,  siyasal  ve  ekonomik  devrimler  gerçekleştirip  devrim  karşıtı
güçlerle mücadele ederken, diğer yandan ise eğitim seferberliği ile devrimleri Türk insanına
benimsetmeyi amaçlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değişme, Halk Eğitimi, Milet Mektepleri, Halkevleri

INVESTIGATION OF PUBLIC EDUCATION IN THE PROCESS OF SOCIAL
CHANGE IN TURKEY: THE CASE OF NATIONAL SCHOOLS 

AND PEOPLE’S HOUSES
Abstract

Simply, the phenomenon of education, called changing the individual in the desired
direction and named as transfer of social culture, can be considered the provider of the social
change. In  fact,  in  Turkey,  during the establishment  of the republic  and in  the aftermath,
political power has considered education from such aspect. Following the end of the War of
Independence and the declaration of the republic, a number of revolutions were carried out in
Turkey  by  Mustafa  Kemal  Atatürk. Revolutions  such  as  the  abolition  of  sultanate  and
caliphate,  the  adoption  of  the  Civil  Code,  the  acceptance  of  the  New  Turkish  alphabet
contributed to the process of building Turkish nation-state. The new regime aims to transform
society. It  is  necessary  to  spread  the  idea  of  the  Republic  to  the  ordinary  people. The
establishing hard core of the republic, who wanted to realize social change through education,
made a total leap in education. On 1 January 1929, the National Schools were established to
teach the nation the new Turkish alphabet after the alphabet revolution. Thousands of Turkish
citizens were taught the new alphabet under the leadership of the teacher-in-chief Mustafa

1 Psikolojik Danışman, M.E.B., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi. ogoksel2802@gmail.com 
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Kemal Atatürk in an short time. The literacy rate which was 10,7% in 1927, increased by up
to 19,5% in 1935. The creation of national culture has been the republic's other mission in
education. In 1931, People’s houses were established to make transition from Ottoman to
contemporary  understanding.  People with republic's  ideals  were wanted to  be raised with
various cultural and artistic activities in these houses. The public education was important for
all these reasons. The Republic, on the one hand carried out social, political and economic
revolutions and fought against the anti-revolutionary forces, on the other hand, aimed to make
the Turkish people adopt revolutions by means of mobilizing people in education.

Keywords: Social Change, Public Education, National Schools, People’s Houses.

280



Eğitim ve Toplumsal Değişme

Hemen  her  toplumda  devlet  yönetimini  elinde  bulunduran  siyaset  kurumu,
vatandaşlarına mevcut ideolojiyi benimsetip bunu koruyan, milli birlik ve beraberliğe sahip
çıkan  kişiler  yetiştirmek  ister.  Vatandaşların  yetiştirilmesi  ve  şekillendirilmesinde  eğitim
kurumları, bireylere milli değerleri ve simgeleri öğreterek millet bilinci edinmesine ve mevcut
siyasi  iklimi  benimsemelerine  yardımcı  olur.  Bu  önemli  işlevinden  ötürü  eğitim, birçok
ülkede merkeziyetçi bir anlayışla yönetilmektedir (Erden, 2011, s. 64).

Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden biri olan Ziya Gökalp’e göre eğitim, bireyin
toplumsallaştırılması sürecidir. Gökalp’in eğitim anlayışı milli kültür üzerine yoğunlaşmıştır.
Ona  göre  eğitim  milli  olmalıdır.  Modern  devletler  milli  kültürü  oluşturmaya  çalışır  ve
eğitimleri  de  millidir.  Eğitim,  bireylere  “vatanseverlik  ve  fedakârlık” gibi  özellikler
aşılamalıdır (Tezcan, 1996, s. 28-29). 

Toplumların durağan, hareketsiz kütleler olduğunu söylemek mümkün değildir.  Her
toplum her devirde sürekli bir devinim ve değişme içerisindedir. Bu değişmeler her devirde ve
her alanda açık ve net bir şekilde gözlenemeyeceği gibi, değişimin hızının da aynı olduğu
söylenemez.  Aynı  zamanda  değişme  kavramı  her  zaman  ilerlemeyi  kastetmemektedir.
Toplumsal değişimler bazen gerileme biçiminde de gerçekleşebilmektedir (Tezcan, 1996, s.
201). 

Toplumsal değişme, toplumun yapısında, üretim tarzlarında, insan-toprak ilişkilerinde,
davranışlarında  yani  hayatında gözlenen değişmelerdir.  Bu değişimleri  tek başına eğitimin
sağlayamayacağı  açıktır.  Bununla  birlikte  olumlu  yönde  yönetilen  eğitimin,  toplumun
değişme sürecini etkilemesi kaçınılmazdır (Geray, 1993, s. 457). Eğitimle toplumsal değişim
arasındaki  sebep-sonuç  ilişkisi  karşılıklıdır.  Eğitim  kanalıyla  toplumun  istenilen  şekilde
değiştirilmesi  söz  konusu  olduğu  gibi,  toplumsal  değişmeler  de  eğitimi  belli  yönlerde
değişmeye zorlar.  Eğitim konusundaki bir değişme, toplumsal yapının diğer parçalarındaki
değişmeleri  tetikleyeceği  gibi,  eğitimin  kendisi  de  toplumsal  yapının  diğer  parçalarında
meydana gelen değişimlerden etkilenir. Birçok araştırmacı bu karşılıklı etkileşim sürecinde
başlangıç  noktası  olarak  toplumsal  değişimi  almakta  ve  toplumsal  değişmenin  eğitimi
değişmeye zorladığını göstermektedir (Tezcan, 1996, s. 203). 

Eğitimin  toplumsal  değişmeye  yönelik  iki  işlevi  bulunur.  Bu  işlevlerden  biri  olan
tutucu işlevde eğitimin görevi toplumun kültürel değerlerini ve toplumsal davranış kalıplarını
yeni nesillere aktarmaktır.  Bu şekilde toplum uyumu yakalar ve yaşam biçimini korur. Bu
açılardan eğitim bir  sosyal denetim mekanizması  konumundadır.  Bununla beraber  modern
toplumların eleştirici ve yaratıcı, toplumsal değişmeyi başlatmak isteyen bireylere de ihtiyacı
bulunmaktadır.  Değişikliği  hazırlamak da eğitimin  yaratıcı  işlevi  ile  mümkündür (Tezcan,
1996, s. 202).

Cumhuriyet Döneminde Eğitimin Niteliği ve Amaçları

Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyıldan sonra içine düştüğü gerileme sürecine bakıldığında
gerilemenin  önemli  bir  sebebinin  eğitim  sisteminin  zamana  ayak  uyduramaması  olduğu
görülür. Osmanlı eğitimi genel itibariyle ümmet politikasının bir aracısı olmuş, Türk insanın
ilerleme yolunu açamamıştır. Milli olmayan bu eğitim sisteminde ulusal bir kültür politikası
inşa edilememiştir (Bozdemir, 1998, s. 444). Osmanlı Devleti’nde halkın büyük bir kesimi
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alışılmış okul eğitiminden faydalanamamıştır.  Eğitim; yeniçeri  ocakları,  loncalar ve tekke-
zaviye çevrelerinde; bu kurumların kendilerine has metot ve anlayışıyla ve kendi çevreleri ile
sınırlı  kalacak  şekilde  sürdürülmüştür.  19.  yüzyılın  ikinci  yarısına  kadar,  devletin  eğitim
kurumları,  Sıbyan  mektepleri,  medreseler  ve  Enderun  Mektebi  şeklindeydi.  Osmanlı
Devleti’nde eğitim faaliyetleri genel itibariyle dine dayalı sürdürülmüştür (Bozdemir, 1998, s.
439). 

Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü bu durumu iyi bir şekilde tahlil edip bu sıkıntıları
yaşamak istemeyen cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e göre eğitim; milli
olmalı,  gelecek  kuşaklara  milli  bir  his  aşılamalı,  ulusal  birliğimizi  kuvvetlendirmeli  ve
toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir (Avcı, 2019, s. 3). 

1921 yılında henüz Kurtuluş Savaşı devam ederken düzenlenen Maarif Kongresi’nde
Mustafa  Kemal  Atatürk  öğretmenlere  “gelecekteki  kuruluşumuzun  saygıdeğer öncüleri”
olarak seslenmiş ve onlardan Türk Milli Eğitimi’ni oluşturmalarını istemiştir. Atatürk, Milli
Eğitimden anladıklarını şöyle ifade etmiştir;  “Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye
usullerinin milletimizin gerileme tarihinde en önemli bir etken olduğu kanaatindeyim. Onun
için bir milli terbiye programından bahsederken, eski devrin batıl inançlarından ve doğuştan
sahip  olduğumuz  özelliklerle  hiç  ilgisi  olmayan yabancı  fikirlerden,  Doğudan ve  Batıdan
gelebilen  tüm  etkilerden  tamamen  uzak,  milli  ve  tarihi  özelliğimizle  uyumlu  bir  kültür
anlıyorum” (Akyüz, 2012, s. 321).

Yeni kurulan Türk Devleti’nin eğitimde asıl  hedefi  “Cumhuriyet  Eğitimi” şeklinde
özetlenebilir.  Bu bağlamda  cumhuriyet  ideolojisini  benimsemiş,  laik,  milliyetçi,  halkçı  ve
inkılapçı  vatandaşlar  yetiştirilmek  istenmiştir.  Cumhuriyet  insanının  yetiştirilmesi  de
ilköğretimin  yaygınlaştırılmasına  bağlı  olmuştur.  Bu sebeple  ilköğretim devlet  okullarında
tüm  vatandaşlara  yönelik  olarak  zorunlu  tutulmuş  ve  yaygınlaştırılmaya  çalışılmıştır
(Sakaoğlu,  2003, s.  200).  1924 yılında  dönemin Milli  Eğitim Bakanı  Vasıf  Çınar’ın  milli
eğitimin amaçlarını özetleyen genelgesinin bir bölümü şu şekildedir (Akyüz, 2012, s. 331): 

 “Çocukların kalplerinde ve ruhlarında cumhuriyet için fedakâr olma ülküsünü
taşımaları,
 Eğitimin milli ve Batı medeniyetinin yöntemlerine dayanması,
 Okulların vicdan ve fikir hürriyeti ile bilinçli bir sorumluluk telkin etmeleri,
 Öğretimin uygulamalı ve işe yarar bir hale getirilmesi, 
 Okulların tasarruf, yardımlaşma ve iktisat fikirleri vermesi
 Okulların, halka, sağlığın değerini ve sağlıklı olmanın yollarını öğretmesi”

Cumhuriyet kurulduktan sonra eğitim konusu üzerinde daha fazla durulduğu görülür.
Genel  olarak  değerlendirildiğinde  eğitime  yönelik  çalışmalar  laiklik,  yurttaşlık  bilinci  ve
köylüyü eğitmek-ona iş ile meslek kazandırmak ekseninde sürdürülmüştür (Kapluhan, 2012,
s. 178).  Osmanlı’da 18. yy sonlarından başlayarak Tanzimat’la devam eden süreçlerde batılı
tarzda  eğitim  veren  askeri  ve  sivil  eğitim  kurumları  açılmaya  başlanmış,  Darülfünun
kurulmuştur.  Maarif  Vekâlet’ine  bağlı  bu kurumların  yanında  Meşihata,  Şer’iye ve  Evkaf
Vekâlet’ine  bağlı  medreseler  ve Sıbyan okulları  da  faaliyetine  devam etmiştir.  Açılan  bu
eğitim kurumlarında yeni derslerin yanında din dersleri ve Arapça dersi yer almaktaydı fakat
medrese zihniyeti bu yeni eğitim kurumlarını benimsememiş, her fırsatta tepki göstermiştir.
Tüm bu süreçler devam ederken azınlık  ve yabancı okullar da ülke genelinde kök salmış,
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istedikleri  gibi  davranmaya  başlamışlardır.  Bu  kurumlarda  ulusal  bir  amaç  etrafında
birleşilmemiş,  birbirlerine  zıt  fikirli  insanlar  yetiştirilmeye  devam  edilmiştir.  Tekke  ve
tarikatlarda da aynı şekilde bambaşka bir dünya görüşüne ait insan yetiştirilmiştir  (Akyüz,
2012, s. 329).

Kurtuluş Savaşı sonrasında toplumdaki tüm halk kesimlerinin bünyesinde barındığı bir
tek  parti  iktidarında  çağdaş  kanunlar,  kılık  kıyafet  devrimi,  laiklik  uygulamaları  gibi
devrimler  gerçekleşmiştir.  Osmanlı  Devleti  döneminde  medrese  öğrenimlilerle  Tanzimat
sonrası batıcı okullarda öğrenim görmüşler arasında derin çatışma bulunmaktaydı. Hilafet ve
saltanat yanlısı ilk grup devre dışı bırakıldıktan sonra cumhuriyet döneminde eğitim atılımları
kolaylaşmıştır. İlk olarak 1924 yılında “Tevhid-i Tedrisat Yasası” çıkartılmıştır.  Atatürk’ün
Türk  eğitimine  dair  görüşleri  “laik  eğitim,  milli  eğitim  ve  pozitivist  eğitim”  şeklinde
ilkeleştirilebilir (Bozdem r, 1998, s.446). Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimdeki çok başlılıkı̇
ortadan kalkmış,  tüm eğitim kurumları  Maarif  Vekaleti’ne  bağlanmıştır.  Tevhid-i  Tedrisat
Kanunu eğitimin laikleştirilmesi yönünde önemli bir adım olmuştur. 

Cumhuriyet Devrimleri ya da Atatürk İnkılapları olarak adlandığımız reformlar, Türk
milletini  çağdaş  uygarlık  düzeyine  çıkarmak  ülküsüne  ulaşmanın  araçları  konumunda
olmuşlardır.  Türk  toplumsal  hayatında  birtakım  sosyal  değişimlerin  meydana  gelmesi  bu
amaç dâhilinde gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği dönemde Türk toplumu gelenekçi
bir yapıda, ezici bir kısmı okuma-yazmadan yoksun ve eğitimsiz durumdaydı. Cumhuriyetin
kurucusu  Mustafa  Kemal  Atatürk’ün  inkılaplarını  Türk  toplumuna  sunmasının  sebebi  bu
sosyal  yapının  değişmesini  sağlamak  içindir.  Bu  bağlamda,  eğitim  olanağı  bulamamış
gelenekçi Türk toplumu, modern hayatın olanaklarını bilen ve yaşayan, irfanı ve vicdanı hür,
laik  ve  demokratik  cumhuriyet  düzenini  benimsemiş  bir  yapıya  dönüşmelidir.  Bu süreçte
toplum kültürel  kimliğini  muhafaza  etmelidir.  Diğer  bir  ifadeyle,  değişen  koşullara  uyum
sağlamakla birlikte asıl kimliğini unutmamalıdır  (Dönmezer, 1990, s. 22-23). Cumhuriyetle
beraber yeni vatandaş tipi oluşturmak amacıyla ümmet kavramından cumhuriyetin vatandaş
kavramına dönüşüm Atatürk tarafından zorunlu görülmüştür.  Bu değişim sürecinde eğitim
önemli bir yer tutmuştur (Yıldıran, 2012, s. 5).

Ulusal bağımsızlık ve egemenliğin sağlanmasıyla birlikte eğitim meselesi özellikle de
ilköğretim konusu Türkiye’nin en önemli  konularından birisi  haline gelmiştir.  Cumhuriyet
döneminde ilköğretim, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmek ve toplumsal değişmeyi halk
tabanına yaymak için bir araç olarak görülmüştür (Akyüz, 2012, s. 349). Atatürk ilkeleri Türk
Milli  Eğitimi’nin  ve  temel  ilkelerinin  oluşması  sürecinde  önemli  rol  oynamıştır.  Atatürk
ilkeleri  1936  yılından  sonra  okul  programlarına  da  girerek  eğitimdeki  reformları
yönlendirmiştir.  Örneğin  cumhuriyetçilik  düşüncesi  eğitimde  özgür  düşünce  ortamı
oluşturmuş, özgür düşünceyi engelleyen durumları ortadan kaldırmıştır. Halkçılık ilkesi ile de
dilde sadeleşmeye gidilmiş,  bütüncül bir eğitim anlayışı  getirilmiş ve milli  eğitimin örgün
eğitim harici halk kesimlerine ulaşması sağlanmıştır (Kapluhan, 2013, s. 180). 

Milli eğitimin bir diğer amacı da kentlerde ve köylerde kadın erkek genç yaşlı tüm
yetişkinlere  yönelik  okuma  yazma  kursları  açmak;  bu  sayede  halkın  okur-yazar  olmasını
sağlamak olmuştur. Bu sebeple 1 Ocak 1928’de Millet Mektepleri kurulmuştur (Kili, 1998, s.
115-116).  Millet  Mektepleri  uygulamasından  sonra  hayata  geçirilen  Halkevleri  ise,  çeşitli
kültürel ve sanatsal faaliyetleri bünyesinde barındıran halk eğitim aracı olarak düşünülmüş ve
yurt çapında örgütlenmiştir (Turan, 1996, s. 81). 
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Halkı Eğitme Çabaları: Millet Mektepleri ve Halkevleri

Millet Mektepleri 

İnsanlar, konuşulan seslerin tespiti için birçok işaretler yaratmıştır. Tarihte kullanılan
ilk harfler, tablet ve taşlar üzerine işlenmiş hiyeroglif ve çivi yazısı şeklindedir. Bu işaretler
Fenike alfabesinde sadeleşmiştir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde kullanılan Latin harfleri,
bu alfabe üzerine her toplumun kendi kullandığı dilin özelliklerine uygun olarak şekillenerek
oluşmuştur (Avcı, 2019, s. 4). 

Tarih boyunca birçok farklı alfabe kullanan Türkler, İslam dini ile tanıştıktan ve bu
dine  dahil  olduktan  sonra  uzun  yıllar  Arap  alfabesini  kullanmıştır.  Tanzimat  Dönemi  ile
birlikte esasen Türkçe yazma konusunda pek de uygun olmayan Arap alfabesinin düzeltilmesi
gerektiği  düşünülmüş,  çeşitli  zamanlarda  bazı  girişimler  ortaya çıkmıştır.  Örneğin Antepli
Münif  Paşa,  1862  yılında  kurucusu  olduğu  “Cemiyet-i  İlmiye-yi  Osmaniye”de  verdiği
konferansta Arap alfabesine Türkçe’ye uygun bazı şekiller verilmesi, bu alfabenin ıslahının
gerçekleştirilmesi  ve yazılışının-okunuşunun kolaylaştırılmasının  gerektiğini  ifade  etmiştir.
Diğer bir girişim ise Azerbaycanlı şair Ahunzade Mirza Fethali’den gelir. Tiflis’ten İstanbul’a
gelerek  Sadrazam  Keçecizade  Fuat  Paşa’ya  Arap  harflerinin  ıslahı  hakkındaki  projesini
sunmuştur. Bu proje de Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye’de tartışılmıştır (Ülkütaşır, 1998, s. 14-
18).  Proje  cemiyette  tartışılırken  Ahunzade  Fethali,  Arap  alfabesinin  cahilliğin  nedeni
olduğunu,  Arap harflerini  kullanmanın  dini  bir  mesele  olmadığını  ve  alfabe  değiştirmeye
dinen bir engel olmadığını belirtmiştir. Cemiyetteki tartışmalar genel itibariyle yazının ıslahı
üzerine toplanmıştır.  Fethali Bey ve Münif Paşa’nın projeleri de bu esas üzerinedir. Niyazi
Berkes, iki düşünürün de asıl niyetlerinin Arap harflerinin ıslahından ziyade Latin harflerine
geçiş  olduğunu,  Fakat  Tanzimat’ın  genel  bir  özelliği  olarak  radikal  değişimlerin
yumuşatılarak sunulması icap ettiği için fikirlerini bu şekilde ifade ettiklerini düşündüğünü
belirtir. Zira bu haliyle bile girişimler hükümetten teşvik görememiş, Arap harflerinin ıslahı
fikri dahi sonuçsuz kalmıştır (Berkes, 1996, s. 264-265). Ahunzade Fethali ve Münif Paşa’dan
önce  de  Ahmet  Cevdet  Paşa  1851  yılında  kaleme  aldığı  “Kavaid-i  Osmani” kitabında
Türkçe’de  mevcut  olup  Arapça’da  karşılığı  olmayan  sesler  için  bir  yazı  yolu  aramak
gerektiğini söyler. Nitekim 1863-1864 yılından sonra ders kitapları  “harekeli (esre, üstün ve
ötre)” olarak basılmıştır (Ülkütaşır, 1998, s. 19). 

Takip  eden  yıllarda  İbrahim  Şinasi  1869’da  Ebuziya  1884’te  basımdaki  Arap
harflerinde  reform  gerçekleştirip  519  adet  olan  harf  ve  işaret  sayısını  110’a  kadar
düşürmüştür. Şemsettin Sami, Ali Suavi,  Feraizcizade Mehmet Şakir  Efendi yazının ıslahı
konusunda görüş bildiren diğer düşünürlerdir.  2. Meşrutiyet Dönemi’nde de bu tartışmalar
devam etmiş, Latin harflerine geçiş büyük bir cesaretle ifade edilmesine rağmen bu konuda
ileri sürülen fikirler kuru bir bağnazlıkla reddedilmiştir (Ülkütaşır, 1998, s. 20-21). 

Arap alfabesi ile Türkçe okuma-yazma zorluğu, okur-yazar kesim arasında Türkçe’nin
gerilemesine ve Arapça-Farsça kelimelerin daha fazla kullanılmasına sebep olmuştur. Buna
bağlı olarak da aydınlarla halk arasında kopukluk artmıştır.  Tüm bu sebeplerle cumhuriyet
idaresi  dilimize  uygun,  kolay  okunup  yazılabilecek  bir  alfabe  çalışması  başlatmıştır.
Çalışmalar neticesinde 1 Kasım 1928’de Latin harflerine bazı ekleme ve çıkartmalar yapılarak
yeni Türk harfleri kabul edilmiştir (Avcı, 2019, s. 4-5). 

İsmet İnönü, 1 Kasım 1928 tarihli yeni alfabe ile ilgili kanun görüşmeleri esnasında
harf devrimini “milleti cehaletten kurtarma teşebbüsü” olarak niteler, halktaki istek ve Latin
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kökenli  alfabenin  kolay  öğrenilir  olmasının  harf  devrimini  başarıya  ulaştıracağını
belirtir.  İnönü’nün bu görüşlerinden anlaşılacağı üzere cumhuriyet kadroları da Arap harflerini
toplumdaki cehaletin sebebi olarak görmüştür. Harf inkılabı ile Türk Milleti’ne yeni bir yön
çizilmek istenmiş, kolay öğrenilmesi ve halkın konuştuğu Türkçe seslere uyumu nedeniyle
toplumumuzu cehaletten kurtarma noktasında önemli bir adım atılmıştır. 

İnönü,  8  Kasım  1928  tarihinde  meclis  kürsüsünde  Millet  Mektepleri’nden  şöyle
bahseder:

“Türk  harflerinin  bütün  vatandaşlara  kapılarının  önünde  ve  işlerinin  başında
öğretilebilmesi için daha bu sene içinde millet mektepleri teşkilatı yapacağız. Bu teşkilat şehir
ve köy, bütün yurdu kaplayacak, vatandaşların işlerinin maişetlerinin en müsait devirlerinde
ve yanlarında ya iki aylık ya dört aylık kurslar açılacak, şehirde ve köyde mektepler, muayyen
içtima  mahallerine  gelmeye  vakitleri  müsait  olmayan  vatandaşlar  için  seyyar  muallim
teşkilatı  yapılacak;  devletin  en  büyüğünden  en  küçüğüne  kadar  bütün  memurları  millet
mektepleri  teşkilatının  ihtiyaca  göre  çalışacaklar.  Reisicumhurumuz  Hz.  millet  mektepleri
teşkilatının Umumi Reisliğini ve Başmuallimliğini kabul buyurmuşlardır” 

Millet  Mektepleri’nin  kurulmasından  bir  süre  önce  de  öğretmenler  ve  öğretmenlik
meslek  kuruluşları  kırsal  ve  kentsel  alanlarda  “İrşat  Heyetleri” (aydınlatma  toplulukları)
kurarak  vatandaşı  aydınlatmaya  çalışmış,  halka  Türk  devriminden  bahsetmiş  ve  onlara
okuma-yazma eğitimi vermiştir (Akyüz, 2012, s. 404).

Halka  yeni  Türk  harfleri  ile  okuma-yazma  öğretmek  amacıyla  açılan  “Millet
Mektepleri” 16-45 yaş arası binlerce Türk insanını bünyesinde toplamıştır. Dersler ekseriyetle
akşamları  yapılmıştır  ve dört ay sürmüştür. Millet  Mektepleri’nin A ve B olmak üzere iki
sınıfı mevcuttu. A sınıfında daha çok okuma-yazma ağırlıklı öğretime; B sınıfında ise Kıraat,
Tahrir,  Hesap,  Ölçüler,  Sağlık  ve  Yurt  Bilgisi  derslerine  önem  verilmiştir.  Millet
Mektepleri’nden  mezun  kişilere  Atatürk’ün  anayasa  metnini  hediye  etmesi  “vatandaşlık
eğitimi”  noktasında  anlam  taşımaktadır.  Bu  kurumlardan  1928-1950  yılları  arasında  1,5
milyondan fazla Türk vatandaşı belge almıştır. Bununla birlikte en yoğun çalışma dönemi ilk
5-10 senelik dönemdir. Harf Devrimi öncesi %10,7 olan okuryazarlık oranı 1935’te %19,5’e
1940’ta ise %22,4’e kadar çıkmıştır (Akyüz, 2012, s. 405). 

Millet  Mektepleri  ile  ilgili  iki  adet  yönetmelik  çıkartılmıştır.  Çıkartılan  iki
yönetmelikte de üç tür millet mektebinden söz edilir; “sabit, gezici ve özel millet mektepleri”
(Şah n, 1992, s. 216-217):i̇

1 Sabit  Millet  Mektepleri:  Genel  itibariyle  okulu,  toplantı  yeri,
kahvehanesi, cami odası gibi sabit yeri olan mekteplerdir. Yönetmelik gereği Kasım
ayında  açılır,  Aralık  ayı  sonunda  birinci  kurs  devresi  sona  ererdi.  Bu  iki  ayda
öğrenciler A dershanesine devam ederlerdi. Ocak ayı ara tatil ve imtihan dönemi olup
Şubat  ayıyla  birlikte  ikinci  kurs  devresi  başlar,  Mart  ayı  sonunda  biterdi.  Görevli
öğretmenler gündüzleri çocuklara, akşamları yetişkinlere ders verirdi. 

2 Seyyar  Millet  Mektepleri:  Eğitim  Bakanlığı  örgütlerinin  henüz
oluşmadığı  yerlerde  halka  okuma-yazma  öğretmek  için  “seyyar  muallim  teşkilatı”
oluşturulmuştur.  Seyyar  eğitim heyetleri  yaz ve kış  olmak üzere iki  dönem eğitim
vermekteydi.  Kışın  heyet  gönderilemeyen  köylere  yazın  gönderilirdi.  Bu  seyyar

  Harf İnkılabı ile ilgili yasa görüşmeleri için Bknz: TBMM Zabıt Ceridesi, D.III, İ.S. I, Cilt: V, (1 Kasım 1928), s. 7-8
 Bknz: TBMM Zabıt Ceridesi, D. III, İ.S. III, Cilt: V, (8 Kasım 1928), s. 26.
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heyetler  gittikleri  yerlere  kalem,  silgi,  kitap,  kara  tahta  gibi  malzemeleri
beraberlerindeki at ve eşeklerle taşırlardı. 

3 Özel  Millet  Mektepleri:  Bu  mektep  türü  sabit  millet  mektepleriyle
benzer  özellikleri  taşımakla  beraber,  özel  sektör  veya  devlet  kuruluşlarının
personelinin okuryazar hale gelmesini sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Bu sayede
halk çalışmış olduğu fabrikalarda bile okuryazarlık öğrenme şansına erişmiştir. 

Bununla  beraber  ikinci  yönetmelik  ile  “Köy Yatı  Dershaneleri” ve  “Halk  Okuma
Odaları”  da  kurulurken  cezaevinde  kalan  mahkumlara  da  yeni  harflerle  okuma-yazma
öğretilmek istenmiştir (Şahin, 1992, s. 217).

B sınıflarında okuma-yazma öğrenen kişilere  “hayat ve maişetlerinin (geçimlerinin)
ve  vatandaşlık  sıfatlarının  istilzam  ettiği  (gerektirdiği)  ana  bilgilerin  verilmesi”
amaçlanmıştır.  Yönetmelikte yer alan bu madde ile cumhuriyetin  “iyi vatandaş, iyi insan”
yetiştirme amacı  doğrultusunda hareket  ettiğini  söylemek mümkündür (Albayrak,  1994,  s.
473). B sınıflarında sağlıklı bir toplum olma öğretisiyle beraber tarih bilincine sahip, milli
duygularla donatılmış,  görev ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar  yetiştirilmek istenmiştir
(Şah n, 1992, s. 220).i̇

Ne var ki Türk halkına okuryazarlık kazandırma amacındaki bu halk eğitim kurumları
kuruluş  yıllarındaki  şevk  ve  enerjiyi  kısa  sürede  kaybetmiştir.  Tüm  halka  okuma-yazma
öğretme  ve  vatandaşı  pratik  bilgilerle  donatma  mottosu  sönmüştür.  Millet  mekteplerinin
istenen başarıyı gösterememesi 1929 ekonomik bunalımına bağlanır. Bununla beraber ülkenin
o dönemlerdeki ekonomik, fikri ve coğrafi etkenleri  de bu başarısızlıkta rol oynamıştır (Şahin,
1992, s. 228). 

Halkevleri

Türkiye’de 1930’lu yıllara gelindiğinde Cumhuriyet Devrimleri’ni Türk halkına daha
iyi tanıtmak ve bu devrimleri daha iyi korumak ihtiyacı belirdi. Bu sebeple Mustafa Kemal
Atatürk tüm cumhuriyetçi güçlerin bir arada toplanmasını gerekli görmüştür. O yıllara kadar
birçok önemli siyasal ve kültürel hizmetlerde bulunan  “Türk Ocakları”  kaldırılarak (Nisan
1931), Şubat 1932’de “Halkevleri” kurulmuştur. Öğretmen derneklerinin de bu yeni kuruluşu
desteklemeleri istenmiş bu nedenle tüm öğretmen dernekleri kapatılmıştır (Akyüz, 2012, s.
405).  Bu ihtiyacın  belirmesi  noktasında Serbest  Fırka deneyimi  ve kitlelerin  beklenmedik
şekilde bu partiye doğru kayması  örnek verilebilir. 1931 yılı CHF Kongresi siyasi atmosfer
neticesinde birtakım sosyal ve siyasal adımlar atmıştır. Halkevlerinin kuruluşu da bunlardan
bir  tanesidir.  Valiler  aynı  zamanda partinin  il  örgütlerinin  başına  getirildi.  Devlet  dışında
kalabilmiş,  faaliyetleri  devam eden  tüm kurumlar  üzerindeki  devlet  denetimi  sıklaştırıldı.
Tüm ulusal güçleri birleştirme noktasındaki anlayış dahilinde bir çok kurumun faaliyetleri,
halkevleri gibi devlet kontrolündeki bir kuruma dönüştürülerek son buldu (Karaömerlioğlu,
2001, s. 164). 

Serbest  Cumhuriyet  Fırkası  ve  Menemen Vakası  o  dönemler  toplumda  tansiyonun
yükseldiğine dair işaretler olarak değerlendirilebilir. Bu ortam içinde partinin gayreti halkla

 Daha fazla bilgi için Bknz: Millet Mektepleri Teşkilatları Talimatnamesi, Ankara, 1929.
 Bahsedilen etkenlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Bknz: Şahin, M. (1992). Bir Halk Eğitim Çalışması Örneği Olarak Millet 
Mektepleri. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 228-231.
 Bu konuda Bknz: Aydemir, Ş. S. (2011). İkinci Adam 1. Cilt. Remzi Kitapevi., s. 392.

286



olan  teması  arttırmak  ve  rejimi  halka  benimsetmek  olmuştur.  Halkevlerinin  kurulması
Cumhuriyet  Halk  Fırkası’nın  halkla  bağını  kuvvetlendirme  çabasının  bir  tezahürüdür.
Bununla  beraber  Halkevleri  benzeri  kurumlar  o  dönemlerde  dünyanın  birçok  ülkesinde
mevcuttur. İtalya, Almanya gibi totaliter rejimlerin yanı sıra demokratik ülkelerde de görülen
bu  tür  kurumlar  sayesinde  hem  toplumun  belirli  bir  ideoloji  çevresinde  yetiştirilmesini
sağlanmış, hem de topluma pratik bilgi ve beceriler kazandırılmıştır. Halkevleri bu yönleriyle
dönemin ihtiyaçlarına yönelik kurulan işlevsel kurumlardır (Yeşilkaya, 2009, s. 113-114). 

Kemalist ideolojinin sadece siyasal hayat üzerinde değil günlük hayat ve kültürel alan
üzerinde  de  belirleyici  olma  isteğinin  somut  bir  örneği  konumundaki  Halkevlerinde
Kemalizm ilkeleri çerçevesinde bir kamusal alan yaratılmıştır. Halkevleri çıkardığı dergiler,
düzenledikleri  konferanslar ile partinin yarattığı kamusal alanın büyümesini ve tüm ülkeye
yayılmasını sağlamıştır. Ev ve iş yaşamı dışında yeni bir toplanma mekânı oluşturularak yeni
eğlence  anlayışları,  dans,  müzik,  tiyatro  gibi  etkinlikler  Kemalizm’in  yaygınlaştırılması
amacında  birer  araç  olarak  kullanılmıştır.  Kadın-erkek  bir  arada  gerçekleşen  müzikli  aile
toplantıları için balo salonları, müzik holler; telkin için tiyatro salonları, sağlıklı bir nesil için
spor salonları ve avlular; dinleyen, düşünen ve konuşan yeni nesil için toplantı salonları; bir
arada çalışma ve üretme için şubelere ait çalışma odaları; okuma zevkinin aşılanması için ise
kütüphaneler  yapılmıştır.  Halkevi  binalarının  hükümet  konakları  ile  birlikte  Cumhuriyet
meydanlarında  yer  alışı,  Tek  Parti  döneminde,  Parti-  Devlet  bütünlüğünün  en  somut
göstergesidir.  Halkevlerinin  en  önemli  işlevi  özellikle  1923-1930  arasında  gerçekleşen
devrimlerin telkin ve terbiye yoluyla halka benimsetilmesini sağlamaktır (Yeşilkaya, 2009, s.
114). 

Cumhuriyet,  Halkevlerini  kurduktan sonra Türk  Ocakları’nın  merkezi  yayın  organı
olan  Türk  Yurdu  Dergisi’nin  yerini  alacak  bir  dergi  meydana  getirmek  istemiştir.  Bu
doğrultuda Halkevlerinin merkezi yayın organı konumundaki “Ülkü Dergisi” Şubat 1933’te
çıkarılmaya başlanmıştır.  İsim babasının Atatürk olduğu derginin çıkarılma amacıyla  ilgili
Recep Peker:

“Ülkü, karanlık devirleri arkada bırakarak şerefli ve aydınlık bir istikbale giden yeni
neslin heyecanını  beslemek,  cemiyetin  kanındaki  inkılâp unsurlarını ısıtmak, ileri  adımları
sıklaştırmak için… çıkıyor.” demiştir (Varlık, 2009, s. 268). 

 Halkevleri, Atatürk devrimlerinin Türk ulusuna benimsetilmesi, cumhuriyetin kültür
etkinliklerinin yürütülmesi, köy-kır ve köylü-aydın ayrımının ortadan kaldırılarak toplumun
aynı ülkeye bağlı bir kitle olması amacıyla kurulmuştur. Cumhuriyetin halkı aydınlatmaya ve
hayatını  çağdaşlaştırmaya  yönelik  faaliyetleri  halkevlerinde  yoğunlaşmıştır.  Halkevlerini
“garazsız ve menfaatsiz birer medeniyet ve irfan yurdu” olarak niteleyen İsmet İnönü, milli
ve  toplumsal  hayatın  toplandığı  bu  kurumların  çağdaş  bir  ulus  inşa  etmek  için  gerekli
olduğunu şu şekilde ifade eder (Sakaoğlu, 2003, 197-198): 

 “Bir  milletin  yetişip  geleceğe  hazırlanmasında  klasik  kurumlar  okullardır.  Fakat
çağdaş  uluslar,  bir  varlık  olarak  yetişip  örgütlenmek  için  okulların  bilinen  yöntemlerini
yeterli görmüyorlar. Bu sırada, okul öğretiminin yanında mutlaka bir halk eğitimi yapmak ve
halkı bir arada çalıştırmak gereklidir”

Yine  1934  yılı  bütçe  görüşmeleri  sırasında  İsmet  Paşa  kürsüden,  ulusal  kültürü
olmayan  milletlerin  kalkınamayacağını  ifade  ederek  ilerlemek  için  öncelikle  gelişmiş  bir
kültüre sahip olmanın öneminden bahsetmiştir. İnönü’ye göre bu noktada Halkevlerine büyük
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görevler düşmüştür. Halkevlerinin bir diğer gayesi de Atatürk devrimlerinin ilkelerini millete
öğretmek ve yerleştirmekle beraber nüfusumuzun çoğunluğunun yaşadığı köylere ulaşabilmek
olmuştur (Çeçen, 1990, s. 122).

Halkevlerinin, Atatürk’ün “cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, inkılapçılık, laiklik
ve  devletçilik”  ilkeleri  dahilinde  faaliyet  gösteren  bir  kültür  savaşı  için  görev  yüklenmiş
kurumlar  olduğu  söylenebilir.  Halkevlerinin  kapısı  tüm Türk  vatandaşlarına  açık  olmakla
beraber yönetim kurulu ve komite üyeliği için parti üyeliği şart koşulmuştur (Sakaoğlu, 2003
s. 199). 

Türkiye’de  ulus-devletin  inşası  sürecinde  Halkevleri  önemli  görevler  üstlenmiştir.
Milliyetçilik  ilkesi  ile  ümmetçi  düşüncelere  karşı  millet  fikrine  dayalı  siyasi  bir  yönetim
oluşturulmuştur (Yeşilkaya, 2009, s. 115). Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreteri Recep
Peker,  Ülkü Dergisi’nde  yayınlanan  Halkevlerinin  açılışı  ile  ilgili  nutkunda,  Halkevlerine
gerçek  bir  millet  yaratmanın  aracısı  gözüyle  bakmıştır.  Bununla  beraber  halkevlerinden
beklenen sadece  kitleleri  yönlendirmek ve dönüştürmek de değildi.  Diğer  bir  amaç aydın
kesimi yeni rejimin ideolojisini halk tabanına yaymak noktasında harekete geçirmekti. Esasen
asıl  mesele  bu  görev  için  ihtiyaç  olunan  aydınların  yokluğu  değil,  isteksiz  olmalarıydı
(Karaömerlioğlu, 2001, s. 166).  

Genellikle öğretmenlerin yer aldığı Halkevlerindeki çalışma şubeleri şu şekildeydi: “1.
Dil,  Edebiyat  ve  Tarih  2.  Güzel  Sanatlar  3.  Temsil  4.  Spor  5.  İctimai  Yardım  6.  Halk
Dershane ve Kursları  7.  Kütüphane ve Yayın 8.  Köycülük  9.  Müze ve  Sergi”.  Halkevleri
belirtilen  bu  alanlarda  önemli  etkinlikler  ortaya  koymuştur. 1932  yılında  24  Halkevi  ve
34.000 üye varken 1938 yılında 209 halkevi ve 100.000’den fazla  üye mevcuttu.  1938’de
konferans,  sergi,  tiyatro vb. çalışmalar  için 7 milyona yakın Türk vatandaşı  bu kurumlara
gelmiştir (Akyüz, 2012, s. 405).

Şubelerde  gerçekleşen  çalışmalar  ve  şubelerin  genel  amaçlarını  şu  şekilde  ifade
edebiliriz (Çeçen, 1990, s. 105-107):

1 Dokuz  kol  şeklinde  örgütlenen  Halkevlerinin  en  önemli  kolunu  dil,  tarih  ve
edebiyat kolu oluşturmuştur. Cumhuriyetin uluslaşma süreci açısından önem verdiği
dil,  tarih  ve  edebiyat  konuları  beraberce  işlenerek  ulusal  bütünlük  oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu alan sayesinde halkın genel bilgisi arttırılmaya çalışılmış, yurt sevgisi
ve  yurttaşlık  bilgisini  yükseltecek  çalışmalar  yayın  yoluyla  halka  yayılma  şansı
bulmuştur. Dil, tarih ve edebiyat şubesi dil deviminin gelişmesi amacıyla çalışmıştır. 
2Güzel  Sanatlar  kolu halkın  güzel  sanatlar  konularına  ilgisini  arttırmak  ve  bu
alandaki ürünlerin topluma yayılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu kol,
halkın eğlenmesi amacıyla müzik geceleri düzenler, yöresel şarkı ve türküleri derler,
özel  günler  için  milli  şarkılar  ve  marşları  ele  alıp  bu  konuda  çalışmalar
gerçekleştirirdi.
3Temsil  şubesi,  tiyatro ve diğer sahne sanatlarıyla  ilgilenirdi.  Geleneksel  değerleri
işleyen milli  piyeslerle  halkın eğitimine  katkıda bulunurdu. Kukla ve Karagöz gibi
sahne sanatlarının geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapardı. 
4Türk  gençliğinin  eğitiminde  beden  eğitimi  konusunu  ele  almak  spor  şubesinin
göreviydi. Sporun milli karakterin kökleştirilmesi, topluma sağlıklı, ahlaklı ve dürüst
vatandaşlar yetiştirilmesi amacıyla seferber edilmesi de bu şubenin amaçlarındandı. 
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5Sosyal  yardım  şubesinin  amacı  gerçek  manada  yardıma  ihtiyaç  duyan  kişileri
bulmak, bu kişilerle alakadar olmak ve yardımda bulunmaktı. 
6Halkın  bilgisini  arttıracak,  halka  belirli  meslekleri  öğretecek  el  sanatlarını
destekleyecek olan  Halk Dershaneleri ve Kurslar şubesi her türlü eğitim ve kurs
çalışması yapabilmeye yetkiliydi. 
7Kütüphane ve Yayın şubesi,  halkevlerinin  üyeleri  ve kurum çevresindeki  halkın
okuyabilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla görevliydi. Kitap sergileri oluşturmak,
seyyar kitaplıklarla  halkın ayağına kitap götürmek gibi faaliyetlerle  halkın yararına
çalışmaktaydı. 
8Halkevleri yönergesinin 104. maddesinde belirlenen  Köycülük şubesinin görevleri
köylerin sosyal,  sağlık ve estetik  yönden gelişmesini sağlamaktı.  Aynı zamanda bu
şube köylü ile şehirli arasında sevgi ve dayanışma bağı tesis etmeye çalışıyordu. Bu
amaçla halkevleri  üyelerinin sık sık köylere giderek köylüleri  aydınlatıcı  çalışmalar
yapması beklenmiştir. 
9Müze ve Sergi Şubesi, zengin bir tarihi birikime sahip ülkemizdeki tarihi ve kültürel
zenginliklerin  ortaya  çıkarılması  ve  korunması  amacıyla  ilgili  çalışmalar
gerçekleştirmek üzere oluşturulmuştur. Tarihi eserleri halka tanıtmak amaçlı müzeler
ve sergiler oluşturmak bu şubenin önemli ödevleri arasındaydı. 

Diğer  taraftan,  halkevlerine  yönelik  birtakım  eleştiriler  de  söz  konusu  olmuştur.
Halkevlerine  yönelik  eleştirilerin  kurumların  halka  yeterince  inemediği,  halkla  aydın
arasındaki  kopukluğu azaltmaları  gerekirken bu boşluğu daha da arttırdıkları,  Cumhuriyet
Halk  Partisinin  bir  organı  gibi  hareket  ettikleri  vb.  konularda  toplandığı  görülür.  Esasen
Halkevleri Türkiye’de çağdaşlaşma sürecinde önemli rolleri olmuş kurumlardır. Türkiye’de
toplum olma bilincini uyandırmış, toplumda yardımlaşma duygularını geliştirmiş, inkılapların
yurt geneline yayılmasına katkı sağlamıştır. Halkevleri dil bayramları ve soyadı alma günleri
düzenleyerek  inkılapların  benimsenmesi  ve  yayılmasına  katkı  sağlamıştır.   Halkevleri
halkımıza  hem Türkçe’yi  hem de  diğer  Batı  dillerini  tanıtmış,  okuma  yazma  kurslarıyla
okuryazarlık  oranını  arttırmış,  bünyelerinde  bulunan  kütüphaneleri  sayesinde  öğrencilere
yardımcı olarak öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamıştır (Özdem r ve Aktaş,i̇
2011, s. 260-261).  

Sonuç 

Harf devrimi ve ardndan gelen Millet Mekteplerinin okuma yazma eğitimine katkıları
büyüktür. Atatürk, çağdaş ve milli bir ülke oluşturmak için harf devrimini gerekli görmüştür.
Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri yüzyıllardır süregelen cehalete karşı açılmış bir savaştır.
Harf devrimi başarılı bir devrimdir ve bir kültür İnkılabının hazırlayıcısıdır. Millet Mektepleri
uygulamasının  ortaya  koyduğu  bir  diğer  sonuç  ise,  cumhuriyetin  inkılapçı  kadrolarının
devrimleri  gerçekleştirirken  başarıyı  yakalayabilmek  için  bir  plan  ve  program  içerisinde
hareket ettikleridir (Avcı, 2013, s. 57). Cumhuriyetin diğer inkılaplarında olduğu gibi belirli
bir  plan  ve  proje  dahilinde  gerçekleşen  alfabe  değişikliği,  devlet  ve  toplum için  siyaset,
ekonomi, sosyal hayat, kültür ve eğitim gibi birçok alanda olumlu sonuçları da beraberinde
getirmiştir.  Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır  medeniyet  hedefine ulaşma noktasında yeni
Türk harflerinin katkısı büyük olacaktır. Harf İnkılabı, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde
akılcı  ve  bilimsel  düşüncelerle  geçmişine,  diline  ve  kültürüne  sahip  çıkan;  ulusal  bilince
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sahip, laik yurttaşların yetiştirilmesini sağlayarak Atatürk’ün bu hedefine ulaşmada bir aracı
konumunda olmuştur (Gök ve Kılınççeker, 2018, s. 1222). 

Halkevleri de kuruldukları 1932 yılından kapatıldıkları 1951 yılına kadar cumhuriyet
devriminin  Türk  toplumuna tanıtılması  ve benimsetilmesi  hususunda önemli  rolleri  olmuş
kurumlardır.  Toplumsal  değişimi  eğitim  yoluyla  gerçekleştirme  gayesine  uygun  olarak
başarıyla  hizmet  etmiştir.  Türk  toplumuna  yeni  kurulan  cumhuriyetin  ilke  ve  anlayışları
aşılamış, toplumumuzda ulusal bilincin oluşmasında yardımcı olmuşur. Tüm bu özellikleriyle
Halkevlerinin dönemin etkili sosyal ve kültürel kurumları olduğunu söylememiz mümkündür. 

Halkevlerinin bir diğer katkısı sağlık alanında olmuştur. Sağlık konusunda halkımızı
özellikle de köylülerimizi bilinçlendirici çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Tarım konusunda da
köylümüze modern tarım yöntemlerine yönelik işlevsel bilgiler sunmuşlardır. Kadın eğitimine
de  büyük  önem verilen  halkevlerinde  açılan  kurslarda  Türk  kadınının  hem sosyalleşmesi
sağlanmış  hem  de  kadınların  kazanç  sağlayarak  ev  bütçesine  katkı  yapacağı  çalışmalar
gerçekleşmiştir.  Halkevleriyle  dil,  tarih  ve  kültür  konularında  araştırmalar  yapılmış,
halkımızın  güzel  sanatlar  ile  tanışmasına  vesile  olunmuştur.  Modern  eğlence  programları
düzenlenerek halkın kültür seviyesi yükseltilmek istenmiştir. En önemlisi ise, Halkevlerinin
cumhuriyetin  istediği  yurttaş  tipinin  oluşmasına  katkıda  bulunmuş  olmasıdır.  Kısaca
Halkevleri faaliyette bulundukları süreç içerisinde ciddi ve faydalı işlere imza atmış önemli
birer kültür kurumları olmuştur (Özdem r ve Aktaş, 2011, s. 260-261). i̇

Halkevleri’nin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulmuş olması ve bu partinin bir
organıymış gibi davranması muhtemeldir ki Demokrat Parti iktidarında kapatılmalarına sebep
olmuştur.  Bu noktada Demokrat Parti’nin kaygısı ve Halkevlerine yönelik tavrını anlamak
mümkün olmakla beraber, kapatılmalarının toplumda sosyokültürel açıdan önemli bir boşluk
doğurduğu ifade edilebilir.  Zira Türk toplumunu modernleştirme ve cumhuriyet devrimlerini
halka  benimsetme  ihtiyacı  1952’den  sonra  da  uzun  süreler  devam  etmiştir.  Bu  sebeple
dönemin iktidarının Türk kültür hayatının bu güzide kurumlarını kapatmak yerine, eleştirilen
konularda revize ederek toplumun hizmetine sunması ve hatta daha da verimli hale getirmesi
kanımızca yerinde bir tavır olabilirdi Böylece ülkemiz, cumhuriyetin temel hedeflerinden biri
olan ‘milli kültürün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması’ ülküsüne doğru daha
hızlı yol alabilirdi. 

Sonuç olarak, Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarında eğitime büyük önem verilmiştir.
Bunun en önemli sebebi cumhuriyetle birlikte yeni Türk Devleti’nin toplumda bir değişim
gerçekleştirmek istemesidir. Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesi ve akabinde Cumhuriyetin ilan
edilmesi ile birlikte ülkemizde meydana gelen değişimlerin topluma kabul ettirilmesinin en
doğal  ve  etkili  yolu  halkı  eğitmekten  geçmekteydi.  Asırlardır  süren  bilgisizliği  ortadan
kaldırmak, eski devrin gayri milli ve çağdaş olmayan anlayışlarıyla mücadele etmek, modern
bir toplum inşa etmek ve cumhuriyet ilkelerini özümsemiş insanlar yetiştirmek halk eğitimi
çalışmaları ile mümkündü. Bu sebeple cumhuriyet idealini yurt sathına yaymak için eğitimde
büyük  atılımlar  gerçekleştirilmiştir.  Bu  bağlamda,  harf  devrimi  sonrasında  her  yaştaki
vatandaşlara yönelik “Millet Mektepleri” ve “Halkevleri” gibi kurumlarla toplumsal değişimi
yakalamak ve yeni Türk vatandaşı tipini yaratmak istemiştir.  Cumhuriyetin kurucu kadroları,
bu amaç uğrunda çalışmış ve halk eğitimi konusunda kayda değer başarılar elde etmiştir. Harf
devrimi ile yüzünü Batı’ya döndüğünü bir kez daha güçlü bir şekilde ifade eden ülkemiz,
çağdaşlaşma  noktasında  önemli  bir  adım atmıştır.  Millet  Mekteplerinin  başarısı,  birtakım
olumsuz durumlar sebebiyle hayal edilen noktaya gelemese de kurumların böyle bir dönemde
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hayata geçirilmiş olması cumhuriyetin çağdaşlaşma ve halk eğitimi konusuna verdiği önemi
göstermesi bakımından önemlidir. Halkevleri de aynı şekilde cumhuriyetin çağdaşlaşmaya ve
sosyokültürel değişime verdiği önemin yansıması olarak değerlendirilebilir. 
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TOPLUMSAL DEĞİŞME VE BOŞANMA

                                                             Olcay TİRE1

Özet
Her  toplum  sürekli  bir  değişim  içindedir.  Bu  değişimlerin  bir  kısmı  büyük

değişimlerdir. Büyük değişimler toplumu bütünüyle değiştirir. Tarihsel süreçte tarım toplumu,
sanayi  toplumu,  bilgi  toplumu gibi  değişik  toplum tiplerinin  ortaya çıkmasına  neden olan
değişimler  büyük değişmelerdir  (Sunar,  2018: 3).  Bu değişimler  toplumun sosyal  yapısını
yani düzenlenmiş insan ilişkilerini ve kurumlarını değiştirir ve buna toplumsal değişme denir.
O  halde  “toplumsal  değişme,  hem  üretim  ve  mülkiyet  ilişkisinin  değişmesine  hem  de
anlamların, değerlerin, kuralların değişmesine bağlıdır” (Kongar, 1995: 24). Bu değişimler,
bireylerin  evlilikten  beklentilerini  ve  evliliğin  anlamını  değiştirmiştir.  Günümüzde  tüm
dünyada evlilik oranları düşerken, boşanma oranları hızlı bir artış göstererek boşanma olgusu
önemli bir toplumsal sorun haline dönüşmüştür. Modernleşme her alanda olduğu gibi evlilik
yaşamında da geleneksel  değerleri  zayıflatırken,  evlenilecek kişinin seçiminde ve evliliğin
yürütülmesinde  aşk,  sevgi,  dostluk gibi  bireysel  tercihleri  ve psikolojik  doyumu ön plana
çıkarmıştır.  Modernleşme ile  kadınların eğitim seviyelerinin  yükselmesi  ve ücretli  çalışma
yaşamında  yer  almaları,  kadınları  istemedikleri  bir  evliliği  sürdürmekten  kurtarmıştır.
Bunlarla  birlikte  boşanmanın  toplumsal  kabulü  ve  hukuksal  değişikliklerde  boşanmayı
artırmıştır. Bu bildirinin konusu da boşanma olgusunu ve boşanmanın nedenlerini sosyolojik
olarak ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Değişme, Modernleşme, Evlilik, Boşanma.

SOCIAL CHANGE AND DIVORCE

Abstract

Every society is in a constant state of change. Some of these changes are big changes.
Big changes change society completely. Changes that cause the emergence of different types
of society such as agricultural society, industrial society, information society in the historical
process are great changes (Sunar, 2018: 3). These changes, change the social  structure of
society, that is, regulated human relations and institutions, and this is called social change. In
that case, “social change depends on both the change of production and property relations and
the change of meanings, values and rules” (Kongar, 1995: 24). These changes have changed
the expectations  of individuals from marriage and the meaning of marriage.  Today, while
marriage rates are decreasing all over the world, divorce rates have increased rapidly and the
phenomenon  of  divorce  has  become  an  important  social  problem.  While  modernization
weakens  traditional  values  in  marriage  life,  as  in  all  areas,  it  has  brought  individual
preferences such as love, friendship and psychological satisfaction to the fore in the selection
of the person to be married and the conduct of the marriage.  With the modernization,  the
increase in the education level of women and their participation in paid working life have
saved  women  from  continuing  a  marriage  they  do  not  want.  Along  with  these,  social
acceptance of divorce and legal changes have increased divorce. The subject of this paper is
to reveal the phenomenon of divorce and the reasons for divorce sociologically.

Keywords: Change, Modernization, Marriage, Divorce.
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Giriş

Sanayileşme  ve  kentleşmeyle  beraber,  toplumlar  feodal  yapıdan  yeni  bir  yapıya
modern  yapıya  geçmişlerdir.  Modernlik  farklılaşmanın,  uzmanlaşmanın,  bireyselleşmenin,
sözleşmeye  dayalı  ilişkilerin,  bilimsel  bilginin  ve  teknolojinin  hâkim  olduğu  bir  yaşam
şeklidir  (Kızılçelik,  1996:  11).  Modernleşme  eğitim,  ekonomi,  hukuk,  din,  siyaset
kurumlarında,  dolayısıyla  insanlar  arası  ilişkilerde  köklü  değişimler  meydana  getirmiştir.
Toplumların  temel  kurumu  olarak  görülen  aile  kurumunun  da  yapısını  ve  işlevlerini
değiştirmiştir. Aile kurumu geniş aileden çekirdek aileye, ataerkil aileden eşitlikçi demokratik
aileye geçerken bazı işlevlerini de kaybetmiştir.  Aile ilk olarak üretim birimi olma işlevini
yitirmiştir. Çünkü sanayileşme ile evle işyeri birbirinden ayrılmıştır. Üretim alanı artık tarlalar
ya da evlerin yanındaki zanaat dükkânları değil, kentlerdeki fabrikalar olmuştur (Tire, Bingöl,
2020:  288).  Tarım  toplumunda  ailenin  bir  görevi  de  üyelerini  maddi  ve  manevi  bütün
tehlikelere  karşı  korumaktı.  Modern  toplumda  ise  koruyuculuk görevi  devlete  aittir.  Yine
tarım  toplumlarında  ailenin  en  önemli  işlevlerinden  biri  olan  eğitim  işlevi  de  ailenin
denetiminden çıkmıştır. Eğitim işlevini örgün eğitim kurumları yerine getirmektedir. Modern
toplumda ailenin temelde iki işlevi bulunmaktadır.  Birincisi,  biyolojik ve toplumsal olarak
neslin devamını sağlama işlevidir. İkincisi ise, aile üyelerinin sevme, sevilme, ait olma gibi
psikolojik  ihtiyaçlarının  karşılanmasıdır (Tire,  2020:  13).   İşlevlerdeki  değişimler  statü ve
rollerde de değişimlere sebep olmuştur ve kadının aile içindeki statüsünü yükseltmiştir. Bütün
bunlar  aile  ve  evliliğin  yeni  anlamlar  ve  değerler  kazanmasına  neden  olmuştur.  Eskiden
evlilik  ekonomi temelli  ortaklık,  çocuk bakımı,  statü elde etmenin önemli  bir aracı olarak
görülürken, modern dönemle daha bireysel istek ve arzuların egemen olduğu bir birliktelik
olarak görülmeye başlamıştır  (Timurturkan, 2016: 201-202). Bu yeni anlamlar ve değerler
içinde bulunduğumuz çağda, tüm dünyada özellikle genel refah seviyesinin, sosyal hakların
ve bireyselliğin yüksek olduğu toplumlarda evlilik oranlarını düşürürken, boşanma oranlarını
artırmaktadır. İnsanlar mutlu olmak için evlenirler, yine mutlu olmak içinde boşanırlar; ancak
çocukların büyümesi ve sosyalleşmesi açısından, boşanma toplumlar tarafından pek istenen
bir durum değildir. Bu nedenle de boşanma önemli bir sosyal problem olarak görülmektedir. 

Aile ve Evlilik

Boşanma olgusunun gerçekleştiği  aile kurumu, toplumların kurulduğundan itibaren,
içinde bulundukları toplumların yapılarına göre çeşitli şekillerde var olmuştur. Aileyi klasik
olarak şu şekilde tanımlayabiliriz; anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan toplumun en
küçük ve en temel öğesini oluşturan evrensel bir kurumdur. Ancak bu tanım sanayileşme ve
kentleşme  süreciyle  birlikte  ortaya  çıkan  çekirdek  aileyi  tanımlamaktadır,  geleneksel
toplumlarda  ise  aile  denince  akla  anne,  baba,  evlenmiş  çocuklar,  evlenmemiş  çocuklar,
torunlar, büyük anne, büyük babanın oluşturduğu geniş aileyi akla getirmektedir. Dolayısıyla
ailenin  tanımı  ve  biçimleri  içinde  bulunulan  kültüre  ve  zamana  göre  değişmektedir.
Büyüklüğüne  göre  geniş  aileden  çekirdek  aileye,  otorite  biçimlerine  göre  ataerkil  aileden
modern demokratik aileye geçiş olmuştur. O halde, toplumsal yapıda egemen olan ilkelerin
değişmesiyle birlikte ekonomik, siyasi, dini ve ahlaki alanlarda görülebilecek değişmeler aile
kurumunun da yeniden yapılanmasına neden olmaktadır (Zeybekoğlu, 2016a: 40). 
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Aile  biyolojik  ilişkiler  sonucu  insan  türünün  devamını  sağlayan,  toplumsallaşma
sürecinin  ilk  ortaya  çıktığı,  ilişkilerin  belirli  kurallara  bağlandığı,  o  güne  dek  toplumda
oluşturulmuş maddi ve manevi kültürel değerleri yeni nesillere aktaran; biyolojik, psikolojik,
ekonomik,  toplumsal,  hukuksal vb.  yönleri  bulunan toplumsal  bir  kurumdur (Sayın,  2020:
33).  Sayın’ın  tanımına  göre,  toplumun  en  küçük  birimi  olan  aile,  bireylerin  yaşamlarını
şekillendiren  ilk  sosyal  çevredir.  Her  bireyin  aile  ortamı  içerisinde  doğduğu,  büyüdüğü,
yaşadığı ve yaşlandığı göz önüne alındığında, bireylerin sosyalleşmesinde en etkili kurumun
aile  olduğu görülmektedir  (Zeybekoğlu,2016a:  40).  Bu sebeple  anne baba ve çocuklardan
oluşan  klasik  ailenin  çözülüp,  yeni  aile  türlerinin  ortaya  çıkması,  toplumların  gelecekleri
açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. 

Toplumun en küçük birimi olan aile,  evlilik  ile başlar.  “Evlilik ekonomik, sosyal,
kültürel,  psikolojik  ve  biyolojik  amaçlar  doğrultusunda  karşıt  iki  cinsin  yasalara  uymak
şartıyla, aile kurmak ve çocuk sahibi olmak için yaptığı bir anlaşma ve dayanışma olarak”
tanımlanabilir (Şentürk, 2006: 25). Ancak toplumsal değişme ile birlikte evlilik biçimlerinde,
fonksiyonlarında  değişme  olduğu  gibi  ilkel  ve  tarım  toplumlarında  egemen  olan  sadece
kadınla  erkek  evlenir  fikride  değişmeye  başlamıştır.  Günümüzde  gelişmiş  ülkelerde  aynı
cinsten kişiler yasal olarak evlenebilmektedirler. Eşcinsel evlilik şu anda dünya genelinde 28,
Avrupa genelinde 16 ülkede yasaldır. Hollanda 2001’de eşcinsel evliliklerin uygulandığı ilk
ülke olmuştur ve ardından onu Belçika, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda,
Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg izlemiştir. 2015’te Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm
eyaletlerinde  eşcinsel  evlilikler  yasallaşmıştır.  Kosta  Rika  ise,  26  Mayıs  2020  tarihinde
eşcinsel  evlilikleri  kabul  etmeye  başlamış  en  son  ülkedir
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Eşcinsel_evlilik). Yasalaşması  ile aynı  cinsiyetten  bireylerin
evlenmesi,  karşıt  cinsiyetten  bireylerin  evliliği  gibi  eşit  haklara  ve  statüye  kavuşmuştur.
Dolayısıyla evliliğin tanımı da değişmiştir.  Giddens’ın ifade ettiği gibi “evlilik iki yetişkin
birey  arasındaki  toplumsal  olarak  kabul  edilen  ve  onaylanan  cinsel  bir  birleşim  olarak
tanımlanabilir”  (2008:  247).  Evlilik  sözleşmesiyle  yani  nikâhla  kişiler arasındaki  cinsel,
sosyal, ekonomik her türlü ilişki toplum gözünde meşru hale gelmektedir. Nikâh şekli içinde
bulunulan  kültüre  ve  zamana  göre  değişiklik  göstermektedir.  Modern  toplumlarda  evlilik
sözleşmesi evlendirme memuru ile iki şahit huzurunda yasal olarak gerçekleştirilerek, evlilik
devlet güvencesi altına alınmaktadır.  Böylece taraflar hem evlilik süresince hem de evliliğin
bitmesi,  boşanma  ve  ölüm  gibi  durumlarda  yerine  getirilmesi  gereken  yükümlülükleri
başından kabullenmiş olmaktadırlar (Aksan, 2016: 175-176). 

“Evlilik üzerine incelemeler yapan F. MülerLyer, insanların üç önemli dürtüden dolayı
evliliğe  sürüklendiklerini  belirtmektedir.  Bunlar;  ekonomik  ihtiyaçlar,  çocuk  arzusu  ve
sevgidir.  Lyer,  bu  dürtülerin  insan  topluluklarında  her  zaman  varlıklarını  sürdürdüklerini;
ancak belirli dönemlerde önemlerinin değiştiğini ifade etmektedir. Örneğin ilkel toplumlarda
ekonomik ihtiyaçların, eski medeniyetlerde çocuk yapma arzusunun ve modern uygarlıklarda
ise sevginin ağır bastığını dile getirmektedir” (akt: Zeybekoğlu, 2016a: 42). Bu dürtüler aile
türlerini ve aile içi otorite ilişkilerini de belirlemektedir. Yirminci yüzyılın ortalarına kadar
varlığını yoğun biçimde sürdüren geniş ailede ilişkiler güçlü bir biçimde dikey özellikte iken,
otorite çizgisi açık bir biçimde yukarıdan aşağıya doğru olmuştur. Bu aile yapısında kimin
kiminle evleneceği kararını aile büyükleri alır ve karar kesin ve tartışmasızdır. Fakat sanayi
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devrimi sonrası modern toplum yaşamında, feodal toplum yapısındaki durumun aksine genel
olarak  insanlar  artık  komşu ya  da  köylü  kızıyla-oğluyla,  hatta  dinlerini,  örf  ve  adetlerini
paylaştıkları kızlarla ve erkeklerle evlenmemektedirler.  Her iki cins açısından da eş olarak
tercih  edilecek  kişide  aranan  niteliklerin  başında  psikolojik  doyum,  sevgi  ön  planda
tutulmaktadır. Eşlerin birbirlerini romantik olarak sevmeleri, ortak, dost, sırdaş olmaları, bu
evliliğin kişisel beklentileri karşılıklı uyum içinde karşılaması beklenmektedir (Aydın-Baran,
2010:120). Bireyler arasında ortaya çıkan bu yüksek beklenti durumu birlikte uzun bir yaşam
sürmeye  odaklı  evliliklerin  gerçekleşmesini  zorlaştırmaktadır  (Köse,  2016:  33).  Evlilikten
beklentilerin  karşılanmaması  boşanmaları,  tek  ebeveynli  aileleri,  yalnız  yaşamayı
artırmaktadır. 

Boşanma Olgusu ve Değişme 

Boşanma, nikâh akdi ile birlikteliğe başlayan evli çiftlerin; kişilikleri,  sosyokültürel
değerleri,  alışkanlıkları  ve  davranışları  ile  birbirine  uyum sağlayamama durumunda nikâh
akdini  bozma  ve  ayrılma  halidir  (Can-Aksu,  2015:  889).  “Hukuki  bir  kavram olarak  ele
alındığında boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulmasıdır.
Boşanma,  yasalar  çerçevesinde  yapılmış  bir  evliliğin  yine yasal  olarak son erdirilmesi  ve
kadın ile erkeğin yeni bir evlenme yapacak şekilde hukuki bir kararla evliliklerini tamamen
sona erdirmeleridir” (Basagm, 2009:3). Boşanma ile birlikte, eşlerin birbirlerine karşı evlilik
birlikteliğinden  doğan karşılıklı  hukuksal  hakları  ve  sorumlulukları  sonlanır. Eşler  sadece
mahkeme  tarafından  karar  verilmiş  olmak  kaydıyla  tazminat,  nafaka  gibi  mali  konularda
karşılıklı hak ve borç sahibi olabilirler (Battal, 2008: 21). 

Tüm evlilikler  hayat  boyu  sürmek  ve  mutlu  olmak  amacıyla  gerçekleştirilir.  Tüm
toplumlarda  temel  değerlerden biri  de evliliklerin,  sağlıklı,  huzurlu ve dengeli  bir  şekilde
devam ettirilmesidir.  Evlenmeye karar veren bireyler, aile kurarak daha mutlu ve geleceğe
dönük bazı sonuçların (çocuk sahibi olma, ortak bir yaşamı sürdürme, yalnız kalmama, vb.)
beklentisi içinde davranışta bulunurlar (Can-Aksu, 2016: 891). Ancak değişik kişiliklere sahip
iki  ayrı  insan  tarafından  kurulan  aile,  karşılanamayan  beklentilerin,  başarılı  bir  şekilde
yürütülemeyen ilişkilerin, gerilim ve çatışmaların kaynağı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda
eşler  birlikteliklerini  sona erdirme kararı  almaktadırlar (Zeybekoğlu,  2016b:  42).  Bu sona
erdirme  yani,  boşanma  nedenleri  ve  oranları  ise  içinde  bulunulan  topluma  ve  çağa  göre
değişiklik  göstermektedir.  Boşanma tarihsel  gelişim süreci  içinde her  çağda var  olmuştur,
ancak modernlikle birlikte genel bir kabul görmüş ve büyük bir artış göstermiştir.

Toplumların  çeşitli  dönemlerinde  dini  inanç  ve  yaptırımlar  boşanmaya  yaklaşımda
etkili  olmuştur.  Hıristiyanlıkta  onbeşinci  yüzyıla  kadar  evlilik  kilise  tarafından
gerçekleştirilen,  eşlerden birinin ölümüne kadar süren ebedi bir birliktelikti.  Katolik Kilise
Hukukunun egemen olduğu dönem ve yerlerde boşanma birkaç istisna dışında yasaklanmıştı.
Bu istisnalar eşlerden birinin ölümü, evlilikte cinsel ilişkinin olmayışı  ve papanın emri ile
boşanmaya izin verilmiş olmasıdır (Arıkan,1996:3). Protestan mezhebi ise boşanmaya daha
ılıman  yaklaşmış  ve  kötü  bir  evliliğin  zararlı  sonuçları  karşısında  boşanmanın  daha  iyi
olabileceğini savunmuşlardır.  Dinde reform hareketleri  ve liberal  değerlerin yükselmesi ile
dine dayalı boşanma yöntemlerinden vazgeçilmeye başlanmış, dini otorite yerine yasal otorite
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egemen olmaya başlamıştır. Ancak yinede çocuksuz çiftlerin ve erkeklerin boşanabileceğine
dair  bir  kanı  yaygındı.  Evliliğin  kutsal  kurum  olarak  görülmesi  ve  boşanmanın  hoş
karşılanmaması  farklı  dinlerde  olduğu  gibi  İslam dini  içinde  de  mevcuttur  (Timurturkan,
2016: 205-206). Eski Türklerde boşanma töre ve geleneklerde kabul edilmiş olmakla birlikte
hoş karşılanmayan bir  durumdu. Moğol kanununlarına  göre iktidarsızlık  ve frengi  kadının
kocasını boşaması için yeterli gerekçelerdi. Kadının kısırlığı, itaatsizliği ve evinden üç kez
kaçması da kocanın karısını boşaması için geçerli sebepti. Bu sebepler dışında koca karısını
boşarsa  hakkında  ölüm  cezası  bile  verilebilirdi.  Osmanlı  döneminde  ise  boşanma  İslam
hukukuna göre kadının hükmü ile gerçekleştirilmektedir. İslam hukukunda erkeğin tek taraflı
iradesi  ile  kadının  rızasını  almadan  gerçekleştirilen  boşanma  4  Ekim 1926  yılında  kabul
edilen Türk Medeni Kanunu kabul edilene kadar sürmüştür. Medeni Kanununla boşanmayla
ilgili düzenlemeler hukuki bir yapı almıştır (Arıkan,1996: 6-7).

Töre ve geleneklerin egemen olduğu feodal dönemde evlilik katı kurallara bağlı iken,
boşanma dini  kuralların  ve geleneklerin baskısıyla  tabu olarak görülmüştür.  Ancak sanayi
devrimi sonrası yaşanan modernleşme ile birlikte evlilik esnek kurallara bağlanmıştır (Aydın-
Baran,  2010:118).  Modernleşme  ile  toplumun  birey  ve  aile  yaşamı  üzerindeki  baskısı
azalmaya başlamıştır.  Eş seçimi, evlenme yaşı, evlenme şekli,  oturulacak eve kadar birçok
konuda toplumun,  evlenecek kişilere  belirli  kurallar  dayatma ve uygulamaya koyma gücü
ortadan kalkmaya başlamıştır (Şentürk, 2008: 8). 

Sanayileşme, kadın ve erkeğin işgücüne katılım oranının artması, kentleşme, ilişkilerin
değişmesi, artan bireyselleşme, aile ve evlilik ilişkilerinin yeni biçimler kazanmasına neden
olmuştur. Eskiden ekonomik amaçlar, çocuk bakımı ve statü elde etmek için kurulan evlilikler
yerini,  giderek kent  kültürünün özelliği  olan bireysel  isteklerin ve psikolojik  doyumun ön
planda  olduğu evliliklere  bırakmıştır.  Eşler  evlilikten  karşılıklı  duygusal,  cinsel  ve  sosyal
doyum sağlamayı beklemektedirler  (Timurturkan, 2016: 201-202-203). Bireysel beklentiler
sonucu, azalan fedakârlık ve sorumluluk duygusu bireyler arasında evli olmayı, aile kurmayı
önemli bir değer olmaktan çıkartarak boşanmaları artırmaktadır (Şentürk, 2019: 172). Çünkü
modern  toplumlarda  aile  yerine  bireyin  temel  yapı  taşı  olduğu  düşüncesi  egemendir.
Bireycilik  bireyin  çıkarlarının,  haklarının  ve  gereksinimlerinin  önemini  vurgulayan  bir
kavramdır (Öztürk-Temiz, 2020: 141).

Sanayileşme,  modernleşme  ve  feminist  hareketlerin  etkisi  ile  “kadınlar  eğitim
fırsatlarından daha fazla  ve erkeklerle  eşit  düzeyde yararlanma şansını  elde ederek kişisel
gelişimlerine  zaman  ayırabilme  olanağına  kavuşmuşlardır.  Bu  durum  kadınların  sosyal
statülerini  ve  yaşamı  algılayışlarını  etkilemiş,  kadınlar  ikinci  planda  oldukları,  erkekler
tarafından  yönlendirildikleri  tek  yanlı  ilişki  biçimini  sorgulamaya  başlamışlardır”  (Aydın-
Baran, 2010:119). Kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesi, ücretli çalışma yaşamında yer
alıp ekonomik bağımsızlığa sahip olmaları, onları özellikle istemedikleri bir evliliğin içinde
olmaktan kurtarmıştır. Eskiden ekonomik güvence anlamına gelen evlilik, kadının ekonomik
gücü ile bu özelliğini yitirmeye başlamıştır. Ekonomik bağımsızlığına sahip, özgüvenli kadın
evliliğinde  duygusal,  sosyal  beklentileri  karşılanmadığında  boşanma kararı  alabilmektedir.
Yapılan  araştırmalarda,  yüksek statülü ve yüksek ücretli  bir mesleğe sahip olan kadınların
daha fazla oranda boşandığını ve daha az oranda yeniden evlendiğini göstermektedir.  Kadın
haklarının  gelişmesi,  kadının  toplumsal  yaşama  olan  katılımının  artması  gibi  tek  başına
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olumlu sayılabilecek değişmeler boşanmaları kolaylaştırıcı birer etken olarak görülmektedir
(Zeybekoğlu, 2016b: 42). 

Modernleşme, kentleşme kadına ekonomik bağımsızlığını kazandırdığı gibi geleneksel
ailedeki kocalık ve kadınlık rollerini de değiştirmiştir. Örneğin artık evin geçiminden sadece
erkek değil kadın da sorumlu hale gelirken, çocuk bakımı ve ev işlerinde de kadınla birlikte
erkek de sorumlu hale gelmiştir.  Modernleşme ile birlikte geleneksel ailedeki iş bölümü ve
roller  sistemi  yok  olarak  yerine  kadın  ve  erkeğin  eşit  haklara  sahip  olduğu  bir  anlayış
oluşmuştur (Öztürk-Temiz,  2020:140). Sanayileşme ile birlikte  geleneksel geniş aile yerini
çekirdek aileye bırakırken bazı işlevlerini de (eğitim, çocuk bakımı gibi) kaybetmiştir. Ailenin
bazı işlevlerinin diğer kurumlar tarafından yerine getirilmesi ve aile içi rollerin değişmesi,
boşanmaları kolaylaştırıcı etkiler arasında görülmektedir.  Aile içi rollerdeki değişim kadar
kadınlara ait görülen bakım emeğinin ve ev işlerinin kentlerde satın alınabilir duruma gelmesi
de boşanmaları etkilemektedir. 

Boşanmaları  etkileyen  diğer  bir  neden  ise  değişen  değerler,  liberalleşme  ve
bireyselleşme  sonucu  bireylerin  toplumsal  yapının  baskıcı  unsurları  olan  din,  gelenekler,
görenekler  ve  ahlaki  değerlerden  daha  az  etkilenmeleridir  (Timurturkan,  2016:  207).
Modernleşme ile bireyin mutluluğunun ön planda olması ve  bireyler  üzerindeki  toplumsal
baskısının  azalması;  boşanmanın  kötü,  ayıp,  günah  olduğuna  yönelik  algıların  değişmeye
başlaması  boşanmayı  kolaylaştırmaktadır (Zeybekoğlu,  2016b:  43).  Boşanmaya  yönelik
toplumsal kabullerin değişmesi ile mutsuz bir evliliği sürdürmektense boşanmanın hem eşler
için hem de çocuklar için iyi bir çözüm olduğu görüşü egemen olmaya başlamıştır. Kültürel
değerlerin  değişmesi  ve  geleneklerin  etkisinin  azalması  mutsuz  çiftlerin  boşanma  kararı
almalarını kolaylaştırmıştır. Tek başına çocuklar için bir evliliği sürdürmek, artık yeterli bir
sebep değildir.

Son  olarak  boşanmayı  günümüzde  artıran  önemli  bir  etken  de  hukuktaki
değişikliklerdir. Batı’da yüzyıllar boyunca, evliliğe neredeyse çözülemez gözüyle bakılmıştır.
Günümüzde  ise  çoğu  ülke,  boşanmayı  daha  kolaylaştırmaya  yönelmektedir.  Eskiden
boşanmaya izin verilmesi  için,  eşlerden birinin ötekine karşı  acımasızlık,  terk etme ya da
aldatma gibi suçlamalar getirmesi gerekiyordu. Kusurun olmadığı ilk boşanma yasaları kimi
ülkelerde  1960’ların  ortalarında  çıkarılmış  olup,  zamanla  bu  ülkelerin  sayısı  artmıştır
(Giddens,  2008:  263).  Önceleri  boşanmayı  güçleştiren,  caydırıcı  kararların  yürürlükten
kaldırılması, bu konuda bir kolaylık ve sürecin hızlanmasını sağlamıştır. Hukuk bu yönüyle
artan boşanmalara etki etmektedir (Şentürk, 2008: 14).

Türkiye’de Boşanmanın Genel Tablosu

Dünyada  sosyal  refah  düzeyinin  yüksek  olduğu  bireylerin  daha  fazla  hak  ve
sorumluluğa sahip olduğu Batı toplumlarında, boşanma oranı yüksek iken, insanların temel
geçim  sıkıntısı  yaşadığı  ve  sosyal  güvence  olanağının  az  olduğu  toplumlarda  boşanma
oranları daha düşüktür (Timurturkan, 2016: 207). Türkiye’de boşanma oranları hakkında bir
değerlendirme yapabilmek için dünyadaki boşanma oranlarına bakmak gerekmektedir. 
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Birleşmiş Milletlere  göre 1960’dan bu yana küresel boşanma oranı %252 oranında
artmıştır.  2020’de  dünyada  bin  kişi  başına  ortalama  boşanma  oranı  1.95’tir
(https://evrenatlasi.org/2020/12/ulkelere-gore-bosanma-oranlari/22.05.2021).  Avrupa
İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre ise, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede 1965’te bin kişi
başına 0.8 olan kaba boşanma oranı 2017’de 2’ye yükselmiştir. Rakamlar son yarım yüzyılda
kaba boşanma hızının iki kattan fazla arttığını göstermektedir (Öztürk-Temiz, 2020: 217).

2020 verilerine göre kaba boşanma oranı her bin kişiye Rusya 4.7, Guam Adası 4.2,
Moldova 3.7, Balerus 3.4, Letonya 3.1, Ukrayna 3.1, Litvanya 3, Kazakistan 3, Küba 2.9,
Gürcistan 2.7, Porto Riko 2.6, Danimarka 2.6, Estonya 2.5, ABD 2.5, İsveç 2.4, Kıbrıs 2.3,
İran  2.3,  Portekiz  2.1,  İspanya  2.1,  Güney  Kore  2.1,  Mısır  2.1,  Belçika  2,  Fransa  1.9,
Romanya 1.6, İtalya 1.6, Türkiye 1.6, Bulgaristan 1.5, Azerbaycan 1.3, Yunanistan1, Katar
0.4,  Guatemala  0.4  şeklindedir.  (https://evrenatlasi.org/2020/12/ulkelere-gore-bosanma-
oranlari/22.05.2021).

Türkiye de boşanma oranı  diğer ülkelerle  karşılaştırıldığında düşük seviyede (1000
kişi başına 1.6) gözlemlenmektedir. Bunda ülkenin sosyal ve kültürel yapısı etkili olmaktadır
(Şentürk,  2019:155).  Bireysel  toplumlarda,  evliliklerde  kişisel  çıkar  ve hazların  daha  ön
planda olması boşanmaları kolaylaştırırken, Türkiye gibi kolektif toplumlarda ise geleneklere
bağlılık ve dinin ön planda olması evliliğin daha yüce görülmesine neden olmaktadır. Kolektif
toplumların  evlilik  ilişkilerinin  temel  dayanağının farklı  olması  ve toplumsal  baskının var
olması,  boşanmaları  bu  toplumlarda  zorlaştırmaktadır  (Timurturkan,  2016:  204).  Ancak
yıllara  göre  Türkiye’de  de  boşanma  oranlarında  bir  artış  gözlenmektedir.  Türkiye’de
boşanmayla ilgili ilk istatistikî veriler 1932 yılında başlamıştır ve yıllar itibarıyla artmıştır.
1932 yılında toplam 2004 adet boşanma gerçekleşmişken 1941’de bu oran 4028 olmuştur
(Aybar, 1943: 305). 1950 yılında 7873 olan boşanma sayısı 1960 yılında 11.072’ye (Arık,
1963: 428) çıkmıştır. Esas artış 1988 yılından itibaren olmuştur. 1988 yılından bu yana, Batılı
ülkelerde  olduğu  gibi  Türkiye’de  de  boşanmalar  gittikçe  kolaylaştırılmıştır.  Türkiye’nin
sosyo-ekonomik gelişimiyle birlikte sosyal yaşamda da meydana gelen değişmeler, boşanma
kanunu  ve  medeni  kanunun  yeniden  incelenmesini  sağlamıştır.  Bu  amaçla  1988  yılında
yürürlüğe  giren  3444  sayılı  Boşanma Kanunu,  çiftlerin  boşanmasına  kolaylık  sağlamıştır.
Buna ilaveten,  1998 yılında Ailenin Korunmasına yönelik çıkarılan 4320 sayılı Kanununla
ailedeki bireyler yasal olarak korunma altına alınmış; 2001 yılında ise Medeni Kanun, gözden
geçirilerek günün şartlarına uygun hale getirilmiştir (Yıldırım, 2004: 65). 2008 yılına kadar
boşanma sayısı 100 binin altında kalmıştır. Ancak 2009 yılından sonra hızla artarak 114.162
sayısına  ulaşmıştır  (SDAM,  2018:  15).  2010’da  boşanan  çift  sayısı  118.568’e,  2019’da
156.567 yükselirken 2020’de 135.022’de düşmüştür (TUİK, 2021, Sayı: 37211).  
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Tablo 1: Boşanma sayısı ve kaba boşanma hızı (2010-2020)

           
Kaynak: (TUİK, 2021, Sayı: 37211)

Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken, 2019 yılında %8,0 artarak 156
bin 587 olmuştur. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise
binde  1,88  olarak  gerçekleşmiştir  (TUİK,  2020,  Sayı:  33708).  2020  yılında  ise  boşanan
çiftlerin  sayısı  %13,8  azalarak  135  bin  22  olmuştur.  Dolayısıyla  bin  nüfus  başına  düşen
boşanma  sayısını  ifade  eden  kaba  boşanma  hızı  2020  yılında  binde  1,62’ye  gerilemiştir
(TUİK, 2021, Sayı: 37211). Dünyayı saran covid 19 salgın hastalığı nedeniyle 2020 yılında
boşanma  oranları  2019’a  göre  azalmıştır.  Çünkü  covid  19’un  neden  olduğu  ekonomik
problemler,  satın  alma  gücünün  azalmasına  ve  yaşamın  zorlaşmasına  neden  olmuştur  ve
olmaktadır.  Bu  da  boşanmaları  etkilemiştir.  Ekonomik  sorunlar  arttığında  boşanma  oranı
düşmektedir.  Güç yaşam koşulları  karşısında evli  çiftler  bile  ayakta  kalmakta  zorlanırken,
boşanmış kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri daha da zorlanmaktadır. Özellikle ekonomik
güvencesi olmayan kadın mevcut durumlarının daha da kötüleşeceğini düşünerek boşanmaya
daha temkinli yaklaşmaktadır, boşanmaktan ya vazgeçmekte ya da bu kararını ertelemektedir
(Şentürk, 2019: 156-157). 

Boşanma oranları  Türkiye’de  bireyselliğin ve sosyal  refahın olduğu yüksek olduğu
toplumlara  göre  düşük  iken,  Türkiye’de  de  boşanma  oranları  bölgelere  göre  değişiklik
göstermektedir. Bireyselliğin ön planda olduğu ve kadının sosyal yaşama daha çok katıldığı
bölgelerde  boşanma  yüksek  iken,  geleneklerin  ve  toplumsal  baskının  daha  hâkim olduğu
bölgelerde düşüktür. 2020 yılında boşanma oranı Ege’de binde 2.14, Akdeniz’de binde 1.95,
Batı  Anadolu’da  1.88,  Batı  Marmara’da  1.83,  Doğu  Marmara’da  binde  1.77,  İstanbul’da
binde 1.76, Orta Anadolu’da binde 1.69, Batı Karadeniz’de binde 1.37, Doğu Karadeniz’de
binde  1.13,  Orta  doğu  Anadolu  ve  Güney  Doğu  Anadolu  binde  0.76  iken,  Kuzey  Doğu
Anadolu binde 0.67’didir (TUİK, 2021, Sayı: 37211).

Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il,  binde 2,47 ile Antalya ili
olurken, bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla illeri takip etmiştir. Kaba boşanma
hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari’dir.  Bu ili binde 0,25 ile Muş, binde
0,29 ile Şırnak izlemiştir (TUİK, 2021, Sayı: 37211).

Tablo 2: Kaba boşanma hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il (2020)
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Kaynak: (TUİK, 2021, Sayı: 37211)

Modern toplumun sosyal sorunu olarak görülen boşanma oranları ülkemizde bölgelere
göre değişiklik göstermektedir.  Boşanma oranları  toplumsal değişimin etki ve sonuçlarının
fazla olduğu batı bölgelerinde yüksek iken, değişimin etkisinin daha az görüldüğü, töre ve
geleneksel  değerlerin  egemen  olduğu  Doğu  ve  Güneydoğu  Anadolu  bölgelerinde  düşük
olduğu  görülmektedir. Ancak  bu  durum,  bölgelerdeki  aile  kurumunun  yapı  ve  işleyiş
bakımından güçlü olmasından çok, geleneksel kuralların etkisiyle boşanmanın “tabu” olarak
görülmesinin  bir  sonucu  olarak  değerlendirilebilir  (Aydın-Baran,  2010:  123). Dolayısıyla
evliliklerin yasal olarak bittiğini gösteren boşanma oranları evlilikteki mutsuzluğun doğrudan
bir göstergesi değildir. İlk olarak, boşanma oranları ayrılmış olup yasal olarak boşanmamış
olan insanları içine almaz. Dahası, mutsuz bir biçimde evli olan insanlar bir arada kalmayı
seçebilirler.  Evliliğin  kutsallığına  inandıklarından  ya  da  ayrılmanın  parasal  ve  duygusal
sonuçlarından endişe ettiklerinden ya da çocuklarına bir aile yuvası vermek için mutsuz bir
evliliği  sürdürebilmektedirler  (Giddens,  2008:  264).  Boşanma  oranlarının  düşük  çıktığı
bölgelerde  evlilik birliğini koruma adına, normal şartlarda evliliği bitirebilecek şiddet ya da
zina gibi bazı durumların üstünün kapatılarak evliliğe devam edildiği görülmektedir (Aksan,
2016:  189).  Ayrıca  kırsal  kesimlerde  hukuki  geçerliliği  bulunmayan dini nikâhla yapılmış
boşanmaların istatistiklere yansıtılmamış olması da boşanma oranlarını düşük göstermektedir
(Yıldırım, 2004: 66).

SONUÇ

 “Boşanma,  aile  birliğinin  yıkılması  ve  yerine  yeni  bir  düzen  kurulması  anlamına
gelen, kesinlikle anlık bir durum olmayıp belli bir sürecin son noktası olan zor bir süreçtir.
Boşanma, çiftler için mutsuz ve sorunlu bir evlilik tecrübesinden çıkış olsa da ailenin yıkımı
demektir.  Çünkü  ayrılmanın  kaçınılmaz  ve  gerekli  olduğu  durumlarda  bile  boşanmayla
sorunlar bitmemekte aile bireyleri  ve hatta diğer aileler için yeni bir süreç başlamaktadır”
(Basagm,  2009:  3).  Öncelikle  boşanan  eşler  mutlu  bir  evlilik  sınavında  başarısız  olmuş
olmanın  psikolojisini  yaşamaktadırlar.  Hem  erkek  hem  de  kadın  boşandıktan  sonra  yeni
hayatlarında  ekonomik,  sosyal  ve  duygusal  sorunlar  yaşamaktadırlar.  Ancak  toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinden dolayı kadın daha dezavantajlı konumdadır. Geleneksel toplumlarda
genellikle  kadınlar  ekonomik  bağımsızlığa  sahip  olmadıklarından,  boşandıktan  sonra
ekonomik  açıdan  büyük  sorunlarla  karşılaşmaktadırlar.  Bununla  birlikte  sosyal  çevrenin
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baskısıyla, olumsuz tutum ve davranışlarıyla da mücadele etmek durumunda kalmaktadırlar
(Şentürk,  2008:  15).  Boşanmayla  birlikte  hanenin  sorumluluğunu  tek  başına  üstlenmek
zorunda kalan kadınlar, kamusal ve özel alanda yaşadıkları toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri
nedeniyle çocuklarıyla birlikte yoksulluk riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Tüm dünyada
yoksullukta en riskli grubu kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. 

Modernleşme ve bireyselleşme ile evliliğe yüklenen anlamların ve bakışın değişmesi,
tüm dünyada özellikle sosyal refah seviyesinin ve bireysel hakların gelişmiş olduğu ülkelerde
boşanma oranlarını artırmaktadır. Bu ülkelerde boşanma çocukların sosyalleşmesi açısından
sosyal bir problem olarak görülmektedir. Türkiye’de ise henüz bir sosyal probleme dönüştüğü
söylenemez.  Modernleşme  ve  bireyselleşme  sonucu,  bireyin  mutluluğunun  ön  planda
tutulması,  geleneklerin  ve  dinin  bireyler  üzerindeki  baskısının  azalması,  kadınların  eğitim
seviyelerinin  yükselmesi  ve  ekonomik  bağımsızlıklarını  kazanmaları  boşanmaları  artıran
etkenlerdir. Boşanmanın artışı ile birlikte geleneksel toplumlarda genellikle eşlerden birisinin
ölümü ile  oluşan tek ebeveynli  aile,  üvey aile,  parçalanmış  gibi  aile  tipleri  de çoğalmaya
başlamıştır.  Bu  aile  tipleri  modern  zamanın  yeni  aile  tipleri  olarak  görülmektedir.  Sorun
olarak görülen boşanma yeni bir yaşam tarzını beraberinde getirmektedir. Boşanma mutsuz
bir  evliliğin travmatik sonuçlarından bazen daha az hasar verebilmekte ve yeni bir  yaşam
kurabilmek için bir geçiş olabilmektedir (Zeybekoğlu, 2016a: 216).
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TEVFİK FİKRET’İN “TÂRÎH-İ KADÎM” VE “TÂRÎH-İ KADÎM’E ZEYL”İNİ
AUGUSTE COMTE’UN ÜÇ HÂL YASASI BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ

Ömer Faruk KARATAŞ1

Özet
Türk  toplumundaki  köklü  değişimi  ifade  eden  Batılılaşma  sürecinin  resmî  olarak

Tanzimat  Fermanı’yla  (1839) başladığı  kabul  edilir.  Batılılaşma,  beraberinde  rasyonalizm,
natüralizm, materyalizm ve pozitivizm gibi Batı kaynaklı ve alışılmışın aksine, metafizikten
ziyade  fiziğe  (maddeye)  odaklı  bazı  fikir  akımlarını  getirir.  Sistemli  şekilde  olmasa  dahi
mevzubahis akımlar, Osmanlı aydınları arasında yayılmaya ve tartışılmaya başlar. Tanzimat
döneminde  materyalizmden  pek  de  farklı  olduğu  düşünülmeyen  pozitivizm,  bilhassa  II.
Meşrutiyet’ten (1908) sonra daha rahat bir atmosfere kavuşulduğundan, sistemli şekilde idrak
edilir  ve  materyalizmden  ayrı  olarak  ele  alınması  gerektiğinin  farkına  varılır.  Böylece
pozitivizmin  kurucusu  Auguste  Comte’un  insanlığa  sunduğu  düşünce  sistemi,  Osmanlı
aydınları  tarafından  kavranır.  Elbette  dönem  aydınları  tarafından  Türk  düşünce  hayatına
taşınan  pozitivizm,  edebî  eserlerde  de  kendine  yer  edinir.  Bu  bağlamda  Servet-i  Fünûn
edebiyatının önde gelen şairi  Tevfik Fikret,  insanlık tarihine  odaklandığı  “Târîh-i  Kadîm”
başlıklı şiirini kaleme alır. Tevfik Fikret, 1905 yılında yayımladığı “Târîh-i Kadîm” şiirine
verilen tepkiler üzerine, 1914 yılında “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” başlıklı, şahsi düşünsel evrimini
beyan  ettiği  ve  kendine  yöneltilen  eleştirilere  karşılık  verdiği  şiirini  de  yayımlar.  Tevfik
Fikret,  gerek “Târîh-i  Kadîm” şiirinde  topyekûn insanoğlunun var  olduğu günden bugüne
sırasıyla teolojik ve metafizik aşamalardan geçip, pozitivist aşamaya vardığına göndermede
bulunarak, gerekse “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” başlıklı şiirinde bu aşamaları ferdi olarak da kat
ettiğinin  altını  çizerek,  Comte’un  Üç  Hâl  Yasası’nı  hatırlatır.  Bir  başka  deyişle  Üç  Hâl
Yasası’na  yaslanarak,  kendi  yaşam  tecrübelerini  insanlığa  genellemek  suretiyle,  aslında
insanoğlunun tarihsel süreç boyunca müşterek bir ilerleme veya düşünsel evrim geçirdiğini
savunur.  Bununla da yetinmeyerek,  tıpkı  Comte’un pozitivizm için  bir  ilmihal  hazırlayıp,
insanlığa pozitivizmi bir din olarak takdim etmesi gibi, Tevfik Fikret de pozitivizme dayalı
kendi inanç sistemine bir  amentü hazırlama gereği  duyar.  Hatta  Comte’la  aynı doğrultuda
ilerlemek suretiyle,  Comte’un sistemleştirdiği  ve İnsanlık Dini  adını  verdiği  seküler  inanç
sistemine koşut olarak, Tevfik Fikret de Din-i Hayat veya Yaşamak Dini adını verdiği seküler
inanç  sistemini  ve  ilkelerini  bahsi  geçen  şiirleriyle  insanlığa  takdim  eder.  Bu  bakımdan
mevzubahis şiirleri pozitivizm ekseninde okumaya çalışmak, sadece şairin düşünce ve inanç
sistemine  ışık  tutmakla  kalmayacak,  aynı  zamanda  Türk  toplumunun değişme ve gelişme
merhalelerine bilhassa edebiyat sahasından bakmaya da imkân sunacaktır.

Anahtar  Kelimeler: Türk  Düşünce  Hayatı,  Auguste  Comte,  Pozitivizm,  Üç  Hâl  Yasası,
Tevfik Fikret. 

AN ATTEMPT OF READING TEVFİK FİKRET’S “TÂRÎH-İ KADÎM” AND
“TÂRÎH-İ KADÎM’E ZEYL” IN THE CONTEXT OF AUGUSTE COMTE’S THE

LAW OF THREE STAGES

Abstract

It is accepted that the Westernization process, which expresses the radical change in
Turkish society, officially started with The Imperial Edict of Gülhane (1839). Westernization
brings  some  movements  of  thought,  such  as  rationalism,  naturalism,  materialism,  and
positivism,  which  are  of  Western  origin  and,  contrary  to  the  usual,  focused  on  physics

1 Arş. Gör. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, e-mail: faruk.karatas@atauni.edu.tr,
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(matter) rather than metaphysics. Even though they are not systematic enough, the movements
in question begin to spread and be discussed among the Ottoman intellectuals. Positivism,
which was not thought  to be much different  from materialism in the Tanzimat  period,  is
perceived systematically, especially since it gained a more comfortable atmosphere after the
Second Constitutional Monarchy (1908), and it is realized that it should be handled separately
from materialism. Thus, the thought system presented to humanity by Auguste Comte, the
founder  of  positivism,  is  comprehended  by  Ottoman  intellectuals.  Of  course,  positivism,
which was carried to the Turkish intellectual life by the intellectuals of the period, also finds a
place for itself in literary works. In this context, Tevfik Fikret, the leading poet of Servet-i
Fünûn literature,  writes his poem titled “Târîh-i  Kadîm”,  which focuses on the history of
humanity.  Tevfik  Fikret  published  his  poem  titled  “Târîh-i  Kadîm'e  Zeyl”  in  1914,  in
response  to  the  reactions  to  the  poem  “Târîh-i  Kadîm”  published  in  1905,  in  which  he
declared  his  intellectual  evolution  and responded to  the  criticisms  directed  at  him.  Fikret
underlining that both in his poem “Târîh-i Kadîm”, the total human being has passed through
the theological and metaphysical stages and reached the positivist stage since the day they
existed,  and expressing he also went  through these stages  individually  in  his  poem titled
“Târîh-i Kadîm'e Zeyl” he reminds Comte’s Law of Three Stages. In other words, by relying
on the Law of Three States and generalizing his own life experiences to humanity, he argues
that, in fact, human beings have undergone joint progress or intellectual evolution throughout
the  historical  process.  Not  content  with  that,  just  as  Comte  prepared  a  catechism  for
positivism and presented positivism to humanity as a religion,  Fikret also felt the need to
prepare a credo for his own belief system based on positivism. In fact, in line with Comte, in
parallel with the secular belief system that Comte systematized and called the Religion of
Humanity, Tevfik Fikret also introduces the secular belief system and principles, which he
calls  Din-i Hayat or Living Religion,  to humanity with the aforementioned poems. In this
respect, trying to read the poems in question on the axis of positivism will not only shed light
on the poet's thought and belief system, but will also provide an opportunity to look at the
stages of change and development of Turkish society, especially from the field of literature.

Keywords: Turkish Intellectual Life, Auguste Comte, Positivism, The Law of Three Stages,
Tevfik Fikret.
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Giriş 

19. yüzyıl itibarıyla gerçekleşen bilimsel gelişmelere kayıtsız kalamayıp, kendi felsefe
sisteminin  merkezine  pozitif  bilimleri  taşıma  gereği  duyan  Auguste  Comte,  metafiziği
tamamen reddetmek suretiyle, bilimi metafiziğin yerine oturtmaya çalışır (Comte 1986: 137).
Epistemoloji mevzuunda deneyciliği benimseyen Comte, deneyciliği metafizikten kurtulmak
üzere yararlanılacak en temel  araç olarak kullanır.  Çünkü Comte’a göre,  yalnızca olguları
anlamak ve açıklayabilmek imkân dâhilindedir (Keat ve Urry 2001: 119). Doğal teologların
metotlarındaki  gibi,  olgulardan  yola  çıkarak,  Tanrı’nın  varlığını  veya  ulvi  güçlerin
mevcudiyetini ispatlayabilmek ise mümkün değildir. Dolayısıyla meşru veya güvenilir yegâne
bilgi, yalnızca olguların bilgisinden ibarettir.

Comte’un  mevzubahis  epistemolojik  düşüncelerle  şekillendirdiği  pozitivizm,  felsefi
olduğu  kadar  toplumsal,  siyasal  ve  dinî  boyutlara  da  sahip,  diğer  bir  ifadeyle  felsefe
dünyasından  taşıp  sosyoloji,  siyaset  ve  teoloji  alanlarına  da  sirayet  etmiş  bir  düşünce
sistemidir. Pozitivizmin felsefi boyutta bir düşünce sistemi olmaktan çıkıp, kendini siyasal bir
ideoloji  ve  seküler  bir  inanç  sistemi  olarak  serimlemeye  başlaması  1850’li  yıllara  rastlar.
Çünkü bu yıllar esnasında Comte, pozitivizmi bir yandan siyasal arenaya çekmeye çalışırken,
bir yandan da İnsanlık Dini olarak çeşitli milletlere teklif etmeye başlar (Kabakcı 2008: 42).

Bilimsel temellerinin Descartes ve Bacon’ın felsefe sistemlerine, olgusal temellerinin
ise Berkeley ve Hume’un felsefe sistemlerine uzandığı kabul edilen pozitivizmin kurucusu
Comte, inançlı bir ailede dünyaya gelir, fakat erken yaşlarda öznel düzeyde inkâra vardıktan
sonra, dikkatini önce içinde yaşadığı topluma, daha sonra topyekûn insanlığa yöneltir. Zira
mensubu olduğu toplumu dikkatle gözlemleyen Comte, devrim sonrası Fransa’sında yaşanan
sosyal buhranlara Hıristiyanlığın çözüm olmadığı gibi, söz konusu dinin çağın gereklerine de
cevap veremediği kanaatine varır (Kalelioğlu 2019: 537). Ancak dinin insanları birbirlerine
sevgiyle  bağlayarak,  kargaşayı  engelleyebilme  fonksiyonunun  da  bilincindedir.  Dinin
birleştirici yönünden bilhassa istifade etmek isteyen Comte, çözümü mevcut dinlerin yerine,
tüm insanlığı  aynı  çatı  altında toplayabilecek seküler  bir  din tesis  etmekte bulur  (Akpolat
2007: 63).

Böylelikle bilimden yola çıkarak, İnsanlık Dini’ne uzanacak düşünsel serüvenine ilk
adımını atan Comte, öncelikle tüm bilimlerin müşterek bir yol izlemek kaydıyla pozitivizme
varacağının altını çizer. Pozitivizme uzanan yolda çeşitli disiplinlerdeki bilgi birikimlerinin ve
bilgiyi  üreten  toplumların  üç  aşamadan  geçtiğini  veya  geçeceğini  belirten  Comte,  yolun
sonunda pozitivizme erişen toplumların artık İnsanlık Dini’ne mensup olmayı hak edebilecek
kadar yetkinleşmiş olacaklarını savunur. Böylelikle düşünsel evrimlerini tamamlayıp, İnsanlık
Dini’ne  birbirleri  ardına  dâhil  olacak  toplumlar  aracılığıyla,  yeryüzünde İnsanlık  Dini’nin
hüküm  süreceğine  inanır.  Zira  insan  zekâsının  her  yöndeki  ve  her  çağdaki  gelişimini
inceleyerek, temelde üç aşamadan ibaret değişmez yasayı gündeme getiren Comte’a göre, söz
konusu  üç  aşamadan  ilki  insan  zekâsının  kaçınılmaz  hareket  noktası,  üçüncüsü  sabit  ve
değişmez hedefi, ikinci ise sadece birinciden üçüncüye geçişi sağlayan mecburi güzergâhıdır
(Comte 1964: 217).                       

Comte,  insanlığın  gelişme  sürecini,  felsefe  de  dâhil  olmak  üzere  tüm  bilimlerin
gelişmesini veya daha kapsayıcı bir ifadeyle, entelektüel evrimi meşhur Üç Hâl Yasası’yla
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açıklamaya çalışır. Comte’un bahsi geçen Üç Hâl Yasası’nın ilk evresini teolojik (hayalî) hâl
teşkil  eder  (Comte  1964:  217).  Teolojik  aşamada,  insanlar  tarafından  doğal  fenomenlerin
hepsine insana özgü irade ve ruh gibi soyut unsurların yüklenmesi söz konusudur. Diğer bir
ifadeyle,  teolojik düşünce gereği,  varlığa nüfuz etmiş veya varlıktan aşkın hâlde üstün bir
gücün evreni sevk ve idare ettiği kabul edilir (Ritzer ve Stepnisky 2014: 15). Bu bağlamda
teolojik evre, kendi içerisinde sırasıyla fetişizm, politeizm ve monoteizm aşamalarının geride
bırakılmasıyla tamamlanır  (Comte 1964: 215). Fetişizm (tapıncakçılık) döneminde, fiziksel
nesnelerin  kendilerine  mahsus  ruhlarının  olduğuna  ve  ruhları  sayesinde  mevcudiyet
kazandıklarına  inanılır.  Politeizm (çoktanrıcılık)  aşamasında,  her  tanrının  kendine  mahsus
hâkimiyet alanlarının bulunduğuna kanaat getirilerek,  nitelik  bakımından benzer unsurların
yekûnunu  ifade  eden  farklı  varlık  gruplarına  hükmeden  farklı  tanrıların  varlığına  inanılır.
Monoteizm (tektanrıcılık) aşamasında ise, maddeden aşkın yegâne Tanrı’nın evreni yarattığı
ve yönettiğine inanılır (Gökberk 2013: 413). 

Comte’un ileri  sürdüğü Üç Hâl Yasası’nın ikinci merhalesini,  metafizik (soyut) hâl
teşkil eder. Metafizik hâl evresinde, evrenin Tanrı tarafından yaratılıp, hâlihazırdaki düzenin
de yine Tanrı tarafından sevk ve idare edildiğini kabul etmek yerine, Tanrı’nın ilk ilke veya
fail  neden olarak görülmesi  söz konusudur (Cevizci  2011: 907).  Dolayısıyla  Tanrı  evrene
nüfuz etmediği gibi, ilk neden olarak görevini yerine getirdikten sonra, evrenin şekillenmesi
ve  varlığını  devam  ettirebilmesi,  maddenin  özsel  nitelikleri  veya  doğasında  barındırdığı
potansiyel güçleri sayesinde gerçekleşir (Weber 1998: 397). Dolayısıyla teolojik düşüncenin
basit ve genel bir değişmesinden ibaret olan metafizik aşamada tabiatüstü etkenler, yerlerini
soyut  kuvvetlere  bırakırlar.  Bahsi  geçen  soyut  kuvvetler,  tabiattaki  çeşitli  varlıklara  bağlı
durumdaki  gerçek  tözlerdir.  Hatta  tözlerin  gözlemlenen  tüm  olayları  kendi  kendilerine
meydana getirebilecek güç ve kabiliyette oldukları kabul edilir (Comte 1964: 217). 

Üç  Hâl  Yasası’nda  metafizik  aşamayı  pozitif  (bilimsel)  hâl  takip  eder.  Pozitif
dönemde insan zekâsı, mutlağı bulmanın imkânsızlığını fark eder (Comte 1964: 217). Evrenin
nereden gelip, nereye gittiğini araştırmaktan ve fenomenlerin iç sebeplerini tetkik etmekten
vaz  geçer.  Gözlem,  deney  ve  muhakeme  yoluyla  varlığın  gerçek  kanunlarını,  diğer  bir
ifadeyle,  değişmez  devamlılık  ve  benzerlik  münasebetlerini  tespit  etmeye  çalışır  (Karaca
2008: 16). Bilimsel ilerleme devam ettikçe bilinmezlik gitgide azalacak, böylelikle bilimler
doğrudan inanç sistemlerinin yerini almaya başlayacaktır.

Pozitivizmi  bu  noktadan  itibaren  hazırladığı  ilmihal  (Le  Catéchisme  Positiviste)
aracılığıyla İnsanlık Dini adı altında insanoğluna sunan Comte, insanın gerek ferdi boyutta
gerekse toplumsal boyutta mevzubahis üç aşamayı geride bıraktıktan sonra, İnsanlık Dini’ne
mensup olmak suretiyle gerçek saadete erişeceğinin altını çizer. İnsanın sürekli müspet yönde
ilerlediğini ve ilerleyeceğini savunan İnsanlık Dini ile insanın yükselerek hak ettiği  değeri
elde  etmesini  arzular  (Comte  1986:  184).  Tarihsel  süreç  boyunca  gündeme gelmiş  çeşitli
dinlerin İnsanlık Dini’ne uzanan yoldaki kilometre taşları olduğunu düşünen Comte, İnsanlık
Dini’ne kadarki dinlerin sergiledikleri kötümser yaklaşımı bu yeni ve kuşatıcı din ile iyimser
bir  hüviyete  kavuşturmaya  çalışır (Kalelioğlu  2019:  539-540).  Bilime  inancı  önceleyen
İnsanlık Dini’yle İnsanlığı büyük varlık olarak nitelendirerek, büyük fetiş (yeryüzü) ve büyük
yoldan (uzay)  ibaret  bir  üçleme meydana getirip,  söz  konusu üçlemede  insanlığın  semavi
dinlerin Tanrısıyla yer değiştirmesini sağlar (Kutluer 2007: 336). Böylece uluhiyeti Tanrı’dan
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alıp insanoğluna veren Comte, pozitivist dünya görüşü ekseninde insanın hürriyet ve haklarını
kutsallaştırır.         

Pozitivizmin Türk düşünce hayatına taşınması  ise,  19.  yüzyıl  itibarıyla  yaşanan ve
resmî olarak Tanzimat Fermanı (1839) ile başladığı kabul edilen Batılılaşma’yla gerçekleşir.
Batılılaşma  faaliyeti  rasyonalizm,  natüralizm,  materyalizm  ve  pozitivizm  gibi,  Doğu
medeniyetindeki  bakış  açısının  aksine,  manadan  (metafizik)  ziyade  maddeye  (fizik)
odaklanmayı  gerekli  ve faydalı  bulan çeşitli  fikir  akımlarını  beraberinde  getirir.  Tanzimat
dönemi  itibarıyla  sistemli  şekilde  olmasa  dahi,  aydınlar  arasında  tartışılmaya  başlandığı
görülen  mevzubahis  düşünce  sistemleri,  kesin  çizgilerle  birbirlerinden  ayrılmak  suretiyle
idrak edilemez. Söz gelimi pozitivizm, Tanzimat aydınları tarafından henüz materyalizmden
tam  anlamıyla  ayrılabilmiş  değildir.  Pozitivizm  açısından  iptidai  tarzdaki  tartışmaların
sistemli bir bilgi birikimine dönüşmesi ve aydınların pozitivizmi kendine mahsus bir düşünce
sistemi olarak kavrayabilmeleri, II. Meşrutiyet (1908)’in ilanıyla birlikte kavuşulan daha rahat
düşünsel atmosferin yaşanmaya başladığı yıllarda gerçekleşir (Okay 2005: 36-38).

Tevfik Fikret ve Pozitivizm

Pozitivizmin  Doğu  coğrafyasında,  bilhassa  da  Osmanlı  toplumunda  yayılmasını
arzulayan  Comte,  1853 yılında  Mustafa  Reşid  Paşa’ya  mensubu olduğu toplumu İnsanlık
Dini’ne  davet  eden  bir  mektup  gönderir  (Tanpınar  2008:  137).  Comte,  söz  konusu
mektubunda  İslam  dininin  diğer  dinlere  göre  daha  ileri  bir  din  olması  münasebetiyle,
Müslümanların  pozitivizmi  benimsemelerinin  daha  kolay  olacağı  üzerinde  durur  (Berkes
2010: 261). Bu ilk etkileşimin ardından tebliğ görevini Comte’un bıraktığı yerden devralan
öğrencisi Pierre Laffitte, bir grup pozitivist arkadaşıyla birlikte 1877 yılında Paris’te sürgünde
bulunan Midhat Paşa’ya tebliğ ziyaretinde bulunur. Bu ziyaret esnasında hocaları Comte’un
geliştirdiği pozitivizmi genel olarak tanıtırlar. Ardından Doğu medeniyetlerinin de insanlığa
katkıda bulunduklarını kabul ettiklerinin yanı sıra, din ve ırk ayrımı yapmadıklarını beyan
ederler. Herkesin insanlık denen büyük aileye mensup olduğunu düşündüklerini belirten heyet
mensupları,  siyasal  ve  ekonomik  hiçbir  çıkar  gözetmeksizin  toplumlara  eşit  mesafede
durduklarını  dile  getirirler.  Hatta  dönemin  Batı  dünyasının  aksine  Osmanlı’nın  birlik  ve
bütünlüğünü önemsediklerinin altını çizerler (Kabakcı 2008: 43-44). 

Bahsi  geçen  düşünceleri  nedeniyle,  Osmanlı’nın  siyasal  ve  sosyal  boyutta  içine
düştüğü  kötü  gidişata  çözüm  bulmayı  arzulayan  aydınların  dikkatini  çekmeyi  başaran
pozitivistler,  dönem  aydınları  tarafından  takip  edilmeye  başlanırlar.  Böylece  bazıları
Fransa’ya  da  gitmek,  bazıları  ise  sadece  pozitivizme  yönelik  eserleri  çevirmek  suretiyle
Osmanlı  aydınları,  bu yeni  dünya görüşünü tanımaya ve tartışmaya başlarlar.  Pozitivizme
gönül veren aydınlar arasında Ali Suâvi (1839-1878), Beşir Fuad (1852-1887), Ahmed Rıza
(1859-1930), Sâlih Zeki (1864-1921), Rıza Tevfik (1869-1949), Mehmed Câvid (1875-1926)
ve  Ahmed  Şuayb  (1876-1910)  gibi  isimler  ön  plana  çıkar.  Tevfik  Fikret’in  pozitivizmle
ilişkisi  mevzuunda ise Rıza Tevfik,  Sâlih Zeki, Mehmed Câvid ve Ahmed Şuayb bilhassa
dikkat edilmesi gereken isimlerdir.

Tevfik Fikret’in mensup olduğu söylenebilecek pozitivizme dair doğrudan bir kanaat
belirtmiş  olmaması  veya  açıkça  pozitivizmden  bahsetmemesi  nedeniyle,  pozitivizme  ilgi
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duymadığını veya ondan haberdar olmadığını iddia etmek kesinlikle hatalı bir tutum olacaktır.
Zira Tevfik Fikret’in Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nde eğitim gördüğü yıllardan itibaren
ömrünün sonuna kadar bahsi geçen isimlerle bir şekilde yolu kesişmiştir. Bu bakımdan Tevfik
Fikret’in  pozitivizme  uzanan  yolculuğunda  öncelikle  üzerinde  durulması  gereken  mevzu,
elbette  Galatasaray  Mekteb-i  Sultânîsi’dir.  Kurulduğu 1858 yılından  itibaren  1876 yılında
müdürlüğüne Ali Suâvi’nin atanmasına kadarki süreçte Fransız müdürler tarafından yönetilen
Sultânî, 1882 yılında öğrencisi, 1908 yılında ise müdürü olacak Tevfik Fikret’in söylemiyle
“Doğu’nun Batı  ufkuna açılan penceresi” konumundadır.  Çağının  çok ötesinde bir  eğitim
sistemine sahip olan bu okul, Batılı fikir akımlarına kapısı ardına kadar açık bir eğitim yuvası
olarak Tevfik Fikret’in gelişimine katkıda bulunur (Dağlar 2006: 30-31).

Tevfik Fikret’in pozitivizme vâkıf olma yolunda Sultânî’den bir diğer kazanımı ise,
elbette  Rıza  Tevfik’tir.  Rıza  Tevfik’le  Sultânî  yıllarında  birlikte  öğrenciyken  başlayan
dostlukları,  Tevfik  Fikret’in  1896  yılı  itibarıyla  yönetimini  ele  aldığı  Servet-i  Fünûn
dergisinde birlikte faaliyet yürütmeleriyle perçinlenir ve Tevfik Fikret’in ölümüne kadar sürer
(Rıza Tevfik 1945: 59-60). Fenler hazinesi anlamına gelen adıyla dahi doğrudan pozitivizmi
çağrıştıran  Servet-i  Fünûn  dergisinde,  tüm  dünyada  yaşanan  bilimsel  gelişmelere
odaklanılarak, derginin yayın politikası gereği pozitivizme dönük onlarca yazı kaleme alınır.
Tevfik Fikret’in dergiyi idare ettiği  yıllarda pozitivizme dair bilgi verecek nitelikte yazılar
kaleme alan isimler arasında, Rıza Tevfik’in yanı sıra, Ahmed Şuayb ve Mehmed Câvid gibi
pozitivizme gönül  vermiş  isimler  de  yer  alır.  Hatta  matbuat  âlemindeki  sıkıntılardan  dert
yanıp, neredeyse matbuat âleminden tamamıyla kopmak üzereyken Tevfik Fikret’in manevi
desteğiyle Servet-i Fünûn dergisindeki yazılarını kaleme almaya başlayan ve böylece düşünce
ve yazın tarihinden silinip gitmekten kurtulan Ahmed Şuayb, Tevfik Fikret’e minnettardır.
Dahası  Ahmed  Şuayb,  her  hafta  Servet-i  Fünûn dergisinde  pozitivizme  yönelik  yazılarını
Hayât ve Kitâblar (1902) başlığı altında bir araya toplar (Erbay 2018: 13).

Elbette  adları  geçen pozitivist  dostlarıyla  hiç  iletişime geçmediği  düşünülemeyecek
olan Tevfik Fikret’in, Servet-i Fünûn dergisinde birlikte faaliyet yürütürlerken onlarla fikir
alışverişinde bulunmadığını düşünmek de son derece anlamsız olacaktır. Tevfik Fikret’in söz
konusu şahıslardan etkilenmediği kabul edilse bile, yöneticisi olduğu dergide yayımlanacak
yazılara tamamen kayıtsız kalması asla kabul edilebilecek veya mantıklı bir durum değildir.
Ayrıca  Tevfik  Fikret’in  1896-1901  yılları  arasında  toplam  297  sayı  boyunca  idare  ettiği
Servet-i  Fünûn  dergisinden  ayrıldıktan  sonra  da  bilhassa  Rıza  Tevfik’le  dostluğunu
sürdürdüğü bilinir. Bu bakımdan Rıza Tevfik’in Ahmed Şuayb ve Mehmed Câvid’le birlikte
1908-1910 yılları arasında çıkardıkları pozitivizmi önceleyen Ulûm-ı İktisâdiyye ve İctimâiyye
Mecmuası’nı  hiç  olmazsa  arkadaşlarının  hatırı  için  okumuş  olabileceği  düşünülebilir  (Efe
2010: 209). 

Tevfik Fikret’in takip ediyor olma ihtimali nerdeyse kesin olan Ulûm-ı İktisâdiyye ve
İctimâiyye  Mecmuası’na  odaklanıldığı  zaman,  derginin  1908  yılında  yayımlanmış  ikinci
sayısında Sâlih Zeki’nin Halide Sâlih ile birlikte  kaleme aldığı “Auguste Comte. Felsefe-i
Müsbet” başlıklı yazısı bilhassa önem arz eder. Zira bu yazısında Sâlih Zeki, Comte’un hayatı
ve pozitif felsefesini tanıtmakla kalmaz, doğrudan Comte’un Üç Hâl Yasası üzerinde durur.
Elbette Tevfik Fikret’in bu yazıyı okumuş olması son derece muhtemeldir. Ayrıca Sâlih Zeki,
aynı  yıl  Tevfik  Fikret’in  de  şiirler  yayımladığı  Âşiyân  mecmuasının  13.  sayısında
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“İhtimâliyât-İktisâdiyât” başlıklı yazısını kaleme alır. Söz konusu yazısında Sâlih Zeki, bilgi
ve  bilimin  kaynaklarını  belirtmek  üzere  zanların  bilime  uzanan  yoldaki  ilk  adımı  teşkil
ettiğine değinir (Kabakcı 2008: 50). 

Sâlih Zeki ile de arasının iyi olduğu bilinen Tevfik Fikret’in, 1910 yılı Nisan ayında
Galatasaray  Mekteb-i  Sultânîsi  müdürlüğünden  bazı  iddialar  nedeniyle  azledildiği  zaman,
yerine Sâlih  Zeki  vekâleten müdür olarak Sultânî’nin  yönetimine  getirilir.  Ancak açılması
planlanan  soruşturmalarda  dostu  Tevfik  Fikret’ten  yana  olabileceğinden  de  endişelenir
(Akyüz 1947: 103). Sâlih Zeki ile iletişim kurduğu bilinen Tevfik Fikret’in onun yukarıda
bahsedilen  yazılarını  takip  ediyor  olması  ve  onun  görüşlerinden  etkilenmesi  de  gayet
muhtemeldir. Zira Sâlih Zeki’nin  Aşiyân mecmuasında kaleme aldığı yazıdan seneler önce,
zanları  da  bilime  dâhil  etmek  gerektiğinin  altını  çizen  mısraları,  bu  durumun  en  somut
delilidir.

Diyorsunuz ki: Zunûnun fünûna tercihi
Değil muvafık-ı akl u hakikat ü hikmet;
Güzel bu zannınız ammâ; zunûna teşbîhi
Neden sayılmalı şi’rin muvafık-ı nasfet.
Bugün hakikat-ı fen bizce şi’re dâhildir,
Zünûn buyurduğunuz şey fünûna şamildir…
Şu havz-ı pâke bakın, bir avuç sudur mahdûd;
O bir avuç suda lâkin bütün semâ meşhûd…

 “Musâhebe-i Edebiyye” (Tevfik Fikret 2004: 149)

Tevfik  Fikret’in  pozitivizmi  benimsediğine  dair  açık  bir  bayanda  bulunmaması
nedeniyle,  onun sanata yönelik fikir yazıları ve şiirleri bugüne kadar pozitivizm ekseninde
değerlendirilmemiştir. Hatta bir pozitivist olarak üç aşamalı düşünsel bir evrim yaşadığı ve
doğal olarak bu evrimin çeşitli  dönemlerinde birbirleriyle çelişiyormuş gibi görünen, fakat
düşünsel seyrini tamamlayabilmesi için gerekli fikirlere dayalı şiirler kaleme aldığı gerçeği
gözden kaçırıldığı  için,  şair  hakkında farklı  kanaatlere  varılmıştır.  Bugüne kadar hakkında
yapılmış çalışmalara odaklanıldığında Tevfik Fikret’in inanç ve düşünce bakımından teizm,
deizm,  panteizm,  ateizm,  septisizm,  agnostisizm,  pesimizm,  nihilizm,  natüralizm,
materyalizm, individüalizm, sosyalizm, marksizm, enternasyonalizm, laisizm ve darwinizme
mensup olduğuna dair çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Söz konusu görüşlerin hepsi, şairin
pozitivizmin zaruri gördüğü düşünsel evrimi esnasında uğradığı durakları temsil eden düşünce
ve  inanç  sistemleri  olduklarından  doğru,  fakat  şairin  nihai  hedefini  tanımlamadıklarından
eksik  görüşlerdir.  Diğer  bir  ifadeyle  şairin  düşünsel  evrimi  esnasında,  belli  bir  dönemde
kaleme aldığı belli  şiirleri  veya mısralarından yola çıkılarak şaire dair  verilen her hüküm,
şairin o dönem itibarıyla bulunduğu noktayı karşılamakta, ancak Tevfik Fikret’e dair genel-
geçer hükmü yansıtmamaktadır.

Yakın  döneme kadar,  Orhan Okay  tarafından  ileri  sürülen  “Fikret’in,  Meşrutiyet’e
yakın  yıllardan  itibaren  yazmış  olduğu  bazı  şiirlerine  bakarak  ateist,  pozitivist  veya
materyalist olduğuna hükmetmek mümkünse de bütünüyle tetkik edildiğinde bu kanaatin aksi
düşüncelerine de yer vermek gerekir.” (1998: 146) şeklindeki temkinli fikri dışında, Tevfik
Fikret  ile  pozitivizm  pek  de  aynı  cümleye  taşınmaz.  Orhan  Okay’ın  söz  konusu
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düşüncesinden  yola  çıkarak  Beyhan  Kanter  ise,  bir  ütopya  boyutunda  olsa  dahi,  Tevfik
Fikret’in  tüm şiirlerinde  pozitivizmin  izlerini  araştırarak,  sonuç itibarıyla  Tevfik  Fikret’in
pozitivizmi  dönemin  şartlarında  kurtulmak  için  bir  kurtuluş  yönergesi  olarak  gördüğüne
kanaat  getirir  (2020:143-144).  Ancak  Comte’un  “Kendi  hayatınızı  gözden  geçirin,
hatırlarsınız;  hepimizin  ana  kavramları  çocukluk  çağında  teolojikti,  gençlikte  metafizikçi
olduk,  olgunlaşınca  ilimci.  Yaşadıkları  çağın  insanı  olanlar  bu  doğrulamayı  kolayca
yaparlar.”  (1964:  219)  düşüncesine  vâkıf  olduğu  su  götürmez  şekilde  kesin  olan  Tevfik
Fikret’in bilhassa “Târîh-i Kadîm” ve “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” başlıklı şiirlerine odaklanmak
bilhassa zaruret arz eder. Zira Tevfik Fikret’in ömrünün son merhalesinde kaleme aldığı bu
şiirler, pozitivizme varması için zorunlu olan ve şairin hayatı boyunca sürdürdüğü düşünsel
evriminin  çeşitli  aşamalarını  değil,  doğrudan  vardığı  nihai  ve  değişmez  noktayı  yansıtan
şiirlerdir.

“Târîh-i Kadîm” ve “Târîh-i Kadîm’e Zeyl”de Teolojik Hâl

Tevfik Fikret, Din-i Hayat veya Yaşamak Dini adını verdiği seküler inanç sitemine ve
bu  inanç  sisteminin  merkezindeki  “rûh-ı  kâ’inât”  veya  “rûh-ı  tabî’at”tan  ibaret  bilimle
ispatlanabilen soyut kuvvetler toplamından ibaret canlılığı sağlayan güçle, Tanrı’yı tamamen
saf dışı bırakıncaya kadarki süreçte, üç aşamalı bir yol kat eder.  Pozitif felsefeye ulaşabilmek
için hayatı boyunca ilerlemek zorunda kaldığı bu üç aşamalı yolu doğrudan “Târîh-i Kadîm’e
Zeyl”  başlıklı  şiirinde  açıkça  tanıtır.  Kendi  yaşam  tecrübeleriyle  şekillendirdiği  inanç
sisteminin tüm ömrünü kapsayan üç aşamasından ilki esnasında, İslam diniyle telkin edilen
prensiplerin  tesiri  altındadır.  İmanla  ilerlemeye  başladığı  bu  yolun  ikinci  aşamasına
geçtiğinde,  rasyonel  düşünceye  yönelerek,  iman  unsurlarından  şüphe  etmeye,  onları
sorgulamaya ve gerçek dışı bulmaya başlar. Söz konusu yolun Din-i Hayat öğretisine varan
üçüncü aşamasında ise, dini tamamen devre dışı bırakarak, sadece dinin toplumu kaynaştırma
işlevinden yararlanmak suretiyle, akıl eksenli seküler bir inanç sistemine işaret eder.

Tevfik Fikret, gerek “Târîh-i Kadîm” başlıklı şiirinde topyekûn insanlığın var olduğu
günden  şimdiye  kadar  sırasıyla;  teolojik,  metafizik  ve  pozitivist  aşamalardan  geçtiğini
belirterek, gerekse “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” başlıklı şiirinde bu aşamaları kişisel olarak da kat
ettiğinin  altını  çizerek,  Comte’un  Üç  Hâl  Yasası’nı  hatırlatır.  Diğer  bir  ifadeyle  Üç  Hâl
Yasası’na dayanarak, kendi yaşam tecrübelerini tüm insanlığa genellemek suretiyle, aslında
insanoğlunun  tarihsel  süreç  boyunca  müşterek  bir  ilerleme  veya  düşünsel  bir  evrim
geçirdiğinin altını çizmeye çalışır. 

İlerlediği yolun ilk aşaması esnasında, İslam dinine sıkı sıkıya bağlı durumdaki Tevfik
Fikret, Tanrı’nın varlığını ve birliğine iman eder. Bilhassa Tanrı’yı yüceltmek için kaleme
aldığı “Tevhîd”lerinde Tanrı’nın varlığını ontolojik, kozmolojik ve teleolojik delillerle ispat
etmekle kalmaz, onun isim ve sıfatlarını birer birer sayma gereği duyar. Tanrı’ya dair bilgi
edinme mevzuunda ise, akıl ve duyuların yanına ruhu da dâhil etmekten geri durmaz. Fiziksel
âlemin meydana gelebilmesi için Tanrı’yı varlığı zorunlu varlık olarak ele alır ve ondan taşan
nur aracılığıyla maddi âlemin meydana geldiğini savunarak, vahdet-i vücûd öğretisine yönelir.
Dolayısıyla hem evrenden aşkın hem de evrene içkin bir Tanrı tasarımını kabul ve beyan eder.
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Hayatının aşağı yukarı ilk otuz yıllık kısmını kapsayan teolojik dönemini “İnanmak
İhtiyacı”  (1897)  başlıklı  şiirini  yazmasıyla  birlikte  geride  bırakan  Tevfik  Fikret,  bireysel
olarak ikinci evreye, diğer bir ifadeyle metafizik döneme geçerken, geride bıraktığı dönemin
muhasebesini  yapma  gereği  duyar.  Geride  bıraktığı  yıllar  boyunca,  Tanrı’nın  varlığı  ve
birliğine inandığını, İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’i okuduğunu, Tanrı’ya secde
ettiğini, cennet umuduyla dolup cehennemden çekindiğini belirtir. Hatta dua, namaz, oruç gibi
İslam dininin temel gereklerini özenle yerine getirdiğini bilhassa ifade eder. 

Okudum ben de kitâb-ı gaybı,
Dinledim ben de hitâb-ı gaybı;
Ben de zâtın gibi câmi’ câmi’
Dolaşıp Hâlık’a oldum râki’.
-Şevk-i cennetle hayâlim meşgûl,
Yüreğim havf-ı cehennemle melûl,-
Ben de tırmandım ulu Tûbâ’ya,
Ben de çıktım Mele-i a’lâ’ya;
Ben de âşıktım ezân nağmesine,
Ben de koştumdu o Allah sesine,
Ben de tesbîh ü duâ, savm ü salât,
Hepsini, hepsini yaptım, heyhât!
Çünki telkinlere aldanmıştım;
Kandığın şeylere hep kanmıştım;
Bilmeden görmeden îmân ettim,
Nefsimi dînime kurbân ettim;
Sevdim Allah’ı da, Peygamber’i de;
O alay kaldı bugün hep geride.
Anladım çünki hakîkat başka,
Başka yoldan varılırmış Hakk’a. “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” (2004: 663-664)

Hayatının teolojik aşaması boyunca nefsini dinine kurban ettiğini dile getiren Tevfik
Fikret, ömrünün ikinci aşamasında koşulsuz inandığı dogmaların hepsini inkâr yoluna gittiğini
itiraf eder. Çünkü şair, Tanrı’ya din yordamıyla değil, farklı bir usulle varılabileceğini fark
emiştir.  Tevfik  Fikret’in  böylesi  bir  aydınlanma  yaşamasına  sebep  olan  asıl  unsur  ise,
insanlığı aydınlığa götürebilecek yegâne araç olarak gördüğü şüphenin belirmesidir.

Şübhe bir nûra doğru koşmaktır,
Hakk’ı tenvîr ukûl için haktır. “Târîh-i Kadîm” (2004: 644)       

Tevfik Fikret’in belirttiğine göre, insanlığın altı bin yıllık kadim tarihi incelendiğinde,
tıpkı kendi hayatının ilk evresi gibi, insanlık tarihinin de ilk evresinin teolojik evre olduğu
anlaşılır. Şair, söz konusu ilk evre boyunca ileri sürülmüş Tanrı tasarımına odaklanıldığında
eşi, benzeri ve ortağı bulunmayan, tüm eksikliklerden münezzeh, her bakımdan mükemmel,
ezelî ve ebedî şekilde var olan, her şeye gücü yeten yüce bir Tanrı tasarımı geliştirildiğine
değinir. Bu bağlamda Tanrı’nın yoktan var edebildiği gibi, vardan da yok edebileceğine, rızık
dağıtıp umut aşıladığına, çaresizlere yardım ettiğine, her şeyi görüp, duyup, bildiği için var
olmuş ve olacak her şeyden haberdar olduğuna, her yerde hazır ve nazır bulunduğuna asırlar
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boyunca  inanıldığının  bilhassa  üzerinde  durur.  Diğer  bir  ifadeyle  Tanrı’nın  teolojik  evre
boyunca, insanoğlu tarafından bahsi geçen niteliklerle vasıflandırıldığını vurgular.  

Seni âbâ-ı dîn olanlardan;
Dinledim: “Bî-şebîh ü bî-noksân,
“Hayy ü kayyûm ü kâdir ü müteâl,
“Bâsıtu’r-rızk, vâhibü’l âmâl,
“Kâhir ü müntakim, alîm ü habîr,
“Zâhir ü bâtın ü semî ü basîr,
“Müstemendâna sâhib ü nâsır;
“Zâtı her yerde hâzır ü nâzır…”
Diye vasf eyliyorlar. En parlak
Sıfatın “Lâ-şerîke leh”ken bak, “Târîh-i Kadîm”  (2004: 643-644) 

İçinde beliren şüphe nedeniyle hayatının ilk aşaması boyunca inandığı unsurları kendi
zihninde  tartışamaya  açan  Tevfik  Fikret,  sorgulamadan  inanmayı  yanlış  bir  tutum  olarak
görür. İnsanın belki de kolayca yaşamak veya rahat etmek üzere sorgulamaksızın inanmayı
tercih ettiğini düşünen şair, başlangıçta kendinin de kolaya kaçmayı tercih ettiğinden, yıllar
boyunca  sorgulamadan  iman  ettiğini  itiraf  eder.  Bu  doğrultuda  hakikate  erişme  çabası
gütmeksizin yıllar boyunca yoku var, varı da yok bildiğini dile getirir.

Ben ki hepsinden iştibâh ederim,
Kime sorsam, diyor ki: “Yok haberim.”
Kim bilir, belki hepsi vehmiyyât,
Belki aldanmak ihtiyâc-ı hayât;
Kim bilir, belki hepsi doğru da, ben
Bî-haber kendi sehv-i hissimden,
Varı yok bilmek istedim, yoku var.
İştibâh… İşte töhmetim! Ne zarar? “Târîh-i Kadîm” (2004: 644)

Bireysel olarak metafizik aşamaya geçmenin eşiğine geldiğinde, daha önce sorgulama
gereği  duymadan  inandığı  unsurları,  mantık  çerçevesinde  tartışmaya  açan  Tevfik  Fikret,
yaptığı  sorgulamalar  neticesinde  mevzubahis  unsurlardan  uzaklaşmaya  başlar.  Zira
sorgulamaksızın inandığı din eksenli dogmaların aslında kabul edilebilir  olmadıklarını fark
eder.

“Târîh-i Kadîm” ve “Târîh-i Kadîm’e Zeyl”de Metafizik Hâl

Hayatının  metafizik  evresinin  başlangıcında,  bilhassa  dinle  takdim  edilen  Tanrı
tasarımını tartışmaya açmakla işe başlayan Tevfik Fikret,  “Hilâl-i  Ahmer” başlıklı  şiirinde
cennetteki insanın işlediği bir hata nedeniyle şiddetli şekilde cezalandırılmasını dinle ortaya
konan Tanrı tasarımıyla bağdaştıramaz. Diğer bir ifadeyle ilk insan çiftinin hatası nedeniyle
tüm insanlığın  yeryüzüne  mahkûm edilip,  türlü  sıkıntılarla  baş  başa  bırakılmasını  pek  de
adaletli bulmayarak, Tanrı’nın sonsuz merhamet ve adalet sahibi olduğu inancından uzaklaşır.
Aynı doğrultuda, âdeta cezalandırılmak için istemsizce yeryüzüne gönderilen insanın hayatı
esnasında yaptığı her hata nedeniyle Tanrı  tarafından cezalandırılacak olmasını da anlamlı
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bulmaz. Bu bakımdan “Resminin Karşısında” başlıklı şiirinde Tanrı’yı “Rabb-i müntakim”,
diğer bir ifadeyle intikam alan yaratıcı olarak nitelendirir.

İntikam mevzuunun dinle ileri sürülen merhametli Tanrı tasarımıyla bağdaşmadığını
bilhassa dile getiren Tevfik Fikret, “Zelzele” başlıklı şiirinde ise, Tanrı’nın evreni yaratmakla
kalmayıp, sevk ve idare ettiğine inanıldığı için, doğal afetlerden de Tanrı’yı sorumlu tutar.
Hatta  afetlerin  insanlara  ders  verme  amacıyla  Tanrı  tarafından  gerçekleştirildiği  kabul
edildiğinde, durumun daha vahim bir hâl aldığının altını çizer. Çünkü insanlara ders vermeye
çalışan Tanrı’nın afet gibi binlerce cana mâl olan son derece haşin bir metot kullanmasını
Tanrı'ya  yakıştıramaz.  Ayrıca  yeryüzünde  gözlemlenen  kavga  ve  çekişmelerden  de  yine
Tanrı’yı mesul görmek suretiyle, kötülüğün kaynağı olarak Tanrı’ya işaret eden şair, inanılan
vasıflarının  aksine  Tanrı’yı  “sâhib-i  kâinat  olan  ceberût”  ifadesini  kullanarak,  zorbalıkla
itham eder.

Sâhib-i kâinat… Evet, gerçek,
Sâhib-i kâinat olan ceberût,
O takarrüb-şiken likâ-yı samût,
O fakat aslı hep bu kavgaların…  “Târîh-i Kadîm” (2004: 642)

Tevfik Fikret, yine dinin insanlara sunduğu Tanrı tasarımına göre eşi, benzeri ve ortağı
bulunmaması gereken yegâne Tanrı’nın, tarihsel seyre odaklanıldığında, insanlar tarafından
iman edilmiş farklı inanç sistemleri nedeniyle aslında pek çok ortağının bulunduğuna değinir.
İddiasını ispatlamak üzere, tarih sahnesinde boy göstermiş çeşitli dinlere odaklanan şair, her
dinin  kendine  mahsus kudretli  bir  Tanrısının  var  olduğuna değinir.  Hatta  her  dinin  kendi
Tanrısını  eşi,  benzeri  ve ortağı  olmayan tek Tanrı  olarak nitelendirdiğini  vurgular.  Ayrıca
farklı  inanç sistemlerine  ait  Tanrıların  hemen hepsinin kullarına  ödül  olarak cenneti,  ceza
olarak da cehennemi vadettiklerini vurgular. Farklı Tanrıların hemen hepsinin insanları bir
peygamber  aracılığıyla  kendinden  haberdar  edip,  insanlardan  kendine  iman  etmelerini
istediğine işaret eder. Her Tanrı’nın insanlar üzerinde keyfi bir otorite kurmaya çalıştığına
göndermede  bulunan  şair,  hangi  Tanrı’nın  gerçek  ve  tek  Tanrı  olduğuna  karar  vermenin
imkânsız hâle geldiğini ima eder. Üstelik mutlak anlamda gerçek bir Tanrı varsa bile, o hakiki
ve her şeye gücü yetebilen Tanrı’nın kendine ortak olan veya diğer tanrılık iddiasında bulunan
unsurlara hiçbir müdahalede bulunmamasını hayretle karşılar.

Sıfatın “Lâ-şerîke leh”ken, bak,
Şu bataklıkta kaç şerîkin var:
Hepsi kayyûm ü kâdir ü kahhâr,
Hepsinin “Lâ-şerîke leh” sıfatı,
Hepsinin emr ü neyhi, saltanatı,
Hepsinin bir sipihr-i ilhâmı,
Hepsinin mihri, mâhı, ecrâmı,
Hepsinin bir hafâ-yı mescûdu,
Hepsinin bir bihişt-i mev’ûdu,
Hepsinin bir vücûdu, bir ademi, 
Hepsinin bir nebiyy-i muhteremi,
Hepsinin cennetinde hûrîler,
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Hepsinin tu’me-i cahîmi beşer;
Hepsi halkından istiyor, makhûr
İki büklüm bir inkıyâd-ı sabûr… “Târîh-i Kadîm” (2004: 644) 

Dinle ortaya konmuş Tanrı  tasarımına çeşitli  yönlerden itiraz ettikten sonra Tevfik
Fikret, Tanrı-evren ve Tanrı-insan ilişkisinin de dinle belirtildiği şekilde işlemediği kanaatine
varır. Çünkü kendisine yönelip, dua ve ibadet eden kullarını görüp duymak suretiyle, onlara
yardımcı olacağına inanılan Tanrı’nın, aslında insanı kaderine terk etmiş olduğunu düşünür.
Bu doğrultuda tüm sesleri Tanrı katına ileteceği düşünülen gökyüzüne seslenerek, hangi sesin
Tanrı’ya ulaştığını ve Tanrı’nın bu seslerden hangisine kulak verdiğini sorar. Hatta sanılanın
aksine kullarını görmeyen ve işitmeyen Tanrı’nın herhangi bir zorluk karşısında da kullarına
yardım  etmediğine  işaret  eder.  Hatta  Tanrı-insan  ilişkisi  dinle  belirtildiği  şekilde  işliyor
olsaydı,  topyekûn  insanlığın  içinde  bulunduğu  kötü  duruma  düşmeyeceği  gibi,  bireysel
ıstırapların  da  yaşanmayacağını  ileri  sürer.  Bu  bakımdan  Tanrı  katına  varmış  ve  Tanrı
tarafından kabul edilmiş en azından bir duanın var olduğunun ispatlanmasını talep eder.

İnleyen kubbe-i tehî! Söyle,
Söyle, sen her sedâya ma’kessin,
Şu heyâhây içinde hangi sesin 
Aksi – fevkınde i’tilâ-fermûd 
Olan – eyvân-ı Kibriyâ’ya suûd 
Edebilmiş? Ve söyle hangi duâ
Müstecâb olmuş?.. Ey İlâh-ı semâ! “Târîh-i Kadîm” (2004: 643)     

Çerçeveyi genişleterek, Tanrı-insan ilişkisinden âdeta Tanrı-insanlık ilişkisine yönelen
şair, insanlık tarihi  boyunca bir kez olsun Tanrı’nın gidişata müdahale etmediğine değinir.
Özellikle  İslam  diniyle  öne  sürülen  mucize,  tufan  veya  helak  gibi  durumların  ise,  hep
geçmişte yaşanıp bittiğinin kabul edilmesini gayet aldatıcı bulur. Zira kendi yaşadığı zaman
dilimine odaklanarak, bu dönemde de insanların, geçmişte Tanrı tarafından helak edilmelerine
neden olan olaylar kadar büyük ve kötü olaylara neden olmalarına rağmen, Tanrı’nın herhangi
bir müdahalede bulunmadığını belirtir. Daha açık bir ifadeyle, geçmişte yaşananlara müdahil
olma gereği duyan Tanrı’nın şimdiki zamanda niçin aktif rol oynamayı tercih etmediğini veya
yaşananlara ilgisiz kaldığını sorgular. Böylelikle geçmişin bir daha geri gelmeyeceğini bilen
insanoğlunun,  gelecekte  yaşanacak  gelişmeleri  de  kestiremediğinden,  yaşanabilecek
kötülükleri  engellemek  üzere  mucize,  tufan  veya  helak  gibi  Tanrı’nın  doğrudan
müdahalesinin  her  an  gerçekleşebileceği  korkusu  üretmek  üzere  âdeta  masallar  üretmiş
olduğuna inanır. 

Mucize,  tufan ve helak hususlarında Tevfik Fikret,  insanın tarihsel  süreç esnasında
karşılaştığı belli başlı doğal olayları, kendi vehimleri doğrultusunda abartarak, din kisvesine
büründürmek  suretiyle  gelecek  nesillere  aktardığını  düşünür.  Zira  gelişen  bilimin  de
yardımıyla  insan  zihninin  büyülü  birer  ürünü  konumundaki  doğaüstü  durumların  artık
açıklanmaya başladığının altını  çizer.  Sonuç itibarıyla insanların inandığı dinlerin hepsinin
yine insan tarafından üretilmiş olduğu kanaatine varır. Zira insanın kendi putunu kendi yapıp,
ona  tapmak  gibi  bir  delaletinin  bulunduğuna  kanaat  getiren  şair,  kilisede  çan  seslerini
dinleyerek veya Kâbe’de tekbir seslerini işiterek, insanın aradığını bulamayacağını ifade eder.
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Hatta  tüm  inanç  sistemlerini  kapsayacak  şekilde,  sadece  semavi  dinlerdeki  Allah’ın  ve
Şeytan’ın  değil,  aynı  zamanda  beşerî  dinlerdeki  Buda,  Ehrimen  ve  Yezdan’ın  da  birer
düzmece yahut korku veren birer kuruntudan ileri gitmediğini açıkça belirtir.

Saydığın hârikalar, mu’cizeler
Birer efsûn-ı zekâdır ki, beşer
Bî-tevakkuf açıyor sırlarını;
Mu’cizât ehli unutmuş yarını.
Muğfil ü muğfel o Îsâ, Mûsâ;
Köhne bir kizb-i mutalsamdır asâ.
Beşerin böyle delâletleri var:
Putunu kendi yapar, kendi tapar.
Ara git deyrini, gez Kâbe’sini,
Dinle tekbîri, işit çan sesini,
Göreceksin ki, bütün boşluktur,
Umduğun, beklediğin şey yoktur;
Düzme Allah’ı gibi Şeytân’ı,
Buda’sı, Ehrimen’i, Yezdân’ı;
Topunun hâlıkı bir vehm-i cebîn!
Gölgeler, gölgeler… Onlarda derin
Bir karanlık sezerek çevrildim,
Acı bir darbe yiyip devrildim. “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” (2004: 664)

Kendi  hayatının  metafizik  evresini  insanlık  tarihini  kapsayacak  kadar  geniş
sorgulamalar neticesinde, tüm dinlere sırt çevirerek kapatan Tevfik Fikret, genel çerçevede
insanlığın da geçirdiği metafizik evre esnasında benzer sorgulamalar yaptığının altını çizer.
Bu doğrultuda şüphenin tesiriyle kendine dinlerin dikte ettiği Tanrı tasarımını tartışmaya açan
insanoğlunun bir bakıma asırlar boyunca kandırıldığını idrak ettiğine değinir. Bunun üzerine
insanlığın kendi güç ve yetilerinin farkına varmaya başlayıp, Tanrı karşısındaki varlığını ispat
etmeye giriştiğine değinir. Hatta insanlık tarihinin metafizik evresinde insanoğlunun Tanrı’ya
karşı âdeta savaş açtığını ve kendini onun en büyük rakibi veya düşmanı olarak gördüğünü
vurgular. 

İşte en zorlu hasmın, ey Hallâk,
Seni karşında eyleyen ihnâk;
Bize vaktiyle zehr-i gayzından
Verdiğin cür’adır, odur bu yılan.
Bileceksin bu hasmı elbet sen:
Şübhe… En zâlim, en kavî düşmen;
Bize en muğfilâne taslîtin,
Yâhud en gâfilâne tağlîtin. “Târîh-i Kadîm” (2004: 645)

Dinle dayatılan Tanrı tasarımını yıkmak için, insanoğlunun Tanrı’ya rakip olmasını
sağlayacak şüphe yetisinin, her şeyi yaratan Tanrı tarafından insanoğluna verilmiş olduğunu
kabul etmenin dahi yeterli olacağını belirten Tevfik Fikret, insanoğlunun şüphe aracılığıyla
aydınlanmaya başlar başlamaz, Tanrı’yı tahtından indirmeye çalıştığına işaret eder. Böylece
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insanoğlunun  Tanrı’yı  yüce  ülkesinden  sürgün  ettiğini,  tapınaklarındaki  meşalelerini
söndürdüğünü, hatta heykellerini yıktığını belirtir. Ancak âdeta felç olmuşçasına yere yıkılan
Tanrı’nın  ne insanoğlunun üzerine  bir  gazap gönderdiğine,  ne de felaketlerin  yaşandığına
şahit  olunmadığını  ifade  eder.  Yani  sonsuz  kudret  sahibi  Tanrı’nın  insanoğlu  tarafından
yerinden edilmesine hiç tepki vermediğini vurgular. 

O bugün -hud’a, şeytanet, iğvâ-
Seni mülkünden eyliyor, iclâ,
Üflüyor ma’bedinde meş’alini,
Kırıyor elleriyle heykelini;
Ve, bütün kudretinle sen, meflûc,
Düşüyorsun… Ne in’idâm-ı burûc,
Ne sevâik, ne bir hübûb-ı jiyân,
Ne cehennemlerinde bir galeyân,
Ne nazarlar habîri mâteminin,
Ne kulaklarda bir tanîn-i hazîn…

  Kopsa bir zerre cism-i hilkatten
Duyulur bir tazallüm olsun; sen
Göçüyorsun da Arş ü Ferş’inle,
Yok tabiatta bir inilti bile;
Bil’akis her tarafta “kah kah”lar;
Kizbe yalnız riyâ ve humk ağlar… “Târîh-i Kadîm” (2004: 645)

İnsanlık tarihinin metafizik evresinde, teolojik evre boyunca inanılan Tanrı tasarımının
eleştiriye  tabi  tutulduğunun  ve  Tanrı’nın  sahip  olduğuna  inanılan  pek  çok  niteliğinin
Tanrı’dan alındığını beyan eden Tevfik Fikret, var olduğu günden bu yana Tanrı’ya boyun
eğen  insanın  özgürleşmeye  başladığını  dile  getirir.  Hatta  “Resminin  Karşısında”  başlıklı
şiirinde, Tanrı-evren ve Tanrı-insan ilişkisinin aslında vuku bulmadığının anlaşıldığına işaret
eder. Dolayısıyla insanoğlunun geçirdiği metafizik evre sonunda, kendini Tanrı karşısına bir
güç olarak konuşlandırmakla kalmayıp,  Tanrı’yı  sadece var oluşun başlangıcında aktif  rol
oynayan ilk ilke veya fail neden olarak görmekle yetindiğine değinir. Tevfik Fikret, metafizik
evre itibarıyla, Tanrı’nın yaratılışı başlatıp, daha sonra evrenden aşkın kimliğiyle gidişata tesir
etmeksizin kendi kabuğuna çekildiğine kanaat getirildiğinin altını  çizer.  Diğer bir  ifadeyle
gerek evren ve yeryüzü, gerekse insanla arasına çeşitli katmanlardan müteşekkil semaları ve
gök  cisimlerini  yerleştirerek,  kendi  âleminde  yaşamaya  başladığına  inanıldığını  belirtir.
Böylelikle metafizik evrede Tanrı’nın evrene nüfuz etmediği gibi, evrenin sevk ve idaresinde
de aktif  rol  oynamadığı  kanaatinin  belirginleştiğini  bilhassa beyan eder.  Topyekûn evreni
kastettiği  tabiatta  gözlemlenen  varlığa  geliş,  değişme  ve  yok  oluşun,  diğer  bir  ifadeye
canlılığın, tekâmül yordamıyla maddeye içkin boyuttaki “rûh-ı kâ’inât” veya “rûh-ı tabî’at”
sayesinde gerçekleştiğini ileri sürer. Burada dikkat edilmesi gereken husus, şairin üzerinde
durduğu evrensel ruhun bu aşamada henüz metafizik bir hâl taşıyor olmasıdır.  

“Târîh-i Kadîm” ve “Târîh-i Kadîm’e Zeyl”de Pozitif Hâl
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Hayatının  pozitif  aşamasına  geçtiğinde,  artık  fiziksel  âlemin ötesinde  metafizik  bir
âlemin var olmadığını düşünmeye başladığı için, aşkın düzeydeki metafizik âlemin merkezine
yerleştirilecek bir Tanrı’nın da var olmadığına işaret eden Tevfik Fikret, vicdanıyla inandığı
“kudret-i külliye”nin izlerini tamamen somut âlemde arar. Bütünlük sergileyen soyut kudreti
“rûh-ı  kâ’inât”  veya  “rûh-ı  tabî’at”  olarak  nitelendirmeye  devam  eder.  Ancak  üzerinde
durduğu evrensel ruh, bu aşamada metafizik bir unsur değil, maddenin özsel niteliklerinden
veya doğasında barındırdığı potansiyel güçlerden ibaret, bilimle açıklanabilen soyut kuvvetler
toplamıdır. 

Bir kudret-i külliye var ulvî ve münezzeh,
Kudsî ve mu’allâ, ona vicdânla inandım.
(…)
Şeytân da biziz, cin de, ne şeytân ne melek var;
Dünyâ dönecek cennete inşanla inandım.
(…)
Aklın o büyük sâhirin i’câzı önünde 
Bâtıl geçecek yerlere husrânla, inandım. “Halûk’un Âmentüsü” (2004: 541-542)  

Tevfik  Fikret,  bu  noktaya  varabilmek  için,  öncelikle  dinlere  ait  kutsal  kitaplardan
sadece yaratılışın tekâmülle gerçekleştiği bilgisini alıp, fikri gömen köhne kitapların hepsini
yırtarak onları saf dışı bırakır. Ardından “rûh-ı kâ’inât”tan aldığı payla canlılık bulan, fakat
düşünebilmesi  nedeniyle  diğer  varlıklardan  ayrılan  insanı  tanrılaştırır.  Kutsanmaya  layık
yegâne varlık olarak insanı görmeye başlayan şair, iyiliğin ve kötülüğün, hatta daha genel bir
ifadeyle kâinattaki her şeyin Tanrısı olarak insana işaret eder.

Fıtratta tekâmül ezelîdir; bu kemâle 
Tevrât ile, İncil ile, Kur’ânla inandım. “Halûk’un Âmentüsü” (2004: 541)

Yırtılır, ey kitâb-ı köhne, yarın
Medfen-i fikr olan sahîfelerin.
Bunu kimden fakat ümîd edelim,
Bu azîm inkılâb-ı hilkati kim,
Hangi kuvvet taahhüd eyleyecek? “Târîh-i Kadîm” (2004: 642)

“En canlı âletin; odur ilkâ-yı rûh eden
“Eşbâh-ı mümkinâta senin kudretinle, sen
“Bî-şübhe kendi kendine bir âlem-i bedî,
“Bir âlem-i şu’ûn u bedâyi’sin… Ey hayât,

“Ey rûh-ı kâ’inât,
“Takdîs edin: Beşer

“Takdîse müstahaktır; odur Rabb-i hayr ü şer,
“Rabb-i mümkinât!” “Gökten Yere” (2004: 574)

Hayatının son merhalesini teşkil eden pozitif hâl evresi itibarıyla, makro ölçekte tüm
insanlığın  varacağı  düşünülen nihai  hedef  gibi,  doğrudan bilime yönelip,  bilimsel  keşifler
aracılığıyla  bilinmezliğin  gitgide  azalacağını  ve  bilimin  dinle  yer  değiştireceğini  savunan

318



Tevfik Fikret, bilim yordamıyla her şeyin mümkün hâle geleceğine inanır.  Daha genel bir
ifadeyle, inanılacak bir unsur aranıyorsa, bu unsurun sadece bilim olabileceğine işaret ederek,
bilime iman eder.  Bu doğrultuda, tıpkı Comte’un pozitivist  düşünce sistemine bir ilmihal
hazırlayıp, söz konusu ilmihale topladığı ilkeleri İnsanlık Dini olarak nitelendirmek suretiyle
tüm insanlığa sunması gibi, Tevfik Fikret de amentüsüyle ve ibadetleriyle Din-i Hayat veya
Yaşamak Dini adını verdiği seküler inanç sistemini insanlığa takdim eder.

Bir gün yapacak fen şu siyâh toprağı altın,
Her şey olacak kudret-i irfânla… inandım.  “Halûk’un Âmentüsü” (2004: 542)

Tevfik  Fikret’in  üzerinde  durduğu Din-i  Hayat  ya da  Yaşamak Dini’nde  tapılan  bir
unsur,  diğer  bir  ifadeyle  Tanrı  ve formel  ibadetlerden müteşekkil  tapınma faaliyetleri  söz
konusu değildir.  Ayrıca insana ödül olarak cennet,  ceza olarak da cehennemden ibaret bir
ahiret  hayatı  vadedilmemektedir.  Dolayısıyla  insanın üzerinde bir  otorite  mevcut  olmadığı
gibi,  insanın  endişelenerek  kendini  sakınmasını  veya  kendini  hayattan  alıkoymasını
gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. İnsanı kısıtlayabilecek yegâne unsur veya insana
düşen en temel ödev, diğer insanların haklarına saygı göstermek ve insana yaraşır şekilde iyi,
doğru ve güzel davranışlarda bulunmaktır. İnsanın iman etmesi gereken en temel unsur ise,
hilkat veya bir diğer ifadeyle yaratılıştır.

Şimdi bî-kayd-ı cinân ü nîrân,
Süzerim fıtratı hayrân hayrân!
Ben ne ma’bûd, ne mu’bid bilirim,
Kendimi hilkate âbid bilirim.
Gökte binlerce mesâcid görürüm,
Onda vicdânımı sâcid görürüm.
Bu sücûd işte benim tââtım,
Bu ibâdette geçer sââtım.
Bu ibâdette fahûr u hurrem,
Beni ben bir kayadan fark etmem.
Bir minik kuşla biriz tapmakta:
Ben de tehlîl ederim, ishak da.
Doğruluk; hubb ü vefâ, mahviyyet,
Merhamet, hayr u hamiyyet, nasfet;
Sonra, bir şaire “zangoç” dememek…
İşte vicdânıma bunlar mahrek. “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” (2004: 664-665) 

Geliştirdiği seküler inanç sistemi aracılığıyla insanları varlığa iman etmeye davet eden
Tevfik Fikret, kutsal kitap olarak sadece tabiat kitabına işaret eder. Tabiat kitabını okumaya
başladığı  zaman,  herhangi bir  peygambere ihtiyaç  duymaksızın,  kendi çabalarıyla  hakikati
kavrayabileceğine  inandığı  insanın,  gerçek  ibadet  olarak  da sürekli  düşünmesi  gerektiğine
değinir.  Gökyüzünden yeryüzüne ve hatta  yakın çevresine  doğru daralan  bir  perspektiften
tabiatı dikkatle izleyip, edindiği izlenimler üzerinde derin düşüncelere dalacak insanın, iyilik
ve  kötülüğün  kaynağının  sadece  kendisi  olduğunu  fark  edeceğini  belirtir.  Böylece
aydınlanacağını düşündüğü insanın, müspet yönde hareket etmeye başladığı andan itibaren,
gerçek anlamda kurtuluşa erebileceğinin altını çizer.
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Düşünüp işlemek âyînimdir.
Yaşamak dîni benim dînimdir.
Mü’minim: varlığa imânım var,
Her kanat bir melek eyler ikrâr,
Enbiyâdan yaşarım müstağni,
Bir örümcek götürür Hakk’a beni:
Kitâbım sahn-ı tabîat kitâbı,
Bendedir hayr ü şerrin esbâbı.
Varırım böyle der-i merkade dek,
Ba’s ü ukbâya mahal görmem pek.
Taşırım kalb-i şegaf-peymâda
Beşerin aşkını, âlâmını da.
Dîn-i hak bence, bugün dîn-i hayât! “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” (2004: 665)

İnsanlara varlığa ve varlığa dair bilgi edinme anlamına gelen bilime iman etmeyi ve
sürekli akıl yordamıyla düşünmekten ibaret en temel ibadetle meşgul olmayı telkin eden Din-i
Hayat öğretisiyle Tevfik Fikret, insanın sürekli yükselerek, yeryüzünü insanlık tarihi boyunca
boşuna aranan kayıp cennete dönüştürünce kurtuluşa erebileceğine inanır. Amentüsünde de
belirttiği gibi, yaratılış devrimini gerçekleştirebilecek yegâne unsurun, yani insanın yeryüzünü
vatanı, tüm insanlığı da milleti olarak görmediği müddetçe arzuladığı saadete erişemeyeceğini
savunan  şair,  gerek  bir  toplumu  meydana  getiren  fertler  arasındaki,  gerekse  toplumlar
arasındaki bitmek bilmez mücadeleleri terk etmek gerektiğine değinir. Şayet bir mücadelede
bulunulacaksa,  insanlığın menfaati  için çalışma yolunda mücadele edilmesini  tavsiye eder.
Zira Tevfik Fikret, adından da anlaşılacağı gibi insanca yaşamayı ön plana çıkardığı seküler
inanç sistemiyle,  “yaşamak hem vazîfedir,  hem haktır âdemoğluna” (2004: 567) düsturunu
sloganlaştırır.  Böylece  hayatın  hak  boyutunu,  hiç  kimsenin  yaşama  hakkının  elinden
alınmaması veya herkesin eşit şartlarda yaşamını sürdürebilmesi olarak görür. Hayatın vazife
boyutunu  ise,  en  temel  haklarını  adaletle  elde  etmiş  olan  insanın  rehavete  kapılmayıp,
insanlığın  menfaati  için  çalışıp  çabalaması,  bir  başka  deyişle  hayatını  boşa  harcamaması
olarak görür.

Sonuç

Bugüne  kadar  Tevfik  Fikret’in  çeşitli  ve  birbirleriyle  çelişen  inanç  ve  düşünce
sistemleri ekseninde ele alınıp, hakkında farklı kanaatlerde bulunulması, onun hayatı boyunca
düşünsel bir evrim geçirmiş olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesinden kaynaklanır. Şairin belli
bir  dönem mensubu  olduğu  ve  daha  sonra  terk  ettiği  bir  inanç  ve  düşünce  sistemine  ait
unsurların izleri, elbette o dönem itibarıyla yazdığı şiirlerine yansır. Ancak şairin bir sonraki
merhalede  bu  unsurlara  itibar  etmekten  vaz  geçtiği  gerçeği  sürekli  göz  önünde
bulundurulmalıdır.  Durum  böyle  olunca,  şairin  belli  bir  dönem  itibarıyla  kaleme  aldığı
şiirlerden  yola  çıkarak,  onun  hakkında  hüküm  vermek  doğru,  fakat  eksik  kalacaktır.  Bu
nedenle  Tevfik  Fikret’in  öncelikle  kelimenin  tam anlamıyla  bir  pozitivist  olduğunu kabul
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edip,  daha  sonra  pozitivist  dünya  görüşüne  ulaşabilmek  için  geride  bıraktığı  evrelere
odaklanmak daha isabetli kanaatlere varma noktasında faydalı olacaktır. Söz konusu durumu
netleştirebilmek için,  öncelikle  şairin  ömrü boyunca  varmaya çalıştığı  nihai  hedefi  açıkça
beyan ettiği birer manifesto niteliğindeki “Târîh-i Kadîm” ve “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” başlıklı
şiirlerini  değerlendirmeye  tabi  tutmak  zaruridir.  Zira  Tevfik  Fikret’in  hayatının  son
zamanlarında  kaleme  aldığı  bu  şiirler,  onun  sonuç  itibarıyla  vardığı  noktayı  açıkça  dile
getirdiği şiirlerdir. Diğer şiirleri ise, pozitivizme varma yolunda uğradığı durakları temsil ve
beyan eden şiirlerdir. Dolayısıyla Tevfik Fikret’in hayatı boyunca üç aşamalı bir yol kat edip,
sonuç itibarıyla fikri mensubiyet açısından pozitivizme, iman noktasında da İnsanlık Dini’ne
mensup olmayı tercih ettiğini söylemek, onun açısından verilebilecek en doğru hüküm olarak
görünmektedir.        
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ALMAN EDEBİYATINA YANSIYAN YÖNÜYLE EŞİTSİZLİKLER VE DEĞİŞME:
KAFKA ÖRNEĞİ

Özlem FIRTINA

Özet
İnsan  toplumlarında  değişmeye  yol  açan  etkenlerden  biri  de  iklimdir.  İklim

koşullarının  veya  iklim değişimlerinin  toplumsal  yaşama etki  ederek  birtakım değişimleri
meydana  getirdiği  kesindir.  Bu  durum  edebiyata  da  konu  olabilmektedir.  Bu  çalışmada,
Alman edebiyatının dünyaca ünlü yazarlarından olan Franz Kafka’nın 1917 yılında kaleme
almış olduğu “Der Kübelreiter” başlıklı  eseri örneği ile farklı iklim koşullarının toplumsal
ilişkilere etkisi analiz edilecektir. Bu bağlamda, ne tür eşitsizliklerin söz konusu olduğunun
saptanması amaçlanmaktadır. Esasen Kafka’nın bu eseri de diğer eserlerine benzer bir şekilde,
gerçek ve gerçeküstü birtakım olayları içermektedir. Bununla birlikte, eserin gerçek hayata
uyan kısmı bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu da eserin ortaya çıkmış olduğu
zamanın çok sert geçen bir kış olması ve buna bağlı olan kömür kıtlığıdır. Eserde bir yanda
buz gibi odasında hiç kömürü olmayan bir genç adam ve diğer yanda ise sıcacık odalarında
rahat  eden  kömür  satıcısı  adam  ile  karısı  tablo  edilerek  toplumsal  eşitsizlikler  ima
edilmektedir.  Ayrıntılı  bir  analiz  ile  yazarın  bu  eserine  farklı  bir  yorum  getirilmesi
arzulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kafka, Alman Edebiyatı, Toplumsal Değişme, Eşitsizlikler, İklim.

INEQUALITIES AND CHANGES WITH THE ASPECT REFLECTED IN GERMAN
LITERATURE: USING THE EXAMPLE OF KAFKA

Abstract
One of the factors that cause change in human societies is the climate. It is certain that

climatic  conditions or climate changes have caused some changes by affecting social  life.
This situation can also be the subject of literature. In this study, the effect of different climatic
conditions  on  social  relations  will  be  analyzed  with  the  example  of  a  work  titled  “Der
Kübelreiter” written in 1917 by Franz Kafka, one of the world’s famous writers of German
literature. In this context, it is aimed to determine what kind of inequalities are at issue. In
fact, this work of Kafka, similar to his other works, includes some real and surreal events.
However, the part of this particular work that fits the real life is the starting point of this
study. This is because the time when this work originated was a very harsh winter and the
coal shortage associated with it.  In the work, social inequalities are implied by drawing a
young man, who does not have any coal in his icy room on the one hand, and a coal seller
man and his wife, who are comfortable  in their  cozy room on the other.  With a detailed
analysis, it is desired to bring a different interpretation to this work of the author.

Keywords: Kafka, German Literature, Social Change, Inequalities, Climate.
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Giriş

Her insan içinde yaşadığı toplumun bir parçasıdır. Sosyal bir varlık olarak insan diğer
insanlarla  beraber  yaşamak  ve  ilişki  kurmak  durumundadır.  Buna  göre,  insanın  toplumu
oluşturan ilişkiler ağının merkezinde yer aldığını ve toplumla ilgili her tür değişmeyi direkt
yaşadığını  söylemek  mümkündür.  Toplumlarda  sürekli  değişmeler  meydana  gelmektedir.
Çeşitli durumları ve konuları kapsayan bu değişmelere farklı faktörler neden olabilmektedir.
Bunlardan  biri  de  coğrafi  faktörlerdir.  Örneğin,  iklim  değişimleri,  doğal  kaynakların
tükenmesi  veya madenlerin  kıtlığı  gibi  durumların  toplumsal  yaşama etki  ederek birtakım
değişimleri meydana getirdiği kesindir. Bu gibi durumlar edebiyata da konu olabilmektedir.

Bu çalışmada, Alman edebiyatının dünyaca ünlü yazarlarından olan Franz Kafka’nın
1917 yılında kaleme almış olduğu “Der Kübelreiter” başlıklı eseri ile farklı iklim koşullarının
toplumsal ilişkilere etkisi analiz edilmekte ve bu kapsamda ne tür eşitsizliklerin söz konusu
olduğunun saptanması amaçlanmaktadır. Yöntem olarak metin analizi (Textanalyse) ve metin
yorumu  (Textinterpretation)  kullanılarak  yazarın  bu  eserine  farklı  bir  yorum  getirilmesi
arzulanmaktadır.  Çalışmanın uygulama bölümüne ışık tutması için önce kuramsal bölümde
değişme gibi bazı sosyolojik kavramlar üzerinde durulmaktadır.

Değişme Kavramı

Bu çalışmaya ışık tutması  beklenen sosyolojik  kavramların başında sosyolojinin ve
sosyal  bilimlerin  temel  kavramlarından  biri  olan  değişme  kavramı  yer  almaktadır.  Bu
bağlamda,  toplum,  değişme ve toplumsal  değişme kavramları  ele  alınmaktadır.  Joseph H.
Fichter (2019, 86)’e göre toplum “sosyal gereksinimlerini karşılamak için etkileşen ve ortak
bir  kültürü  paylaşan  çok  sayıdaki  insanın  oluşturduğu  bir  birlikteliktir”  olarak
açıklanmaktadır.

Bu  tanıma  ek  olarak,  toplum kavramının  insanlar  arası  ilişkilerden  yola  çıktığının
altını çizen Gönül İçli şöyle bir açıklama yapmaktadır:

“Toplum insan ve doğa öğelerinin etkileşiminin bir ürünüdür. Bir yerin iklimi, fiziksel
biçimi,  bitki  örtüsü,  doğal  kaynakları  vb.  o  yörede  yaşayan  insanların  yaşamını
kolaylaştırabilir  ya da zorlaştırabilir.  Örneğin ılıman yerlerde yaşamak daha kolay,
soğuk iklimlerde yaşamak daha zordur” (İçli, 2017, 43).

Tüm araştırmacıların ortak bir görüşe sahip oldukları nokta her toplumun sürekli bir
değişim içinde olduğu gerçeğidir. Değişme kavramını Mahmut Tezcan (2016, 232) “önceki
durum ya da davranıştan farklılaşma” olarak tanımlamaktadır. Toplumsal değişme kavramı
için ise Tezcan (2016, 233) “toplumun yapısını oluşturan toplumsal ilişkiler ağının ve bunları
belirleyen toplumsal kurumların değişmesi” gibi bir açıklama yapmaktadır.

 Toplumsal  değişmeyi  sağlayan  nedenler  hususunda  sıralanan  faktörler  arasında
özellikle  coğrafi  etmenler  bu  çalışma  açısından  önem  arz  etmektedir.  Doğal  çevre
etmenlerinin  ve  iklim  değişikliklerinin  toplumun  değişmesine  neden  olduğunun  yanı  sıra
doğal kaynakların tükenmesinin de önemine değinen Mahmut Tezcan’ın şu tespitleri dikkat
çekmektedir:
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“Madenlerin (demir, bakır, kömür, petrol) ve doğal kaynakların azalışı ya da kıtlığı da
toplumları değişme yönünden oldukça etkilemektedir” (Tezcan, 2016, 242).

Bu  tanımlardan  ve  açıklamalardan  yola  çıkarak  toplumun  sürekli  değişme  içinde
olması neticesinde toplumu oluşturan insanların da bu değişmeden payını aldığını düşünmek
mümkündür. Bu bağlamda, her toplumun hiyerarşik bir yapıya sahip olduğunun vurgulanması
da önemlidir. Bunun bir başka açıklaması ise toplumu oluşturan insanların eşit olmadığı veya
insanlar  arasında  eşitsizliklerin  varlığıdır.  İnsanlar  arası  eşitsizlikler  hususunda Gönül  İçli
şunları ifade etmektedir:

“İnsanlar  arasında  yaş,  cinsiyet,  zeka  düzeyi  gibi  fiziksel  eşitsizliklerin  yanı  sıra
servet,  eğitim,  saygınlık  gibi  toplumsal  nitelikli  eşitsizlikler  de vardır”  (İçli,  2017,
165).

Bu  ifadeye  ek  olarak,  insanlar  arası  eşitsizliklerin  ve  farklılıkların  toplumsal
değişmeye paralel olarak değişmesinin de geçekleşmesi düşünülebilir.

Tüm  bu  sosyolojik  kavram,  tanım  ve  açıklamalar  hem çalışmanın  odak  noktasını
oluşturan edebi metin örneğinin analizine, hem de edebiyat ve sosyoloji bilim dallarının yan
yana getirilmesine katkı sağlamak açısından önemlidir.

Edebiyata Yansıyan Değişme: Kafka Örneği

Edebiyat  ve  toplum  arasında  güçlü  bir  bağ  vardır.  Zira  edebiyat  bir  toplumun
yaşamını,  kültürünü,  tarihini  yazıya  dökülmüş  olarak  okurlara  sunmaktadır.  Edebiyatın
toplumun  bir  aynası  olma  durumu  da  bu  nedendendir.  Toplumda  meydana  gelen  çeşitli
değişmelerin edebiyata yansıması kaçınılmazdır. Edebi metinler aracılığı ile toplumsal olaylar
ve değişmeler okurlara aktarılmaktadır.

Bu  çalışmanın  odak  noktasını  oluşturan  örnek  eser  Alman  edebiyatının  usta
yazarlarından  Franz  Kafka  (1883-1924)  tarafından  1917  yılında  yazılmış  olan  “Der
Kübelreiter” başlıklı anlatıdır. Özellikle toplumsal değişme ve eşitsizlikler açısından mercek
altına alınmakta olan eserin Almanca orijinali  bu çalışma için esas alındığından,  öncelikle
eserin başlığının  anlamı  üzerinde durulması  yararlıdır.  İlginç bir  başlığa sahip olan eserin
Türkçe karşılığı  tartışmaya açık olmakla beraber,  ünlü Kafka araştırmacılarından biri  olan
Klaus Wagenbach’a ait ve Kamuran Şipal tarafından Türkçesi yazılmış bir kitap (1997, 136)
içinde  “Der  Kübelreiter”  için  “Kovalı  Süvari”  kullanılmaktadır.  Bu  başlık  ile  anlaşılması
gereken bir kovayı ata biner gibi süren bir adamdır. Bu süvari için atlı veya kovalı atlı, kovalı
adam  gibi  adlandırmalar  da  yapılabilir.  Eserin  kahramanı  olan  bu  adam  hakkında  bilgi
kısıtlıdır. Onun hakkında söylenebilecekler, onun isimsiz, parasız, çaresiz ve genç bir adam
olduğu ile sınırlıdır.

Eserin başlığı ile içeriği arasında bir bağ kurmak mümkündür. Eserin ön planını kovalı
atlının macerası oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, sıkıntılı bir durum içinde çıkış yolu arayan
genç  bir  adamın  macerası  öne  çıkmaktadır.  Aşırı  soğuk  hava  koşulları  içinde  donarak
ölmekten korkan genç adamın ısınmak için kömüre ihtiyacı vardır. Kömür kovası gibi cebi de
boş olan bu adam dilenmek zorunda kalır. Kömür satıcısını etkilemek için bir plan yapar ve
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kömür kovası ile bir süvari gibi yola koyulur. Kömür satıcısı ve karısının bodrum katlarındaki
evine ulaştığı zaman aşırı sıcak nedeniyle kapının aralanmış olduğunu görür. Bu durum kendi
durumunun tam olarak tersidir. Müşterisine yardımcı olmak isteyen iyi niyetli kömür satıcısı
ne yazık ki katı kalpli karısı tarafından engellenir. Kadın süvariye kömür vermek yerine, onu
görmediğini ve duymadığını bahane eder. Kocasının müşterinin ne istediğini sorması üzerine
verdiği cevap şu şekildedir:

“Es ist  ja nichts,  ich sehe nichts,  ich höre nichts,  nur sechs Uhr läutet  es und wir
schließen.  Ungeheuer  ist  die  Kälte,  morgen  werden  wir  wahrscheinlich  doch  viel
Arbeit haben” (Kafka, 1994, 48).

Kömür satıcısının karısının bu ifadelerinden kovalı adamı dikkate almadığı, ona değer
vermediği  anlaşılmaktadır.  Bunun  yerine,  havanın  aşırı  soğuk  olduğunu,  saatin  altıyı
gösterdiğini, iş yerini kapattıklarını ve yarına muhtemelen yine çok işleri olacağını belirterek
kocasını da ikna etme çabası ortaya çıkmaktadır. Kadının daha da ileri giderek kovalı adamı
önlüğü  ile  kovması  eserin  ilginç  bir  şekilde  sonlanmasına,  yani  adamın  bir  daha  geri
dönmemek üzere buz dağlarına doğru yükselerek gözlerden kaybolmasına yol açmaktadır.

Ayrıntılı  bir  analiz  ile  esere  çok farklı  anlamlar  yüklemek mümkündür.  Kafka’nın
diğer  eserlerine  benzer  bir  şekilde,  bu  eserinde  de  gerçek  ve  gerçeküstü  birtakım olaylar
barınmaktadır. Genç ve parasız bir adamın çaresizlik içinde soğuktan donarak ölmemek için
kömür dilenmek zorunda kalması eserin gerçek hayata uyan bölümüdür. Genç adamın boş
kömür  kovası  üzerinde  bir  süvariye  dönüşerek  kömür  satıcısına  ulaşması  ve  kömür  elde
etmeyi  başaramadan  buz  dağlarına  doğru  yok  olması  eserin  gerçeküstü  veya  düşsel
bölümüdür.  Bu  bağlamda,  ben-anlatıcı  veya  eser  kahramanı  genç  adam  toplum  içindeki
yalnızlığı neticesinde sonsuza dek yok olmak zorunda kalmaktadır. Sosyal ilişkileri zayıf ve
planlarında başarısız bir bireyin ölüme terk edilmesi anlamı da burada yatmaktadır.  Gerek
gerçek ve gerekse gerçeküstü bölümler ile bireyin sürekli acımasızlaşan bir toplum içindeki
yalnızlığı, aradığı sıcaklık yerine donmuş kalpli insanlar tarafından aşağılanarak içine düştüğü
çaresizliği ima edilmektedir.

Bu çalışmanın  çıkış  noktasını  eserin  gerçek hayata  uyan bölümü oluşturduğu için,
eserin ortaya çıktığı yıllara ait bilgilerin eserin yorumuna katkısı önemlidir. “Der Kübelreiter”
I.  Dünya  Savaşı  henüz  sonlanmadan  yazılmış  bir  eser  olması  nedeniyle,  savaş  yıllarında
toplumun içinde bulunduğu zorlukları, sıkıntıları ve kıtlıkları yansıtmaktadır. Özellikle yakıt
veya  kömür  kıtlığı  gibi  bir  sorunun  eserde  konu edilmesi  dikkat  çekmektedir.  Yoksulluk
nedeniyle  ısınmak için bir  parça kömür dilenmek zorunda kalan bir  birey anlatılmaktadır.
Hartmut  Binder  ve  Klaus  Wagenbach  gibi  önde  gelen  Kafka  araştırmacıları  eserin  arka
planında  1916-1917  kışının  sıkıntılarının  varlığından  söz  etmektedirler  (Binder,  1993;
Wagenbach, 1997). Buna paralel olarak, eserde buz gibi soğuk hava ve kömür sıkıntısı dile
gelmektedir. Hemen eserin ilk satırları ile bu durum açıklanmaktadır:

“Verbraucht alle Kohle, leer der Kübel, sinnlos die Schaufel, Kälte atmend der Ofen,
das Zimmer vollgeblasen von Frost, […]. Ich muß Kohle haben, ich darf doch nicht
erfrieren, […]” (Kafka, 1994, 46).
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Bu satırlar ile tüm kömürün tükendiği, kovanın boş olduğu, küreğin anlamsız olduğu,
sobanın soğuduğu, odanın buzla dolduğu ve ardından da ben-anlatıcının donarak ölmemesi
için kömür elde etmek zorunda olması ifade edilmektedir.

Eserde olayın sert bir kış mevsiminde geçmesi, kahramanın soğuktan ölme endişesi ile
iklim  koşullarının  veya  iklim  değişimlerinin  toplumsal  yaşama  etkisi  anlaşılmaktadır.
Buradaki etki negatif bir etkidir. Zira kahraman donarak ölme tehlikesi içindedir. Benzer bir
şekilde,  parasızlığı  nedeniyle  kömür tedarik  edememesi  de  yine  toplumda  meydana gelen
değişmelerin (doğal kaynakların azlığı veya madenlerin kıtlığı gibi) negatif etkisine bir örnek
teşkil etmektedir.

Eser toplumsal eşitsizlikleri de gözler önüne sermektedir. Bir yanda, hiç kömürü veya
parası olmayan genç adamın buz gibi soğuk odası, diğer yanda ise, kömür satıcısı adam ve
karısının  huzur  dolu  sıcak  evleri  tablo  edilmektedir.  Genç  adam hem yalnızlığı,  hem de
umutsuzluğu  ile  sosyal  ilişkiler  yönünden  başarısızdır.  Bunun  aksine,  kömür  satıcısı  çift
müşterileri ile ilişkilerinde ve işlerinde oldukça başarılıdır. Benzer şekilde, bir yanda yoksul
bir genç adam, diğer yanda ise iyi para kazanan satıcı çift ile toplumu oluşturan insanlar arası
eşitsizlikler ima edilmektedir.

Bu  eserinde  de  Kafka,  diğer  çoğu  eserinde  olduğu  gibi,  olumsuzlukları  dile
getirmektedir.  Eser kahramanı yine başarısızlığa uğramakta,  yalnız kalmakta ve toplumdan
tümüyle  soyutlanmaktadır.  Kafka’nın  yakın  dostu  Max  Brod  (1884-1968)  Kafka’nın
eserlerindeki bu olumsuzlukların aksine onun olumlu yanına işaret etmektedir:

“[…] yalnızlıkların dünyasına karşı çıkar Kafka. Kendisinin o kadar ustalıkla anlattığı
ilgisizliklerin,  kayıtsızlıkların,  öldürmelerin  dünyasına  karşı  bütün  sanatsal
çalışmasıyla protestoda bulunur, […]” (Brod, 2000,16).

Bu açıklamalara göre, yazarın edebi eserlerinde beliren olumsuzlukların aslında kendi
kişiliği ile ters düştüğü ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda,  yazarın edebi  eserlerindeki  olumsuz atmosferin nedenini  sorgulamak
gerekebilir. Tüm bu olumsuzlukları aslında yazarın kendi deneyimleri ile ilişkilendirmek en
doğrusudur.  Toplumu  oluşturan  insanların  çoğu  zaman  acımasız  ve  bencil  olduklarını
gözlemleyen Kafka bu tür olumsuzlukları eserlerine ustalıkla yansıtabilmiş bir yazardır.

Sonuç

Bu çalışmanın sonucu olarak, ünlü yazar Franz Kafka’nın “Der Kübelreiter” başlıklı
anlatısı  örneği  ile  toplumda  meydana  gelen  birtakım değişmelerin  edebiyata  da  yansıdığı
kanıtlanmaktadır.  Yazarın  ilginç  eserlerinden  biri  olan  “Der  Kübelreiter”  ile  iklim
koşullarındaki  değişmelerin,  doğal  kaynaklardaki  dengesizliklerin  toplumsal  yaşamı  büyük
ölçüde etkilediği konu edilmektedir. Söz konusu değişmelerin insanlar arası ilişkileri olumsuz
yönde etkilediği ve toplumdaki eşitsizliklerin daha da belirgin bir hal almasına neden olduğu
gözler önüne serilmektedir.

Ünlü yazarın bu eseri ile okurlara vermek istediği başka bir mesaj daha belirmektedir.
Sosyal  ilişkilerin  zayıf  veya  kopuk,  insanların  kalplerinin  buz  gibi  soğuk  veya  acımasız
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olduğu  bir  toplumda  yalnızlık  çeken  bir  birey  en  sonunda  tüm umutlarını  da  yitirmekte,
toplumdan tümüyle soyutlanmakta ve ölüme terk edilebilmektedir.
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KENAN HULUSİ KORAY’IN HİKÂYELERİNDE

BEYAZ RUSLAR VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

Seçkin ÖZKAN1

Özet
1917  yılında  Birinci  Dünya  Savaşı  devam ederken  gerçekleşen  devrim ile  birlikte

Rusya’da rejim değişir. Tarihe “Ekim Devrimi” olarak geçen olay, Rusya ve dünyada büyük
değişikliklere  sebep olmuştur.  Birinci  Dünya Savaşı’nın seyrini etkileyen “Ekim Devrim”i
Rusya’da büyük bir göçe de sebep olmuştur. Değişen rejim ile birlikte Çar’ın Beyaz Ordu’ya
mensup askerleri olan Beyaz Ruslar Türkiye’yi özellikle de İstanbul’u bir çıkış kapısı olarak
görmüştür.  Prensler,  kontesler  gibi  asillerden oluşan Rus entelijansiyası  İstanbul’a  gelerek
burada Türk insanıyla sosyal ve kültürel bir etkileşime girmiş; İstanbul’a birçok yenilik de
katmıştır. Gerçekleşen her siyasî ve sosyal olay, toplumu etkilediği gibi edebiyatı da etkiler.
Beyaz Rusların Türk toplumu içerisindeki yeri, müspet veya menfî etkileri Türk edebiyatına
da konu olmuştur.  Bu çalışmada Kenan Hulusi Koray’ın hikâyelerindeki  Beyaz Rus imajı
dönemin sosyal ve kültürel hayatı üzerinden değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kenan Hulusi Koray, Hikâye, Beyaz Ruslar, Kültürel Etkileşim.

BELARUSSIANS AND CULTURAL INTERACTION 
IN KENAN HULUSİ KORAY’S STORIES

Abstract
With the revolution took place in 1917 while The First World War was continuing, the

regime in Russia changed. The event which went down in history as “October Revolution”
caused great changes in Russia and in the world. The October Revolution which affected the
course of First World War, additionally caused a big migration in Russia. With the changing
regime, the White Russians, who were the soldiers of the Tsar’s White Army, saw Turkey,
especially  Istanbul,  as  a  gateway.  The  Russian  intelligentsia,  made  up  of  princes  and
countesses, brought many innovations to Istanbul by coming to Istanbul and entering into a
social and cultural interaction with the Turkish people. Every occuring political and social
event  affects  literature  as  it  affects  the  society.  The  position  of  Belarussians  in  Turkish
society, their positive or negative effects have also been the subject of Turkish literature. In
this study, the image of Belarussian in the stories of Kenan Hulusi Koray will be evaluated
through the social and cultural life of the period.

Keywords: Kenan Hulusi Koray, Story, Belarussians, Cultural Interaction.
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Giriş

Hem Osmanlı hem de Çarlık Rusyası yüzyıllar boyunca hükümranlık sürmüş hanedan
devletleridir.  Her iki hanedan devletinin ömrü XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde son bulmuştur.
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, Çarlık Rusyası ise Birinci Dünya Savaşı
nihayete ermeden önce yıkılmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Çar’a karşı muhalefetin
artması  ve  Çar’ın  giderek  gücünü  kaybetmesi,  Romanov  hanedanın  yıkılmasını
hızlandırmıştır. 

Birinci  Dünya  Savaşı  esnasında  siyasî  istikrarsızlık  ve  kargaşa  mevcuttur.  İtilâf
Devletlerinin Çanakkale’yi geçememesi sonucu Rusya, müttefiklerinden yardım alamamış ve
Rusya’da halk gıda sıkıntısı yaşamıştır. Bu durum ülke içindeki sorunların büyümesine sebep
olmuştur. 8 Mart 1917’de halk, saraya ve ayrıcalıklı kesime olan öfkesi sonucu bugünkü adı
Saint Petersburg bir diğer adı Petrograd’da ayaklanmıştır. Bolşevik, Menşevik, anarşist, sol
sosyalist  devrimciler,  sağ  sosyalist  devrimciler,  sosyal  demokratlar,  zaman  zaman  her  iki
tarafa da karşı savaşmış silahlı köylülerden oluşan Yeşil Ordu mensupları hep bir aradadır
(Macar, 2010: 21). 10 Mart 1917’de ayaklanma bir ihtilâle dönüşmüş; Çar II. Nikola ise 16
Mart  sabahı  tahttan  feragat  etmiştir.  7  Kasım  1917’de  hükümet  binası  baskını  sonrası
Bolşevikler yönetimi ele geçirmiştir. 

Bolşevik  Devrimi  sonucundan  Çarlık  yanlısı  Rus  aristokratlar  varlıklarını  Rusya’da
bırakarak  kaçmak  zorunda  kalmıştır.  Rus  aristokratlar  başka  ülkelere  gitmeden  önce
İstanbul’a  gelmişler;  ya  İstanbul’u  geçiş  güzergâhı  olarak  kullanmışlar  ya  da  İstanbul’da
hayatlarını  devam  ettirmişlerdir.  İstanbul’a  ilk  Beyaz  Rus  göçü  1919’da  gerçekleşmiştir.
Rusya’dan diğer mülteci akını ise Şubat 1920’de başlamıştır. Özellikle 1920-1924 arası Beyaz
Rusların yoğunlukta olduğu ve etkilerinin hissedildiği bir dönemdir.  Rusya’dan iltica eden
Beyaz Rusların sayıları ve statüleri hakkında Jak Deleon şunları nakletmektedir:

“Kasım 1920’de Odessa, Novorossisk ve Kırım kıyılarından 140.000 Beyaz Rus 115
vapurla  İstanbul’a  doğru  yola  çıkıyordu.  Belirlenmelere  göre  göçmenlerin  75.000’i
Beyaz Ordu subayı  ve astsubayı,  65.000’i  de sivildi;  yani  asker eşleri  ve çocukları,
kiminin  de  annesi,  babası,  kardeşi.  Çarlık  Rusya’sından  mücevherlerle  kaçtıkları,
giysilerinin  kıvrımlarına  altın  sakladıkları  masalı  gerçek  değildi.  Canlarını
kurtarabilmişlerdi,  o  kadar.  Beyaz  Ordusu’nun  peşine  takılan  genelev  kadınlarının
büyük  bölümünün  Odessa  ve  Kiev’den  geldiği  söylenir.  Beyoğlu’nun  arka  yakasına
kokain tanıştıracak olan bu kadınlardı” (Deleon, 1996: 31) 
Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na müteakip mütareke döneminin İstanbul’unda

yaşanan olumsuz şartlara  bir  de Rus Mültecilerin  eklenmesine karşı  çıkanlar  da olmuştur.
Yakup  Kadri  [Karaosmanoğlu],  İkdam  gazetesindeki  “Rus  Hâilesi”  yazısında  Rusya’dan
gelecek göçmenler için şu değerlendirmeyi yapmaktadır:

“İki üç seneden beri hâile-engiz bir muhaceret halini alan İstanbul’da artık bundan
fazla eleme, bundan fazla muzayakaya yer kalmamıştır. Bizim kendi muhacirlerimizin
cami avlularında, barakalarda, saçak altlarında can çekiştiği ve yeni gelen esirlerimizin
sokak dilencileri gibi dolaştığı sırada, Bolşevik istilâsından kaçan Ruslara kapılarımızı
açmamız merhametten ziyade sersemliğimize haml olunabilir.”( Karaosmanoğlu, 1920:
4)

330



Bütün bu tepkilere rağmen Beyaz Rusların İstanbul’a göçü gerçekleşmiş, artan nüfus ile
birlikte  şehrin  göçmen  sorunu da  büyümüştür.  İşgal  koşulları  ile  birlikte,  Beyaz  Rusların
gelmesi  sefaletin  artmasına  ve  sosyal  hayatta  alışılmadık  durumlarla  karşılamasına  sebep
olmuştur. Deleon, Beyaz Rusların İstanbul’da yarattıkları değişimleri ve başlattıkları modaları
şu şekilde anlatmaktadır:

“Beyaz Rus kadınlar İstanbul’a geldiklerinde olay yaratmışlardı. Genelde duru beyaz
tenli, sarı saçlı, mavi gözlü olan bu kadınlar başı açık geziyor, kısa ya da kloş tabir
edilen  etekler  giyiyorlardı.  Saçları  kısacık  kesilmişti;  buna  ‘çan  kesimi’  deniyordu.
Kimileri başlarına tülbent sararak ‘Rusbaşı’ modasını başlatmıştı. O demlerin Avrupa
modasında eteğe  takılı  sırma püskül,  tülden yelek,  belden büzülerek  düğümlenen ve
fiyonk yapılarak sarkıtılan kemer, işlemeli uzun kadife cepken, eteklerde volan ve sim,
boyunda  fırfır  oldukça  gözdeydi.  İstanbul’a  gelen  Avrupa  görmüş  Beyaz  Rus
aristokratlar  son  modayı  birlikte  getirmişler,  terzilik  ya  da  terzi  kalfalığı  yapanlar
İstanbullu şık hanımefendiler arasında rağbet görmüşlerdi. Sonraları ünlenecek Necip
Bey rujlarının sadık müşterileri yine Beyaz Ruslardı. Takma ben modasını İstanbul’da
yayanlar ve dantelli ipek mendillere parfüm damlatma modasını icat edenler de Beyaz
Ruslardır…  ‘Monokl’  modasını1 İstanbul’a  Almanlar  getirmişler,  Beyaz  Ruslar
yaygınlaştırmıştır.” (Deleon, 1996: 32)
Beyaz  Ruslar,  göç  ettikten  sonra  İstanbul’un  hem dönemin  sosyal  hayatına  hem de

iktisadî  hayatına  etki  etmiştir.  Dönemin  yazarlarından  Kenan  Hulusi  Koray  hikâyelerinde
İstanbul’daki  çapkınları,  züppeleri,  ecnebileri,  özellikle  de  “Ekim  Devrimi”nden  sonra
yurtlarını terk eden Beyaz Rusları işlemiştir. Böylece Beyaz Ruslar, dönemin eserlerinde önde
gelen  kişiler  olmuştur.  Hatta  Ahmet  Haşim,  “Sayfiyeden  Dönenler”  denemesinde  Beyaz
Ruslardan şöyle bahseder:

“Birçok yalıların yaz kiracıları, fakir Ruslar ve Yahudilerdi. Yeşil tepeler üstünde ağaç
gölgelerinde yemek eğlenceleri tertip edenler, konuşanlar, gülüşenler yine hep onlardı.
Boğaz’ın lacivert suları yalnız onların vücutlarına, zengin iyodlarını içirmiştir.” (Bütün
Eserleri, 2003:42) 
Kenan Hulusi Koray’ın “Bir Otelde Yedi Kişi,” “Gece Servisi”, “R.B.K. Pansiyonu”,

“Bir Beyaz Rus”, “Dörthanların Kulaksızı” hikâyeleri 1917 ihtilâli sonrası göç eden Beyaz
Rusları  konu alır.  Beyaz  Rusların  yaşadığı  zorluklar,  dönemin sosyal  ve iktisadî  hayatına
etkileri dile getirilmiştir.

Yaşam Mücadeleleri

Beyaz  Rusların  1919’da  başlayan  göçü  1920’de  dalgalar  halinde  devam  etmiştir.
İstanbul’a  gelen  mültecilerin  tamamı  varlıklı  ve  zengin  değildir.  Deleon’un aktardığı  gibi
Beyaz Ordusu’nun peşine takılan genelev kadınları da İstanbul’a gelmiştir (Deleon, 1996: 31).
Varlıklı  zengin olanlar  bile Rus parasının değer kaybı sebebiyle  İstanbul’da maddî zorluk
yaşamıştır:

“Rus muhacirlerinin  iltica  ettikleri  ülkelerde  sefil  ve  perişan olmalarının en önemli
nedenlerinden biri Rus paralarının kıymetsizliğidir. Meselâ yüz bin rublesi olan bir Rus
İstanbul’a iltica ediyor. Yedi yüz rublenin bir Osmanlı lirası olduğu düşünüldüğünde bu

1 Tek gözde kaş ile yanak arasına sıkıştırılan, çerçevesiz ve tek camlı gözlük (Türkçe Sözlük, 2005; 1407).
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para önemli bir servet değildir ve bu mültecinin birkaç aylık ihtiyacını karşılamasından
sonra sefil olacağı anlamına gelir.” (Bakar, 2015: 12)
1920  sonbaharında  gerçekleşen  üçüncü  dalga  iltica,  bir  öncekinden  daha  büyük  ve

çaresiz  bir  tablo  oluşturmuştur.  İstanbul’a  iltica  eden  subayların  bazıları  beraberlerinde
getirdikleri  silah  ve  askerî  malzemeleri  kaçak  yollardan  satmaya  başlamışlardır.  “R.B.K
Pansiyonu” hikâyesinde Madam Griboşof İstanbul’a geldiklerinde yaşadıklarını şöyle anlatır:

“Biz İstanbul’a zannettiğiniz kadar rahat gelmedik Mösyö. Bir şilepte iki yüz kişiydik.
Yirmi günden beri açtık. İstanbul Boğazı’na girdiğimiz on beş günlük karantina müddeti
de ayrı. Bütün eşyalarımızı yolda fırtına almıştı. Vapuru kurtarabilmek için elimizde ne
var  ne  yoksa  denize  atmıştık.  Kâğıt  paralarımız  geçmiyordu.  Ekmek  ve  yiyecek
kalmamıştı.  Ne  yapacaktık?  Şunu  yaptık.  Sarıyer  önünde  demirlediğimiz  zaman
şehirden ekmek  istedik.  İki  yüz  kişiyi  doyuracak  ekmek.  Fakat  ancak  elli  kişiyi  zor
doyuracak ekmek geldi. Aç bir insanın çok daha başka şeyler arzuladığını bir tarafa
koyun.(...)Tam  bu  sırada  iki  sandal  birdenbire  suları  yararak  şilebin  yanında
bitivermişti. İki sandal. İçlerinde ekmek ve sucuk. Bilhassa sucuklar.(...) Kadınlardan
biri, bu Madam Zayka'ydı, birden bir hareket yaptı. ‘Nah’ diye bağırdı. ‘Bir yüzük. Bir
somun ekmekle bir sucuk veriyor musun?’ 
Bütün vapur, aniden, hemen yanı başımıza dolmuştu. Bir ağızdan bağrışıyorlardı. 
-Bir yüzük! 
-Bir yüzük daha! -Bende de bir yüzük. 
Öyle ki, bir yüzüğe bir sucuk almak için bunu bir intizama sokmaya mecbur kaldık.”
(Koray, 2004: 49)
Kenan  Hulusi  Koray’ın  Madam  Griboşof  üzerinden  tasvir  ettiği  sefaletin  benzerini

Beyaz Rusların İstanbul’da kalmış olan çocukları ise Griboşof’un anlatımına benzer şekilde
şöyle dile getirir:

“Bir  gemide  doğmuşum.  Annemin  anlattıklarına  göre,  Büyükada  açıklarında
bekletilmişiz. Günlerce açlık ve perişanlık içinde halk telef olmaya başlamış. Nihayet
İstanbul topraklarına ayak basma hakkını verdiklerinde çok sevinmiş anne babalarımız.
Annemin bir anısı hâlâ kulaklarımda: ‘Karaköy’e indiğimizde ilk işimiz hemen yiyecek
bir şey almak olmuştu. Fakat paramız geçerli değildi. Bir tezgâhta çekirdek satan adam
paralarımızı  çekirdek  külahı  yapmak  amacıyla  satın  alabileceğini  söyledi.  O  kadar
sevinmiştik ki. Sattığımız parayla çeyrek dilim ekmek ve bir dilim peynir alabilmiştik.’
Annemin bu anısını anlatırken ki o sevgi dolu yüzünü hâlâ hatırlıyorum. Benim için göç
buydu.” (Göçmen 2008: 206)
“Bir Beyaz Rus” hikâyesinde ise pansiyonda kalan Çörni ile Zinoşka’nın İstanbul’daki

maddî durumu şu şekilde tasvir edilir:

“1920’de  Kırım’dan  İstanbul’a  gelen  Beyaz  Ruslar  hakkında  bazı  şeyler  dinlemiş
olabilirsiniz..  Meselâ  onların  fakirlik  ve  sefaletleri  hakkında…  Hakikaten  Çörni  ile
Zinoşka bir odayı kiraladılar ama; ne ile döşeyeceklerdi?... Eşyaları yoktu yahut yalnız
iki şeyleri vardı; küçük bir mangal bir de teneke maşrapa… Çörni mangalı yan tarafa,
odanın ortasına koymaya cesaret etmeksizin köşeye bıraktı; sonra elindeki maşrapayı
ileri geri bir defa salladı; sapından tutarak yeni görüyormuş gibi ilk defa da baktı. İşte
bu sıralarda da göz göze geldik Çörni güldü; ben de güldüm.” (Koray, 2013:62-63)
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Beyaz  Rusların  içinde  bulunduğu  ekonomik  şartlar  onların  önceki  konumlarına
bakmaksızın, iş ayırt etmeden çalışmak zorunda bırakmıştır. Cenab Şahabeddin bu durumla
ilgili makalesinde şunları anlatır:

“Başkentimizin misafirperverliğine sığınan binlerce Rus’tan hangisinin hayatını biraz
yakından inceleseniz, açık yahut gizli bir sefalet manzarası ile karşılaşırsınız. Tarihin
hiçbir devrinde hiçbir millet yoktur ki, Rus mülteciler gibi baş döndürücü bir süratle
parlak dönemlerden bugünlere gelmiş olsun. Bu yıldırım şeklinde değişim bir sıtmalının
kâbusuna bile zor sığar. Bu bedbaht mülteciler arasında on sene evvel otuz bin işçi
çalıştıran fabrikatörler, mülkünün içine bir düzüne köy sığan büyük toprak sahipleri,
Çar yaveri sıfatıyla yarım Çar gibi saltanat sürmüş generaller, soylu ve zengin hayatın
bütün güzellik ve nimetlerini tatmış asiller ve daha kimler var…
Şu  lokantanın  kapısında  boyalı  dudaklarıyla  dikkat  çeken  sarı  kız  kimdir?
Soruyorsunuz, kulağınıza diyorlar ki, “İnanmazsınız, onun validesi Çariçe’nin en yakın
nedimesiydi. Şimdi yemek salonunun kapısı önünde sarışın güzelliğiyle müşteri avlayan
bu taze, kim bilir kaç kere imparatoriçenin dizleri üzerinde hoplamış yahut uyumuştur!”
Bugün  İstanbul’da  şantözlük  eden  Rus  markizleri  bahçevanlıkla  geçinen  Kozak
generalleri,  bekâr  çamaşırı  yıkayan Moskovalı  prensesler,  bilmem kimler  görülüyor.
Hele kahve garsonluğu, bakkal çıraklığı veya paket hamallığı yapan Rus albaylarının
haddi ve hesabı yok” (Bakar, 2015: 184)
“Bir  Beyaz  Rus”  hikâyesinde  Çörni,  sinema  kapısında  çiçek  satarak  geçimini

sağlamaktadır.  “Bir Otelde Yedi Kişi” hikâyesinde ise Mösyö Korpof piyano muallimidir.
Özel ders vererek geçimini sağlamaktadır. Beyaz Ruslar arasında Mösyö Korpof gibi piyano
çalabilen kişiler ders vermek için gazetelere ilân vermektedir:

“Gayet zeki iyi piyano çalan, çok iyi Fransızca ve Almanca bilen genç bir Rus matmazel
iyi  bir  aile  yanında  mürebbiyelik  yapmak  istemektedir.  Başvuruların  Burgazada’da
Lombaardo evinde Matmazel Akulof’a yapılması” (Bakar, 2015: 180)

“R.B.K  Pansiyonu”  hikâyesinde  ise  Madam  Gribaşof  pansiyon  işletir.  “Gece  Servesi”
hikâyesinde ise Beyaz Ruslar pastanede çalışarak hayatlarını sürdürürler:

“Sanki  pastane  servisinde  yalnız  Beyaz  Rus  kadınları  ile  Varşova  dilberleri
mütehassısmış gibi nereye giderseniz onlara rast gelirsiniz!” (Koray, 2020:150)
Beyaz Rusların geldikleri  Mütareke Dönemi’nde savaş nedeniyle  hayat  pahalılığı  ve

işsizlik  had  safhadadır.  Üstelik  mülteci  ve  yabancılarla  şehrin  nüfusu  %30  artmış  ve
2.250.000’i  bulmuştur. (Macar,  2010:  81).  Türlü  sıkıntılar  yaşayarak  gelen  Beyaz  Ruslar
Türkiye’de tutunmak ve hayatlarını idame ettirmek için birçok işle uğraşmıştır. Öğretmenlik,
sokak  satıcılığı,  garsonluk,  şantözlük,  pansiyon  işletmeciliği  gibi  meşru  işlerle  para
kazananlar  olduğu gibi gayrimeşru işlerde çalışanlar  da olmuştur.  Kenan Hulusi Koray da
hikâyelerinde Beyaz Rusları farklı mesleklerde ele alarak hayatlarını yansıtmaya çalışmıştır.  

Sosyal Hayata Etkileri

Beyaz Rus mültecilerinin  yaşadığı  hayatın  iki  boyutu bulunmaktadır.  Bunlardan biri
renkli ve lüks içinde yaşanan bir hayat, diğeri ise sefaletin içinde bir hayattır. Bu iki hayatın
da toplumsal yansımaları farklı olmuştur. Özellikle 1919’da Türkiye’ye gelen Beyaz Rusların
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çoğunluğu aristokrat, burjuva, sanatçı, aydın ve asker tabakasındandır. Bu kesim zor şartlar
altında Türkiye’ye ulaşmış olsalar da maddî sıkıntı çekseler de zengin yaşam tarzlarından ve
elit alışkanlıklarından fedakârlık etmemişlerdir. Bu yaşam tarzını Türkiye’de sürdürebilmek
için  yanlarında  getirdikleri  mücevherleri,  kürkleri  ve  değerli  eşyaları  değerlerinin  altında
satmışlardır (Macar, 2010: 81-82). Ünlü Rus sanatçı Aleksandr Vertinski, anılarında Rusların
nereye giderse gitsin alışkanlıklarından vazgeçmediklerinden şöyle bahseder:

“Ruslar her yere kolayca alışabilir.  Yabancı ülkelere  uyum sağlama konusunda çok
başarılıyız,  çünkü  nereye  gidersek  gidelim,  yalnızca  biz  Ruslara  özgü  olanı  da
yanımızda götürüyoruz. Kendi rengimizi yabancı yaşam tarzlarına öyle bir katıyoruz ki,
çoğu zaman sanki biz onlara değil de onlar bize gelmiş gibi görünüyor.” (Olcay, 2012:
880)
Zengin  ve  aristokrat  zümrenin  alışkanlıklarının  başında  ise  Rus  lokantaları,  barlar,

kafeler,  kabareler  ve  gazinolar  gelmektedir.  The  Daily  Telegraph muhabiri  dönemin
İstanbul’undaki eğlence hayatına Rusların etkisini şöyle dile getirmiştir:  

“Ruslar gece eğlenceleri için kendilerine hususî sinemalar, hususî tiyatrolar ve barlar,
ayrı kulüpler tesisine muvaffak olmuşlardır. Beyoğlu’nda on tane Rus kulübü vardır ki
bunlar sabahları saat dörde-beşe kadar açık bulunmaktadır. Bunlardan birisine girmek
için  mutlaka on şilin  sarf  etmelisiniz.  O kulüplerde  en ucuz  içki  beş  şilinden aşağı
değildir.  Şampanyanın  şişesi  ise  o  kulüplerde  elli  şiline  çıkmaktadır.  İstanbul’daki
Ruslar ayrıca kendileri için ayrı oteller açmaya teşebbüs etmişlerdir. Otellerin yemek
salonları mükemmeldir. Rusça gazete çıkarmaktadırlar.” (Bakar, 2015: 200)
Lokanta, kafe ve bar gibi yerlerde çalışanların neredeyse tamamı Beyaz Ruslardır. Bu

lokantalarda  çalışan  Beyaz  Rus  bayanlar  oldukça  zariftir.  Beyaz  Ruslar  gelinceye  kadar
İstanbul’daki lokanta ve kafelerde bayanların garsonluk yaptığı görülmemiştir. Beyaz Ruslar
ile  birlikte  bu  durum İstanbul  için  bir  yeniliktir.  Willy  Sperco,  İstanbul’a  yaptığı  gezide
Rusların lokantalardaki hizmetleri ile ilgili şunları dile getirmektedir:

“Pera Caddesi’nde bulunan Rus restoranlarından birinde servisi gerçek prenseslerin
yaptığı söyleniyor. Prenses olup olmadıklarını bilmem, ama davranışlarındaki inceliğe
hayran kaldım ve yaşlı-genç pek çok kişinin alışılan yüzde on bahşişle hesabı ödedikten
sonra eğilip onların ellerini öptüklerini gördüm.” (Bakar, 2015:200)
Kenan  Hulusi  Koray,  Willy  Sperco’nun  naklettiği  gibi  “Gece  Servisi”  hikâyesinde

pastanede çalışan Beyaz Rus Vanda’nın zarafetinden şöyle bahseder:

“Bizim pastanelerimizde bu çeşit çalışanlardan ekserisi Rus ve Polonyalıdır. Onların
nasıl  gelip  yerleştiklerini  burada anlatacak değilim.  Yirmi sene evvel  Rus hicretinde
açlık ve ölüm tehlikesini atlatarak bize kadar geldikleri vakit, yapacak en iyi iş olmak
üzere bunu buldular...
İşte Vanda da anlatmak istediğim pastanelerde, akşamüstleri, gümüş kaplı bir servisle
sıcak  çayını  getirirken  selamlaştığım  bu  kadınlardan  biriydi.  Kırk  yaşında  kadardı.
Uzun boylu ve sarışındı.  Tıpkı  yeni  tutulmuş bir  balık  gibi  hareket  ediyordu.  Yahut
bütün  vücudunu  kaplayan  derisinin  altında  binlerce  küçük  balık  vardı.  Onlar,
gözlerinizin oltasına hiç durmadan birer birer vuruyor, sonra hepsi birden toplanarak
Vanda’yı  meydana  getirdikleri  vakit,  ağzınızın  birdenbire  dolu  olduğunu
görüyordunuz!” (Koray, 2020: 150)
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“Bir  Beyaz  Rus”  hikâyesinde  ise  Çernoçka  bilet  satıcılığı  işinden  sonra  birahanede
müzisyen olarak çalışmaya başlar:

“Tepebaşı’ndaki  “Kuhut”  Birahanesi’nde  Çernoçka  ilk  gitar  tecrübesini  yaptı.  Bir
Beyaz  Rus  olan  Nikolayeviç’in  kızı  Çernoçka’nın  gitar  konserleri  İstanbul’da  böyle
başladı.” (Koray, 2013: 65)
Beyaz Rusların İstanbul sosyal hayatına kazandırdıkları  diğer alışkanlık ise deniz ve

plaj kültürüdür. Beyaz Ruslar gelinceye kadar İstanbulluların denizle teması kadın ve erkekler
için ayrı olarak inşa edilen deniz hamamları1sayesinde olmaktadır. Dahası hamamların dışına
çıkmak kadınlar için yasaktır (Bakar, 2015: 206). Sermet Muhtar Alus, İstanbullunun plaja
bakışını ve deniz hamamları hakkında şunları dile getirir:

“Malûm eskiden İstanbul’da plâj mlâj yoktu. Avrupa mecmuaları Trauville, Ostende,
hattâ Köstence ve Varna plajlarının fotoğraflarını basar; erkeklerle kadınlar bir arada
banyo edişlerine, sere serpe kumlara yayılıp kalışlarına şaşılıp kalınır; yaşlı başlılar
(Onlarda âr, hayâ var mıdır ki?) diyerek yüz buruşturup yaka silker; gençler ise imrene
imrene avucunu yalardı. 

Denize girenler yok değildi  amma deniz hamamlarında. İstanbul ve havalisinin bazı
semtlerinde hamamlar vardı... Erkeklerinki ayrı, kadınlarınki ayrı. Aralarında en aşağı
iki üç yüz adım mesafe bulunurdu. Rûmî mayıs nihayetlendi mi denize kazıklar çakılır,
üstüne  kalaslar  atılır,  kadınlara  mahsus  olanların  dört  tarafı  pedavra  tahtalarıyla
sımsıkı kapatılır, erkeklerinkinin bir yanı açık bırakılırdı. Zengini, orta hallisi, züğürdü
bunlara taşınıp dururlardı” (Alus, 1947:4)

Böyle bir ortamda Beyaz Rusların kimi zaman mayo ile kimi zaman da elbiseleri ile
denize girmeleri ve sahilde güneşlenmeleri fazlasıyla garipsendi. Vedat Günyol anılarında bu
durumu şöyle anlatır:

“Beyaz Ruslardan kiracılarımız iki kız kardeş o gün için olmayacak akıl almaz bir kılık
içindeydiler: Mayo ile gezip dolaşıyor, oturup kalkıyorlardı.  Türkiye’de mayolu, yarı
çıplak  kılıkla  deniz  banyosunu  başlatan  öncülerdi  bunlar.  Açılıp  saçılmaktan
korkmayan, göğsünü, bacağını, baldırını cömertçe güneşe açan, kumda kumsalda sere
serpe  uzanıp  yatan  bu  öncüler  olmasa,  adına  plaj  denen,  kabinli,  kabinsiz,  açıkta,
kapalıda deniz banyosunun ne olduğunu bilemezdik daha yıllar ve yıllarca… Plaj sefası,
Beyaz Rusların bir armağanıydı bize.” (Günyol, 2004: 30-31)

“Bir Otelde Yedi Kişi” adlı hikâyede Madam Korpof’un denize gireceği zaman giydiği
kıyafetten ve denizden çıktıktan sonra çevredeki insanlarda uyandırdığı merak hissi ayrıntılı
bir şekilde anlatılır:

“Madam Korpof’un kısa, mavi pantolonu hakikaten tuhaftı. Bir kere çok kısa bir şeydi
bu!..  Belinden bir buçuk yahut iki  karış  kadar uzun… Paçaları  o kadar bol değildi.
Ancak bir elin rahat sokulacağı kadar bol… Bu kısa pantolonun altında bacakları daha
kalın ve daha uzun duruyordu. Madam Korpof, denize girdiği zaman müstesna, mevsim
sonuna kadar bu kıyafetini hiçbir vakit değiştirmedi. 

1 Deniz hamamları salaştan yapılmış kapalı yerlerdi. İçlerinde kenarlarında soyunma yerleri vardı. Sahile iskeleler ile bağlı
olan  bu dört  köşe tahta  havuzların  altlarında  birer  ızgara  bulunurdu.  Suyun en  derin yeri  ekseriya  birer  ızgara  boyunu
geçmezdi  ve  boğulmak  tehlikesi  yoktu.  (Süleyman  Beyoğlu,  “Boğaziçinde  Deniz  Hamamları  ve  Plajlar”,  Geçmişten
Günümüze Boğaziçi, II, İstanbul, 2008, s.769.) 
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Her  şeyden  evvel  Madam  Korpof  otelin  bahçesinden  denize  inen  dar  merdivenleri
seviyordu. Daha doğrusu, kumsalda uzanıp yatmaktan ziyade denizden çıktığı dakikalar
tahta merdivenlere bir ayı yavrusu yahut bir cambaz gibi tırmanırdı. Bu yüzden olacak
ki  Madam  Korpof’un  hareketlerini  görmek  için  sayfiyede  oturanların  birçokları  da
bizim otelin merdivenlerini tercih ediyorlardı. Bunlar şüphesiz ki daha çok erkeklerdi.
Madam Korpof bu merdivenlerden yukarı çıkmak için ilk basamağa elleriyle tutunduğu
zamanlar otelin önündeki deniz birtakım atletik erkeklerin idare ettikleri sandallardan
geçilmezdi.” (Koray, 2020: 98-99)
“Bir Otelde Yedi Kişi”de bahsedildiği üzere Beyaz Rusların rahat ve laubali tavırları

dönemin gazetelerine yansımış ve bu tavırlardan duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir:

“Rus  kadınları  kendilerini  memleketlerinde  farz  ederek  fazla  rahat  ve  laubali
davranıyorlar. Rus kadınlarının ahlâkî anlayışımız üzerine getireceği tesirler, iktisadî
sorunlardan daha büyük olabilir.” (Bakar, 2015: 222)
“Gece Servis”i adlı hikâyede “Plaj modasını icat ettiler” şeklinde kısaca değinilirken

“R.B.K  Pansiyonu”nda  ise  Madam  Gribaşof’un  işlettiği  pansiyon  deniz  kenarındadır.
Pansiyonun deniz kenarındaki konumu ise şöyle tasvir edilir:

“Pansiyonun yan bahçesine gelince kayalar arasında açılmış birkaç merdivenle denize
çıkılırdı. Burada yanyana uzatılmış iki tahta, iskele vazifesini görüyordu. Pansiyonun su
kemerine kadar maviye boyanmış sandalı başucunda kanatlı, küçük bir kadın heykeli ile
iskeleye  bağlı  durur;  ve  her  nedense  kimsenin  onu  kullandığı  görülmezdi.  Nadiren
Madam Gribaşof ‘un hizmetçisi ihtiyar Şura içine oturur, kürekleri eline alır, sandalye
iskeleye bağlı olduğu halde onları sularda oynatır.” (Koray, 2004: 15)

Kenan  Hulusi  Koray,  Beyaz  Ruslar  ile  birlikte  İstanbul’u  etkileyen  plaj  kültürü
modasını  hikâyelerinde  anekdotlar  şeklinde  yer  vermiştir.  Hem plaj  hem de  kafe  ve  bar
kültürü mülteci akını ile birlikte İstanbul’da vuku bulan bir kültür etkisidir.

İktisadî Hayata Etkileri

Beyaz Rusların istihdamı  İstanbul’da  pek kolay olmamıştır.  Entelektüel  bir  birikime
sahip  birkaç  yabancı  dil  bilen  Ruslar  dahi  bankalarda,  mağazalarda,  İngiliz  ve  Fransız
idarelerinde  iş  bulabilmişlerdir.  Aralarında  balıkçılıktan  çiçek  satıcılığına,  ayakkabı
boyacılığından garsonluğa birçok işle uğraşan da vardı. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra
da  Beyaz Rusların  kültürel  birikiminden ve teknik  bilgisinden istifade  edilmiştir.  Örneğin
Türkiye’de havyar işi ile ilgili tecrübeli kişilerin bulunamamasından dolayı Bakanlar Kurulu
kararı ile yurt dışından Beyaz Rus getirilir:

“Memleketimizde  havyar  çıkarıcı  mütehassısların  bulunmaması  hasebile  Paris’te
oturan  Beyaz  Ruslardan  Bakülü  Mailof  oğlu  Danial  Efendi’nin  mütehassıs  olarak
getirilmesi  Şehir  lokantası  müdürü tarafından istenildiği  ve Dâhiliye  Vekilliğince  de
muvafakat edildiği cihetle havyar çıkarma ve hazırlama işini Türklere öğretmek partile
mumaileyhin getirilmesine izin verilmesi istenilmiştir.
Bu iş İcra Vekilleri Heyetince 25.12.1932 de görüşülerek havyar çıkarma ve hazırlama
işini Türklere öğretmek şartıyla Beyaz Ruslardan olan Danial Efendi’nin memleketimize
getirilmesine izin verilmesi kabul olunmuştur.” (BCA,1932:32-79-13)
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Türkiye  Cumhuriyeti,  Beyaz  Ruslardan  sadece  hizmet  sektöründe  değil,  ağır  sanayi
alanında  da  faydalanmıştır.  Karabük’te  kurulmakta  olan  demir  çelik  fabrikası  için  yurt
dışından makinist  Igro Gelsavsk adından Beyaz Rus getirilmiştir.  Igro Gelsavsk fabrikada
uzman makinist olarak çalıştırılacaktır. (BCA, 1937: 77-63-6)

Kenan Hulusi Koray, “Dörthanların Kulaksızı” adlı hikâyesinde de kasabaya yapılacak
olan fabrikaya önce amele giren sonrasında fabrikada işçi ve motor uzmanı olan Kulaksız
Ali’nin gelişimini anlatır. Rus mühendislerin işe aldığı Ali, Usta İliç’in yanında işi öğrenir ve
uzmanlaşır.  Böylece Sivas’ın Dörthanlar Köyü’nden gelen genç hem kendi gayreti hem de
Beyaz Rusların teşvikiyle teknik uzman olur:

“Makineyi bir kız gibi temiz bulan usta İliç, arkada bir yerde sinmiş olan Kulaksız’ı tek
kulağından  çekip  çıkarmış,  kalın  ve  kaba  elleriyle  arkasını  yavaş  yavaş  okşamış,
yemekte  Kulaksız’ı  yanına  oturtmuş  ve  iki  ay  sonra,  usta  İliç’i  başka  bir  makine
şefliğine  tayin  ettikleri  zaman  komisere  verdiği  raporda  Kulaksız’ın  dizel  motoru
işletmekte mütehassıs bir işçi olduğunu bile ilâve etmişti” (Koray,1983: 190).
Kenan Hulusi Koray “Dörthanların Kulaksızı” hikâyesiyle de Beyaz Rusların Türkiye

için faydalarından birine değinmiş olur. Beyaz Ruslar, Türkiye için sadece bir mülteci değil
yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal gelişimine ve teknik ilerlemesine hem entelektüel
hem de teknik birikimleriyle katkıda bulunmuştur.  

Sonuç

Anadolu,  coğrafî  konumu  nedeniyle  yüzyıllar  boyunca  göç  hareketlerine  maruz
kalmıştır.  Bu  nedenledir  ki  birçok  millete  ev  sahipliği  yapmıştır.  Bu  göçler  kimi  zaman
fethetmek kimi zaman da sığınmak amacıyla olmuştur. Rusya’daki “Ekim Devrimi” nedeniyle
gerçekleşen Beyaz Rus göçü ise sığınma amaçlıdır. Birçok Rus mülteci 1919’da Türkiye’ye
iltica etmiştir. Rus mülteciler Türkiye’yi ya başka ülkelere geçiş için bir kapı olarak görmüş
ya da Türkiye’de barınmak için kalmıştır. 

Rus  mülteciler  farklı  sosyoekonomik  katmanlardan  oluşmakla  birlikte  çoğunluğu
yüksek  bir  entelektüel  birikime  sahiptir.  Mülteciler  arasında  sosyoekonomik  olarak  alt
tabakadan kişiler de olmakla birlikte birçoğu birden fazla yabancı dil bilen aristokrat, sanatçı,
aydın ve meslek uzmanı kişilerdir. Alt ve üst tabakadan olan mültecilerin Türkiye’de bıraktığı
etki  de  farklı  olmuştur.  Kültürel  kimliklerini  koruyan  ve  Türkiye’de  de  bunu  sürdüren
mülteciler zaman içerisinde Türk kültürüne etki etmiştir. Bu etkileşim en çok sosyal alanda
kendini  göstermiştir.  Kafe,  bar  gibi  sosyalleşme  alanlarının  artması  ve  plaj  kültürünün
Türkiye’de oluşması bu etkileşimin göze çarpan ilk bariz örnekleridir. Ayrıca Rus mülteciler
sanat ve bilim alanında sahip oldukları entelektüel birikimle de Türkiye’ye katkı sağlamıştır.
Dönemin  gazetelerinde  mültecilerin  verdiği  yabancı  dil  ve  enstrüman  kursu  ilanlarına  da
rastlanmaktadır. Bunlar göstermektedir ki Rus mülteciler mesleklerini Türkiye’de icra etmeğe
çalışmaktadır.  Mesleklerinde  uzman  Rus  mültecilerden  sadece  mütareke  döneminde  değil
cumhuriyet döneminde de faydalanılmıştır. 

Kenan  Hulusi  Koray  sahip  olduğu  gözlem  yeteneği  sayesinde  yaşanan  kültürel
etkileşimleri  hikâyelerinde  işlemiştir. “Bir  Otelde  Yedi  Kişi,”  “Gece  Servisi”,  “R.B.K.

337



Pansiyonu”,  “Bir  Beyaz  Rus”,  “Dörthanların  Kulaksızı”  hikâyeleri  bu  gözlemlerin  birer
yansımasıdır.  Koray,  mülteci  Beyaz  Rusların  hem  sosyal  hayata  hem  de  iktisadî  hayata
etkilerine ekseriyetle olumlu yönden bakar. Beyaz Rusların sahip olduğu entelektüel birikime
hikâyelerinde dikkat çeker. Hatta Beyaz Rusların İstanbul’a gelirken yaşadıkları sıkıntılar ve
geldikten sonra da meslekî kabiliyetlerine rağmen iş bulma zorlukları dile getirilir. Bu nedenle
Kenan Hulusi Koray, mülteci Beyaz Rusların kültürel ve iktisadî etkilerini Türkiye için bir
kazanç olarak görür.  
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KÜLTÜREL EKONOMİNİN YÜKSELİŞİ 
VE DEĞİŞEN KENT-KÜLTÜR İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Serkan ÇELİK1

Özet
Yirminci yüzyılın sonuna doğru tüm dünyada toplumsal yapıda köklü dönüşümlerin

meydana  geldiğine  dair  çok  sayıda  gösterge  bulabilmek  mümkündür.  Yüzyılın  ikinci
yarısından  itibaren  toplumların  birçok bakımdan  yeni  bir  paradigma etrafında  şekillendiği
görülmektedir.  Değişen  politik,  ekonomik  ve  kültürel  yapının  bir  sonucu  olarak  kentsel
örgütlenme  ve  tasarım modellerinde  de  önemli  bir  evrimin  yaşandığı  gözlenmektedir.  Bu
değişimin  temelinde  özellikle  ekonomik  yeniden yapılanma,  yüksek teknolojinin  gelişimi,
bilgi  ve  kültür  ekonomilerinin  dolaşıma  girmesi  gibi  yeni  kapitalizmin  temel  nitelikleri
belirleyici  olmaktadır.  Bilginin  değerinin  yükselmesi,  ileri  teknolojinin  üretim ve  tüketim
kalıplarını dönüştürmesi ve aynı zamanda kültür ve ekonominin iç içe geçmesi gibi etkenler
çağdaş dönemde kentleri  son derece etkilemektedir.  Özellikle  kentlerin  kültür ve ekonomi
arasında kurduğu yeni ilişki kent tasarım ve planlama modellerinin yerel, tarihsel ve kültürel
değerler etrafında dönüşmesine yol açmaktadır. Yaratıcı insan sermayesi, yaratıcı profesyonel
sınıflar  ve  yüksek  teknolojiyi  cezbetmek  yarışında  olan  günümüz  kentleri  yaratıcılık  ve
yaratıcı  kent modellemesi  çerçevesinde tarihsel  ve kültürel  değerler gibi ‘soft’  altyapıların
inşasına yönelmişlerdir. Bu çalışmada yüzyılın son çeyreğinde kendini gösteren yeni kapitalist
ilişkilerin bir sonucu olarak kentin yeni işlevleri,  kültür ile kurulan yeni ilişki biçimleri ve
yaratıcı kentlerin başlıca kavramları değişen kent görünümleri çerçevesinde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Kapitalizm, Kültür, Kültürel Ekonomi, Yaratıcılık, Yaratıcı Kent. 

ON THE RISE OF THE CULTURAL ECONOMY AND CHANGING
RELATIONSHIPS BETWEEN CITIES AND CULTURE

Abstract
It  is  possible  to  observe  several  indicators  signaling  that  it  has  emerged  radical

transformations in the social structure across the globe towards 21st century. As of the half of
the  century,  it  has  been  realized  that  societies  have  been  reshaped  based  on  a  distinct
paradigm in many terms. Accordingly, , urban organizations and designs have encountered a
significant evolution along with the changing politic, economic and cultural structures. This
transformation has been driven by the fundamental features of the new capitalism such as
economic  restructuring,  development  of  high  technology,  circulation  of  knowledge  and
cultural  economies.  The  contemporary  cities  have  been  highly  influenced  by  the  rise  of
knowledge, the transformation of production and consumption patterns and intertwining of
culture and economy. The new relations between culture and cities cause to rebuild the design
and planning models of cities on the local, historical and cultural values. Cities that compete
for the creative human capital,  creative professional classes and high technology incline to
make “soft” infrastructures such as historical  and cultural  values as part  of creativity  and
creative city models. This study discusses the contemporary urban functions, new relation
forms with culture and the key words of creative cities on the frame of transforming urban
images because of new capitalist relations. 

Keywords: New Capitalism, Culture, Cultural Economy, Creativity, Creative Cities.

1 Arş. Gör. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6012-8298
celik.sserkan@gmail.com
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Giriş 

21.yüzyıla  doğru  öncelikle  Batı  Avrupa  ve  Kuzey  Amerika’da,  ardından  kolonyal
dönemden sıyrılan Asya ve Güney Asya ülkelerinde gerçekleşen yapısal dönüşümlere paralel
olarak  kentsel  formasyonlar  ve  dinamikler  dönüşmeye  başlamıştır.  Modern  kent  formu
denince akla gelen sanayi, üretim, planlama, büyüklük ve rasyonalite gibi modern kavramlar
20.yüzyılın ortalarından itibaren tartışmaya açılmıştır. Burada özellikle kapitalist örgütlenme
ve iş tutma yöntemlerinin dönüşümü ve ekonomik kategoride lider ülkelerin önde gelen sektör
ve üretim tesislerinin değişimi ve özellikle üretimin birincil, kaba ve katı ve aynı zamanda
kitlesel olanından ziyade bireysel, bağlamsal, özgün ve esnek olanına kaydırılması belirleyici
olmuştur. Bu geçişte kentler devasa sanayi tesislerinin merkezi olmaktan çıkmış ve finans,
bankacılık  ve  hizmet  sektörünün  merkezleri  olmuştur.  Toplumların  kültürel  ve  tarihsel
birikimleri  yaratıcı  endüstriler  ve  kültürel  ekonomi  sayesinde  sosyo-ekonomik  dolaşıma
yeniden  sokulmuştur.  Bu  çalışma  özellikle  1990’lı  yıllardan  itibaren  yükselişe  geçen  ve
kentsel formasyonları  domine etmeye başlayan kültürel  ekonomi ve kültürel  birikimi konu
edinmektedir. Sosyoloji yazınında oldukça genç bir alanı temsil eden kent, kültür ve kültürel
ekonomi ilişkileri son çeyrek yüzyılda belirli bir niteliğe ulaşmış ancak ülkemizde bu konuda
henüz  yeterli  sayıda  çalışmaya  ulaşılmamıştır.  Bu  kısa  değerlendirme  makalesi  ise
19.yüzyıldan 21.yüzyıl başına doğru değişen kent ve kültür ilişkisini ve bu ilişkinin temel
dinamiklerini analize tabi tutma ve bir giriş kabilinden meseleye yaklaşma niyetindedir. 

21. Yüzyıla Doğru Yeniden Yapılanma ve Kentleşme 

20.  Yüzyılın  sonuna  doğru  toplumsal  yapıda  birçok  dönüşümün  yaşandığını
gözlemlemek  mümkündür.  Bu  dönüşümün  başlangıcı  İkinci  Dünya  Savaşı  olarak
düşünülebilir.  Bu savaştan  itibaren  başlayan  politik  ve ekonomik dönüşüm süreci  mevcut
dönemde  karşılaştığımız  birçok  toplumsal  olgunun  kökenlerini  içinde  barındırmaktadır.
Modern  tarih,  bir  bakıma,  belirli  periyotlarda  dönüşme  ve  yeniden  yapılanma  eğilimini
bünyesinde sürekli taşımaktadır. Peter Drucker (1993: 5) modern dünyaya özgü bu temayülü
şu cümlelerle tasvir eder: “Batı tarihinde her birkaç yüzyılda bir keskin dönüşüm gerçekleşir.
Birkaç on yıl içinde, toplum dünya görüşünü, temel değerlerini, toplumsal ve politik yapısını,
sanatını, kilit kurumlarını, yani kendisini yeniden düzenler. Elli yıl sonra bambaşka bir dünya
ortaya çıkar.” Bu bambaşka dünyanın sürekli kendini ‘modernize’ ettiği toplumsal koşullar
içerisinde birbiri içre geçmiş olguları her yönüyle ele almak zorlaşmaktadır. Dolayısıyla artık
giderek  daha  kısa  vadede  gerçekleşen  toplumsal  dönüşümleri  anlamlandırmak  için  farklı
kavram setlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma da kendi kısıtlılığı içerisinde bu dönemde
gerçekleşen  ekonomik  dönüşümler  ve  bunun  kent  ve  kültür  arasındaki  ilişkiye  yansıyan
taraflarını tartışmaya açacaktır.

Modern  dünyanın  merkezinde  kapitalist  ekonomik  sistemin  durduğu  kabulünden
hareketle, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönüşümler üzerinde de kapitalizmin önemli etkileri
vardır. Öncelikle, Castells’in ifadesiyle 1960 sonrasında kapitalizm bir ‘yeniden yapılanma’
sürecine girmiştir (1996: 21). Bu süreçte yapısal ve organizasyonel birçok dönüşüm geçirmiş
kapitalist  ekonomik  sistem  yeniden  liberalleşme  politikalarıyla  birlikte,  modern  kapitalist
dönemin küreselliğinden ayrı olarak, birbirine daha bağımlı,  geçişken ve iç içe geçmiş bir
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küresel yapılanma ile tanımlanmıştır. Bu dönemde, bu bağımlılığı mümkün ve zorunlu kılan
teknolojik evrim de gerçekleşmiştir. 1960 sonrası kapitalizmin yeniden yapılanma sürecinin
bir  diğer  göstergesi  ise  Fordist  üretim  modelinden  post-fordizme  geçiştir.  Harvey  (2019)
tarafından  ‘esnek birikim’  olarak  adlandırılan  yeni  üretim modeli,  bütün  üretim sürecinin
zaman-hareket  etütleriyle  parçalara  ayrılması  ve uzmanlaşmış  bir  montaj  hattında  işçilerin
hiyerarşik ve askeri örgütlenme çerçevesinde yapılandırıldığı bir sistemden, standart ürünler
dışında piyasaya birden fazla çeşitte ürün sağlayabilen, ürün ve süreç esnekliği temelli,  ağ
yönelimli  ve  yatay  örgütlenme  çerçevesinde  yapılandırılan  bir  sisteme  geçişi  temsil
etmektedir. Bilgisayar ve yüksek teknoloji merkezli, öznel beğeniler ve talepleri dikkate alan
bu  yeni  model  toplumsal  yapıyı  klasik  sanayi  toplumu  modelinden  saptırmıştır.  Yüksek
teknoloji imkânlarıyla her bir firmanın ürünün yalnızca bir kısmına veya yalnızca tek bir tip
ürüne  odaklanması,  üretim  sürecinin  çok  dar  bir  bölümüne  yoğunlaşması  ve  ürünlerinin
büyük bir kısmının küresel bir iş bölümü ile dünyanın farklı  kentlerinde üretilerek montaj
edilmesi (offshoring) ve piyasaya sürülmesi süreçleri klasik Fordist üretim modelinden son
derece farklıdır. Bütün bunlar bir taraftan küresel ölçekte kentler arasında karşılıklı bağımlılık
ilişkilerini yoğunlaştırırken aynı zamanda kentler arasında yeni bir hiyerarşi yaratmaktadır. 

Sanayi kapitalizminden farklı olarak, yeni kapitalist dönemde teknolojik evrimin ve
üretimin temelinde hem ham madde hem bir çıktı olarak bilgi durmaktadır. Aynı zamanda
mevcut  teknoloji  ve  üretim  sistemi  bir  nihai  sonuç  olarak  üründen  ziyade  sürece
odaklanmaktadır.   Bu  sebeple  mevcut  ekonomik  ilişkiler  rekabet  gücü  ve  üretkenliğin,
birimlerin bilgi üretme, işleme ve uygulama kapasitelerine bağlı olmasından dolayı son derece
enformasyoneldir. Üretim, tüketim, dolaşım ve diğer bileşenlerinin tüm dünyaya genişletilmiş
olmasından dolayı küreseldir ve aynı zamanda yeni koşulların merkezler arasındaki etkileşim
ağına bağımlılığından dolayı ağ (yatay) örgütlenmelerine dayalıdır (Castells, 1996: 13; 2013:
100). Drucker’e göre ise mevcut bilgi ekonomisi, klasik kapitalizmin kaynaklarından önemli
bir kopuşu temsil ederek, ekonomik üretimin temel kaynağı olarak bilgiyi merkeze aldığından
dolayı, günümüzde sanayi işi ve işçilerinin yerini bilgi işleri ve işçileri almıştır. Bu yüzden
Drucker,  modern  kapitalizmin  dönüştüğünü  ve  içinde  yaşadığımız  toplumun  kapitalizm
sonrası toplum olduğunu iddia etmektedir (1993). 

Sanayi  sonrası  kuramcılarına  göre  ise  1960  sonrası  sosyo-ekonomik  sistemde
gerçekleşen  en önemli  kırılma  malların  üretiminden hizmetlerin  üretimine  geçiş  olmuştur.
Sanayi  toplumları  gelişmişliğin  göstergesi  olarak  üretilen  malları  öne  çıkarırken,  sanayi
sonrası toplumunda önemli olan yaşamın tüm alanlarını kapsayan bütüncül bir hayat kalitesi
yaratmaktır.  Bununla bağlantılı  olarak,  mevcut  toplumsal  ve ekonomik yapının merkezine
sermaye sahipleri  yerine profesyonel sınıflar geçmiştir.  Profesyonel sınıfların sahip olduğu
imkânlar ve bu imkânların –eğitim, sağlık, kültür- iyileştirilmesi sanayi sonrası toplumların
temel görevleri haline gelmiştir (Bell, 1973: 163). Profesyonelliğin merkezileşmesi ve yaşam
standartlarının  artırılması  kaygısı  ise  ekonominin  gelişiminin  yaratıcılık  ve  inovasyon  ile
mümkün olduğuna işaret etmektedir. Ekonomik gelişmenin merkezinde yaratıcılığın durması
bireylerin  zihinsel  ve  kültürel  birikimlerini  iyileştirmeyi  ve  beşerî  sermayeyi  besleyecek
altyapıların inşa edilmesini gerektirmektedir. 
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Bu bahsedilen süreçler bir taraftan küresel birbirine bağımlılığı artırırken diğer taraftan
da dünyayı yeni bir hiyerarşiye zorlamaktadır. Özellikle deniz ve hava taşımacılığında aynı
anda binlerce konteynırın  taşınabilmesi,  ulaşımın hızlanması  ve küresel kargo şirketlerinin
tüm dünyada inanılmaz büyük bir başarı ile örgütlenmesi sonucu, sanayi üretimi işgücü ve
arazi  bakımından  daha  düşük  maliyetli  bölgelere  taşınmıştır.  Sanayisizleşme  olarak
adlandırılan  bu  süreçte,  Kuzey  Amerika  ve  Batı  Avrupa  ülkelerindeki  devasa  fabrika  ve
sanayi  tesisleri  Latin  Amerika,  Doğu  Avrupa  ve  Doğu  Asya’ya  kaydırılmıştır.  Fabrika
bacalarının  terk  ettiği  kentlerde  ise  küresel  ekonomiyi  yönlendiren  önde  gelen  yüksek
teknoloji  ve  bilgi  merkezli  profesyonel  sektörlerin  genel  merkezleri  yoğunlaşmaktadır
(Florida, 2017: Sassen, 2000).   

Sonuç itibariyle, çağdaş sosyo-ekonomik ilişkilerin kendine özgü bilgi temelli esnek,
merkezsizleşmiş,  öznel  ve  ağ  temelli  örgütlenmesi  yüksek  teknoloji  olanaklarıyla  birlikte
dünyayı bir  ‘akışkanlıklar’  dünyası haline getirmiştir.  Gerek üretim alanında küresel çapta
karşılıklı  bağımlılıklar  gerekse  yeni  toplumsal,  siyasal  ve  kültürel  faaliyetlerin  yapısından
kaynaklı olarak tüm dünya belirli akışlar etrafında kümelenmektedir.1 Appadurai’ın (1990) da
kavramlaştırdığı gibi bu akışkanlıklar tüm dünyada birbiri ile iç içe geçmiş ekonomik, siyasal
ve kültürel bir yapı yaratmaktadır. Kentler ise bu karşılıklı bağımlılık içerisinde giderek daha
fazla önemlerini artırmaktadır. 

Kentlerin İki Yüzü 

21.yüzyıl  kentlerin  yüzyılıdır.  Kentler  elbette  her  dönemde  ekonomi,  siyaset  ve
kültürün  merkezleri  olmuştur;  ancak  günümüzde  kentler,  devletlerden  veya  ait  oldukları
kültürel çevrelerden bağımsız olarak tek başlarına önemli bir ekonomik, siyasal ve kültürel
birikimi  taşıyabilmektedirler.  Dolayısıyla  21.yüzyıl  kentleri,  çağa  özgü  ‘karmaşık
bağlantılılık’  olgusunu  üzerinde  hissetmekte  ve  küresel  çapta  iç  içe  geçmiş  bir  yapı
sunmaktadır.  Giddens’ın  zaman-uzam uzaklaşması  kavramı  ile  ifade  ettiği  gibi,  dünyanın
uzak bölgelerindeki  her bir olay kendisinden çok uzak bölgelerdeki gelişmelere bağlı  hale
gelmiştir  (2020:  23).  Çağdaş  kentler  yerel  ve  ulusal  dinamiklerin  çok  daha  ötesinde
gerçekleşen birçok olaydan etkilenmekte ve buna göre şekillenmektedir.  Diğer bir deyişle,
kentler  yerel-ulusal-bölgesel-küresel  etkileşim  ağlarının  kesiştiği  sosyal  ve  fiziksel
mekânlardır. Bu anlamda, günümüz kentleri sadece belediye, yerel yönetim veya yerel ölçekle
sınırlandırılamayacak  kadar  karmaşık  ve  çok  boyutlu  bir  yapıya  sahiptir  (Keyman  ve
Lorasdağı, 2010: 30). 

Bu karmaşıklığın sonucu olarak, 21.yüzyıla doğru dönüşen kentler tüm dünyada iki
temel yöne evrilmiştir. Birincisi dengeli (balanced) kentsel sistemler ve diğeri büyük kentlerin
(primacy)  oluşturduğu kentsel  sistemlerdir.  Asya,  Latin  Amerika ve Afrika bölgelerindeki
gelişmekte olan ülkelerde nüfusun, istihdamın ve toplam milli üretimin büyük çoğunluğunun

1 Bu  akışkanlıklar,  doğrudan  “toplum”  kavramının  güncel  tartışmalarda,  klasik  sosyolojide  ele  alındığı  gibi
değerlendirilemeyeceği ve günümüzde gündelik yaşamın belirli, bağımsız ve yerel bir toplumsal sistemden ziyade çok uluslu
şirketler,  uluslararası  örgütler  ve  ulus-devleti  aşan  kurumlar  tarafından  belirlendiğini,  bireylerin  toplumsal  eylemlerinin
küresel  olgulardan  giderek  daha  fazla  etkilendiğini  savunan  yeni  bir  tartışmaya,  daha  büyük  boy  bir  tartışmaya  kapı
aralamaktadır.  Detaylı  bilgi  için bkz.,  John Urry,  Sociology Beyond Societies:  Mobilities  for the Twenty-First  Century.
London: Routledge, 2000. 
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halen belirli merkezlerde bulundurulması sonucu büyük kalabalık kentler ortaya çıkmaktadır.
Uluslararası iş bölümü nedeniyle imalat üretiminin büyük ölçüde bu ülkelere kayması, ihracat
amaçlı tarımsal üretimin bu bölgelerde yapılması ve turizm gibi faktörler bu ülkelerde yeni
gelişme kutupları doğurmakta ve ülkenin belirli kentleri -örneğin Brezilya, Sao Paulo, Santo
Domingo- nüfusu ve istihdamı kendine çekerek yeni bir mega kent yaratmaktadır. Bu eğilim
bir  bakıma,  banliyöleşme  süreçleriyle  birlikte  düşündüğümüzde,  tipik  bir  sanayi  kenti
büyümesi ve yayılmasıdır. Buna karşılık dengeli kentsel sistemlerde, yeni kapitalizmde önde
gelen sektörlere ev sahipliği yapması, hizmet sektörü ve uzmanlık gerektiren bilgi ekonomisi
işlerinde  yoğunlaşmaları  ve  yönetim  ve  koordinasyon  alanları  haline  gelmeleri  sonucu
özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika kentleri  –örneğin Londra, Paris, New York, San
Francisco, Berlin- belirli oranda nüfus azalmaları yaşamakta ve bölge çapında gerek nüfus ve
gerek istihdam açısından daha dengeli bir kentleşme eğrisi izlemektedir. Hatta bir bakıma bu
ülkelerde  kentler  azalmakta  ve  kentlerin  katma  değerleri  giderek  daha  fazla  zihinsel
sermayeye bağımlı hale gelmektedir (Landry, 2000: xii). 1960 sonrası dünya çapında kentler
için  en  genel  anlamda  sınıflandırma  yapılabilecek  bu  iki  farklı  kentleşme  eğilimi  büyük
ölçüde  yeni  sosyo-ekonomik  sistemin  bir  sonucudur.  Üretim,  finans,  işletme  ve  yönetim
faaliyetlerindeki  küresel  iş  bölümü  ve  küresel  hiyerarşinin  kentsel  örgütlenme  üzerindeki
çıktılarından bir tanesidir (Sassen, 2000: 34-57). 

Bu  çalışmanın  dar  kapsamını  göz  önüne  alarak,  biz  dengeli  kentsel  sistemlere
yoğunlaşacağız.  Dengeli  kentlerin  kültür  ile  kurduğu  ilişki  değişmiştir  veya  bir  bakıma
değişmek  zorunda  kalmıştır.  Bunun  temel  sebebi  Batı  Avrupa  ve  Kuzey  Amerika
kentlerindeki  sanayi  tesislerinin  1980’lerden  itibaren  Latin  Amerika  ve  Güney  Asya
kentlerine taşınmasıdır. Fordist dönemde dünyanın üretim merkezleri olan bu kentler, binlerce
kişinin çalıştığı fabrikaların kapanması sonucu bir sanayi kenti olma vasfını kaybetmişlerdir.
Bunun yerine,  bu  kentler  yeni  ‘cazibe  kaynağı’  arayışına  girmişler  ve  kültür  burada  yeni
kentsel  gündem  için  araçsallaştırılmıştır.  Bu  durumun  en  belirgin  örneklerinden  birisi
ABD’nin  Michigan  eyaletinde  bulunan  Flint  kasabasıdır.  Flint  1980’lere  kadar  General
Motors’un en  büyük araba  üretim merkezidir.  Genel  olarak  Michigan  eyaleti  Chicago ve
Detroit  gibi  kentlerle  birlikte  zaten  ABD’nin  en  büyük  sanayi  tesislerinin  bulunduğu
merkezdir.  Flint  ise  GM  ile  bilinen  ve  hatta  Buick  City (Buick,  GM’nin  ürettiği  araba
markalarından  biridir)  olarak  adlandırılan  bir  merkezdir.  Ancak  1988  yılında  GM’nin,
Flint’teki  tüm  fabrikalarını  kapatma  ve  Meksika’ya  taşıma  kararı  alması  üzerine  kentte
binlerce  kişi  işsiz  kalır  ve  suç  oranları  hızla  yükselmeye  başlar.  Kent  yöneticileri  ve
yatırımcıların yeni hedefi ise Flint kentini bir ‘eğlence merkezi’ haline getirmektedir. Kaba
sanayi  tesislerinden  kurtulan  kent,  artık  bir  ‘kültürel  başkent’  olma  yoluna  girmiş  ve
günümüzün önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir.1

Kapitalizmin erken tarihi boyunca ticaret ve sanayi kentleri ile sanat ve kültür kentleri
arasında çoğunlukla bir ayrım yapılırdı ve bu iki kent biçiminin veya kentin birbirinden ayrı
üretim ve kültür  alanlarının  son derece  uyumsuz ve çatışmacı  bir  ilişki  içerisinde  olduğu
görülürdü.  Sanayi  kentleri  ekonomik  ve  kültürel  alanlarda  bir  düalizm  yaratmaktaydı.

1 Flint kasabasının sanayi merkezinden bir kültür merkezine dönüşme hikâyesi ve bu dönüşüm sonucunda kentte yaşanan
ekonomik ve toplumsal sorunların kapsamlı bir anlatımı için Michael Moore tarafından hazırlanmış Roger & Me (1989)
belgeseli izlenebilir. 
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Günümüzde ise  bu ikiliğin  ortadan kalktığı,  kentlerde  daha sentezci;  üretim,  çalışma,  boş
zaman,  sanat,  kültür  ve  diğer  birçok  alanın  karşılıklı  bir  harmoni  içerisinde  aynı  fiziksel
çevrede  bulunabildiği  ilk  elden fark edilmektedir.  Sanayi  kentinin  aksine,  yalnızca  maddi
üretime odaklanmak ve diğer alanları ihmal etmek çağdaş kentler için söz konusu değildir.
Burada  toplumun tüm somut  ve  soyut  değerlerini  kapsayan kültür,  kentsel  gelişimde  öne
çıkmıştır.  Zukin’in  ifadesiyle  doğru  veya  yanlış,  kültürel  stratejiler  kentlerin  hayatta
kalabilmeleri için kilit  nokta haline gelmiştir (1995: 271). Bu değişimin sebepleri  arasında
daha önce dile getirdiğimiz çağdaş ekonomik işleyişte gerçekleşen yapısal ve organizasyonel
dönüşümler  olduğu  muhakkaktır.  Fordist  üretim  modelinden  post-fordist  üretime  geçiş,
yüksek ve bilgi merkezli teknoloji, yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkışı gibi faktörlerin yanı
sıra  ekonomik  ilişkilere  kültürel  aktörlerin  dâhil  oluşu,  iç  içe  geçmesi  ve  kültürün
metalaştırılması çağdaş kentler üzerinde önemli bir değişimin yaşanmasına neden olmuştur.
Teknik  imkânlarla  dışardan tedarik  (outsourcing)  ve uzak bölgelerde  üretim arttıkça,  Batı
Avrupa  ve  Kuzey  Amerika  kentleri  yeni  ekonomik  faaliyetlere  yönelmek  zorunda
kalmışlardır. Avrupa ve Amerika kentlerinin sanayisizleşme süreçleri, bu kentlerin daha ‘soft’
kaynaklar  kullanarak  canlanmasına  neden  olmuştur.  Kültür  burada  ilk  elden  yeni  cazibe
kaynağı  olarak  düşünülmüştür  (Pratt,  2008:  109).  Scott’a  göre  çağımızda  bilişsel-kültürel
ekonomi  ile  birlikte,  19.yüzyıl  fabrika  ve  atölye  sistemi  ve  20.yüzyıl  Fordizm ile  ilişkili
kentleşme dalgalarından sonra insan ve kültür merkezli bir üçüncü kentleşme dalgasına doğru
ilerlemekteyiz.  Henüz bütün kentler olmasa bile New York, Londra,  Paris, Berlin,  Tokyo,
Singapur, Amsterdam, Seul, Sydney gibi birçok Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Asya Pasifik
şehri hızla bu dalgaya dâhil olmaktadır (Scott, 2014: 571; 2012: 65). 

Üçüncü kentleşme dalgası, rasyonel, mekanik ve teknik yönleri ağır basan ve özellikle
kentte sanayi üretimini kolaylaştıracak imkânları önceleyen modern sanayi kentinin aksine,
toplumun birçok temel değer ve alanını dikkate alan çok katmanlı ve çok aktörlü bir yapı arz
etmektedir. Özellikle kentsel gelişimin küresel ile yerel arasında inşa etmek zorunda olduğu
zorunlu  ilişki,  kente  dair  kararların  yerel  yönetim,  sanayi  ve  ticaret  odaları,  dernekler,
sanatçılar,  sivil  toplum,  üniversite  ve  medya  gibi  birçok  aktör  ile  birlikte  alınmasını  şart
koşmaktadır. Buna ek olarak, bu toplumsal grupların kente dair yaklaşımlarının çok katmanlı
olarak ekonomik, siyasi ve kültürel birçok alan harmanlanarak ve kente dâhil edilerek icra
edilmesi kentsel gelişim için olmazsa olmazdır. Dolayısıyla, çağdaş kentler küresel ile yerel
arasındaki  karmaşık  ilişkilerden  dolayı,  interlokütor  (arabulucu)  olarak  adlandırılabilecek,
kentsel gelişmede etkili, vizyon sahibi ve tüm aktörler arasında bir harmoni sağlayabilecek
aktif bir aktöre ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda, kentin küresel ve bölgesel alanda başarı ya
da başarısızlığı, kent mekânının örgütlenmesi ve yönetimi, kentin sürdürülebilir kalkınması bu
aktörler  arasındaki  iletişimin  güçlü  veya  güçsüz  olmasına  bağlı  olmaktadır  (Keyman  ve
Lorasdağı, 2010: 31). Bu bağlamda, kültürü temsil eden aktörler kentsel gelişim ve rekabette
hayati önem arz etmektedir. 

Kültür,  özellikle  UNESCO tarafından sürdürülebilir  bir  kentsel  gelişmenin  kaynağı
olarak  düşünülmektedir.  Örneğin,  2013  yılında  UNESCO  Youtube  kanalında  yayınlanan
“Kültürü hemen şimdi gündemimize alalım” videosu, kültürün kimliklerimizi tanımladığını,
mirası  koruduğunu  ve  gelecekte  bize  anlam  katacak  şey  olduğunu  dile  getirmektedir.
Kültürün çeşitlilik, kimlik, miras, sanat, müzik, sinema, dans, festivaller, diyalog, yaratıcılık
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ve  bilgi  anlamına  geldiği  vurgulanmaktadır.  Kültür  yeni  iş  alanlarının  açılması  ve
hayatlarımızın iyileştirilmesi için bir araç olarak görülmektedir. Sonuç olarak, sürdürülebilir
bir gelişmenin ana kaynağı olarak kültürün öne çıkarılması büyük bir toplumsal dönüşüme
işaret etmektedir.1

Kültürün, kent tasarımına etkisi ve kentlerin yeni paradigma etrafında yenileştirildiğini
ele alan ve bu dönüşümü analiz eden ilk çalışmalardan biri Jonathan Raban tarafından kaleme
alınan Soft City (1974) kitabıdır. Raban kenti, hesapçı bir rasyonaliteyle şekillenmiş, kitlesel
üretim ve tüketimlere dönük, otomatize olmuş bir yer olarak algılamanın dışında, esas olarak
göstergelerin ve imgelerin üretilip sergilendiği ve aynı zamanda farklılıkların toplaştığı, çeşitli
üslupların  bütünleştiği  bir  ‘üslupların  pazaryeri’  olarak  resmediyordu.  Başka  bir  ifadeyle,
kentlere bundan böyle asıl kimliğini ağır sanayi üretiminin değil sembolik alanların verdiğini
dile getirmekteydi. Bunun yanında John Hannigan’ın Fantasy City (1998)  ve Terry Clark’ın
The City as an Entertainment Machine (2004) adlı çalışmaları son yıllarda klasik ‘konum ve
maliyet’  faktörlerine  odaklanmış  kentsel  gelişim  teorilerinden  uzaklaşıp  kültür,  sanat  ve
eğlence  gibi  soft  faktörlerin  kentsel  yenilenme  süreçlerinde  belirleyici  faktörler  olduğunu
gündeme  taşımışlardır.  Bu  çalışmaların  da  işaret  ettiği  gibi,  kültürel  ve  yaratıcı  ekonomi
kentsel tasarım ve planlama bakımından ön sıralara geçmekte ve kenti tanımlamaktadır. 

Kültür ve Ekonomi 

Yeni  kapitalizm  ile  birlikte,  ekonomik  alan  kültürel  alanı  kuşatmaya  başlamıştır.
Thrift’in (2005) çağdaş kapitalizmi “soft capitalism” olarak adlandırmasını haklı  çıkaracak
biçimde,  20.yüzyılın  sonuna  doğru  ekonomi,  toplumun  “soft”  alanlarını  içine  almaya
başlamıştır.  Urry ve Lash’e göre, kültür ekonomiyi giderek daha fazla etkilemekte ve aynı
şekilde kültür de ekonomik ilişkiler  tarafından daha fazla  şekillendirilmektedir  (1994: 64).
Özellikle sembolik alanlar üzerinden kültürün üretim ve tüketim sürecine dâhil olması, birçok
ülke ve kentin ekonomik ve kentsel alandaki başarılarını kültür endüstrilerine bağımlı hale
getirmiştir.  Evans’a  göre  bunun  nedenlerinden  birisi  Avrupa  toplumunun  zaman  ve  para
açısından refaha kavuşması  ve bunun sonucu olarak kültür  ve boş zaman endüstrisine bu
sermayeleri yatırma girişimleridir (2001: 139). Yaratıcı ekonomi, kültürel ekonomi, yaratıcı
endüstriler, kültürel endüstriler ve yaratıcı-kültürel endüstriler gibi kavramlarla da tanımlanan
bu yeni ekonomi, temel olarak ekonominin kültürleşmesi sürecine işaret etmektedir (Pratt ve
Jeffcutt, 2009: 6)

Yaratıcı-kültürel  endüstrilerinin  yükselişi,  kültür  alanını  geleneksel  sanat  üretim
yöntemlerinden  çıkarıp  refah  yaratımı  ve  ekonomik  faaliyet  alanına  çekmesinin  yanında,
ticaret, eğitim ve özellikle kentsel gelişme üzerinde de önemli sonuçlar meydana getirmiştir.
Çağdaş küresel ekonomide zaten kentler yerel sesleri küresel hatlar aracılığıyla uluslararası
ağlara bağlamaktadır.  Aynı şekilde,  mevcut dönemde kentler yaratıcı-kültürel  endüstrilerin
merkezleri  olarak  işlemektedir.  Kentsel  gelişme  giderek  daha  fazla  kültürel  ekonomiye
bağımlı hale gelmekte ve kentlerin küresel rekabetinde yerel kimliklerin ve yaratıcı-kültürel
endüstrilerinin  gücü  aracılığıyla  kentler  yeniden  üretilebilmektedir.  Küresel  kentleşme
eğilimlerinin  artması  yerel  farklılıkların  ve  kültürel  değerlerin  öne  çıkarılmasına  neden
1 Videonun tamamını izlemek için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=mWS3UPqm9iU
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olmaktadır.  Günümüzde kentler  küresel  rekabette,  diğer  kentlerden farkını  ancak yerel  ve
kültürel  değerleri  önceleyerek  ortaya  çıkarmaktadır.  Kısaca  söylemek  gerekirse,  Urry  ve
Lash’in  bu yaklaşımları,  mevcut  kentlerin  küresel  ekonomide  varlıklarını  sürdürebilmeleri
için kültürel sektörlere ağırlık vermeleri gerektiğini vurgulamakta ve yaratıcı kent ile kültürel
ekonomi ilişkisini güçlendirmektedir.  

Burada hem kültür  ve ekonomi arasındaki  ilişkiyi  geliştiren hem de kentlerin  kaba
altyapılardan  ziyade  toplumun yumuşak değerleri  etrafında  örgütlenmesi  gerektiğini  teklif
eden  yaratıcı  kentler  kuramına  değinmek  yerinde  olacaktır.  Modern  düşüncenin  kentleri
araçsal,  rasyonel,  analitik  ve teknik temellerde  inşa ettiğini  eleştiren  yaratıcılık  düşüncesi,
önyargıların  aksine  olguların  görülmeyen  yönlerini  keşfetmek,  problem  çözmeden  farklı
araçları  kullanabilmek,  kuralları  yeniden  yazabilmek,  meselelere  kapsamlı  ve  esnek  bir
yöntemle  yaklaşabilmek  olarak  tanımlanabilir  (Landry  ve  Bianchini,  1995:  11).  Yaratıcı
kentler  ise  kentsel  tasarım ve  planlamada  yaratıcı  düşünce  ve  kültürel  değerlerin  dikkate
alınması  gerektiğine  işaret  eder.  Kültürel  kaynaklar  kent  gelişiminin  ham maddeleridir  ve
yaratıcılık bu kaynakları kullanmanın ve geliştirmenin yöntemidir. Yaratıcılığın merkezinde
insanlar  ve organizasyonlar  bulunmaktadır  ve yaratıcı  kent  tam olarak  bütün bunların  bir
araya getirilerek  yaratıcı  bir  sosyal çevre inşa etme sürecine işaret  etmektedir  (Landry ve
Bianchini, 1995: 8; Landry, 2000: 6; Evans, 2017: 312). 

Kentlerde  yaratıcı  sosyal  çevreler  inşa  edilmesi  ve  kültürel  ekonominin  bu  sürece
doğrudan katkı sunması yeni ekonominin motor güçleri olan sınıflarla doğrudan alakalıdır.
Florida’nın  “yaratıcı  sınıf”  olarak  bahsettiği  yeni  profesyonel  ve  bilgi  yoğunluklu  işleri
yöneten yüksek eğitimli ve yüksek ücretli sınıf, kentsel gelişimin birincil kaynaklarındandır.
Florida’nın  3T olarak  formüle  ettiği  faktörler;  teknoloji  (technology),  yetenek  (talent)  ve
hoşgörü  (tolerance),  yetenekli  ve  yaratıcı  bireyleri  bu  kentlere  çekme,  burada  tutma  ve
onlardan  yararlanma  amacıyla  kentleri  dönüşmeye  itmektedir.  Bir  kent  tüm dünyadan  ne
kadar farklı  ve yaratıcı  grupları  kendine çekebilirse,  ekonomik büyümede o kadar başarılı
olmaktadır.  Bu  durum  ise  bir  kentin  ekonomik  avantajı  için  yalnızca  mal,  hizmet  ve
sermayeye  sahip  olmasını  değil;  kendini  sürekli  yenileyen,  yetenekli  ve  yaratıcı  insanları
cezbetmek için koşullar  yaratan sürekli  bir  devinim yaratmasını  gerektirmektedir  (Florida,
2005: 29-40; 2017: 47-9). 

Kentlerde inşa edilen yaratıcı sosyal çevre, kentsel başarının anahtarının yalnızca kitle
üretimine  yoğunlaşmaktan  uzaklaşıp  kenti  diğer  geleneksel,  yerel  ve  bölgesel  dinamikler
etrafında yeniden örgütlemesi anlamına gelmektedir. Öyle ki, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika
kentlerinde  terk  edilen  üretim  tesis  ve  atölyeleri  kültürel  alanların  kullanımına  açılmıştır.
Sharon Zukin’in  Loft Living  (1989),  Landscapes of Power: From Detroit to Disney World
(1991)  ve  The Cultures  of  Cities (1995)  çalışmalarında  ele  aldığı  üzere,  geçmişin  sanayi
merkezleri  kültürel  temsiller  ve kültürel  turizm veya sanatsal  alanlar  inşa etmek amacıyla
kültürel  merkezlere  dönüştürülmektedir.  Özellikle  eski  terk  edilmiş  atölyelerin  sanatçılar
tarafından  yenilenerek  kültürel  amaçlar  için  kullanılması  Amerika  kentlerinde
yaygınlaşmıştır. Başka bir örnek vermek gerekirse, Almanya’nın ağır metal sanayi üretimi ile
meşhur Ruhr bölgesi yeni kültürel projelerle veya medya ve bilişim üretimine kazandırılmak
amacıyla  dönüştürülmektedir.  Benzer  şekilde  Manchester,  Sheffield  veya  Amsterdam’da
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Westergasfabriek gibi bölgelere yeni bir görünüm kazandırılmakta ve yeni bir marka haline
getirilmeye  çalışılmaktadır.  Bunun  yanında  Hong  Kong,  Osaka,  Sidney  ve  Singapur  gibi
birçok kent de hem gelir elde etmek hem yüksek kalitede bir yaşam sunmak hem de küresel
etkilerini artırabilmek amacıyla kültürel kaynaklara ağırlık vermektedirler (Scott, 2006: 10). 

Bunun gibi  daha birçok örnek bu dönüşümü simgelemektedir.  Kültür,  son yıllarda
kentsel mekândan dışlanan veya kentin çöküntü alanlarına terk edilmiş bir nesne olmaktan
çıkmış  ve toplumun sosyo-kültürel  devingenliğini  belirleyen temel  faktörlerden biri  haline
gelmiştir. Bu sonucun bir başka nedeni yeni ekonomik faaliyetlerin şehrin merkezine tekrar
taşınmasıdır. Bilindiği üzere, Fordist fabrika üretimi kenti çeperlere doğru genişletmiş ve hem
çalışan nüfusu hem de varlıklı  nüfusu kentin dışına doğru itmiştir.  Şikago sosyologlarının
incelediği Şikago kenti bu dışa doğru yayılmanın önemli bir temsilidir (2018). Fabrika üretimi
ihtiyaç  duyduğu  ulaşım  ve  ham madde  gibi  girdilerden  dolayı  maliyeti  en  aza  indirmek
amacıyla  kenti  merkezden  uzaklara  taşımıştır.  Ancak  yeni  kapitalizm,  devasa  fabrika
yerleşkelerine olan ihtiyacın azalması veya bu ihtiyacın farklı ülkelerde giderilmesi sonucu,
yeni ekonomik merkezleri  yeniden kent merkezine yönelmektedir.  Bu ise kent merkezinin
canlanmasına, yenilenmesine ve orada bulunun geleneksel kültür ile ilişkinin tazelenmesine
yol  açmaktadır.  Dolayısıyla,  yeni  ekonomik  faaliyetler  kent  ile  kültür  arasında  kurulan
ilişkinin barışmasını zorunlu kılmaktadır. 

Sonuç 

Sonuç itibariyle, 21.yüzyıla doğru gelişen yeni teknoloji ve yeni ekonomik ilişkiler,
kültürün ekonomik süreçlere dâhil olmasına neden olmuş ve kentsel mekânda görünürlüğünü
artırmıştır.  Günümüzde  kültürel  ve  sanatsal  yapı  ve  alanlar  kentlerde  özellikle  teşvik
edilmekte ve cazibe kaynağı olarak öne çıkarılmaktadır.  Modern sanayi kentlerinin aksine,
21.yüzyıl kentleri, kentsel gelişim süreçlerinde birçok aktörün aynı anda senkronize olmasını
öncelemektedir. Bu anlamda, kültürel ve sanatsal değerlerin kentsel mekândaki rolü ve önemi
giderek artmaktadır. Özellikle, yeni ekonominin motor güçleri sayılan profesyonel sınıfların
kentlere  çekilmesi  amacıyla  tasarlanan  yeni  kültürel  mekânlar,  kent  imgelerini
dönüştürmektedir.  Kültür  burada,  özellikle  sanayisizleşme  süreçlerinde,  kentlerin  yeniden
imge  kazanma  ve  yeniden  markalaşma  aşamalarında  birincil  kaynak  olarak
araçsallaştırılmaktadır.  Kültür  ve kentsel  formlar  21.yüzyılda,  birbiri  içine geçmiş,  dolaşık
alanlar  haline gelmekte ve önümüzdeki yıllarda da bu ilişki gelişmeye devam edecek gibi
görünmektedir.
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GEÇ MODERN DÖNEM RİSK BÖLÜŞÜMÜNDEN DOĞAN EŞİTSİZLİK ÖRNEĞİ
OLARAK COVID-19 PANDEMİSİ

Sevcan DEMİR1

Özet
Modern dönemin kurumsal birçok değişimi endüstrileşmeyle paralel olarak gelişmiş

böylece 20. yüzyıl; siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda birçok değişimin başlangıcı
olmuştur. Toplumda görülen bu değişimin radikal sonuçları  modernliğin bir sonrası olarak
nitelendirilen  geç  modern  dönemle  birlikte  daha  görünür  olmaktadır.  Geç modern  dönem
kendinden önceki toplum yapısından farklı olarak insanlar arasındaki ortaklıkları arttırmış ve
toplumda yeni bağımlılıklar yaratmıştır. Toplumda görülen riskler bu bağımlılıklarla beraber
günden  güne daha  fazla  artan  küreselleştirici  etkiler  meydana  getirmektedir.  Geç modern
dönem hem yarattığı yeni risklerle hem de bu risklerin yarattığı yeni eşitsizliklerle kendinden
önceki toplum yapısından ayrılmaktadır. Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemisi de
küresel sonuçlarıyla risk bölüşümündeki ortaklıkların ve bağımlılıkların bir yansıması olarak
toplumdaki eşitsizlikleri görünür kılmıştır. Yaş, cinsiyet, pandemi sürecinin geçirildiği mekân,
teknoloji kullanımı, statü ve ekonomik imkânlar gibi birçok parametre insanların bu süreci
geçirmesinde  birbirinden  farklı  sosyal  bağlamlar  oluşturmuş  ve  bunun  sonucunda  süreci
atlatmaya  yönelik  bireyler  arasında  eşitsizlikler  gözlemlenmiştir.  Bu çerçeveden  hareketle
Covid-19 pandemi sürecinin  ekonomik ve sosyal  anlamda toplumda var  olan eşitsizlikleri
daha görünür kıldığını iddia eden bu bildiri; geç modern dönem risk bölüşümünün birey ve
toplum üzerinde yarattığı dönüşümleri tartışmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Geç modernlik, risk, eşitsizlik, Covid-19 pandemisi.

COVID-19 PANDEMIC AS AN EXAMPLE OF INEQUALITY ARISING FROM
LATE MODERN PERIOD RISK SHARING

Abstract
Many  institutional  changes  of  the  modern  era  have  developed  in  parallel  with

industrialization,  thus  the  20th  century  has  been  the  beginning  of  many  political,  social,
economic  and cultural  changes.  The radical  consequences  of  this  change  in  society  have
become more visible with the late modern period, which is described as a post-modern period.
Unlike its previous social structure, the late modern period has increased partnerships between
people and has created new dependencies  in society.  The risks seen in the society  create
globalizing effects  that increase day by day with these dependencies.  Late  modern period
differs  from the previous  social  structure with  both the  new risks  it  creates  and the  new
inequalities  created  by these  risks.  The Covid-19 pandemic,  which is  affecting  the  entire
world,  has  made  public  inequalities  visible  as  a  reflection  of  the  global  outcomes  of
partnerships and dependencies in risk sharing. Many parameters such as age, gender, the place
where the pandemic is still rampant, the use of technology, status and economic opportunities
have created different social contexts for people to go through and as a result, inequalities
have  been  observed  among  individuals.  Based  on  this  framework,  this  statement,  which
claims that the Covid-19 pandemic process makes the inequalities in the society more visible
in economic and social terms, discusses the transformations created by the late modern period
risk sharing on individuals and society.

Keywords: Late modernity, risk, inequality, Covid-19 pandemic.
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Giriş

Salgın hastalıklar tarih boyunca, etkiledikleri insan sayısına ve yayılım alanlarına göre
adlandırılmıştır. Büyük kitleleri etkileyen salgın hastalıklar pandemi olarak nitelendirilmiştir.
2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve daha sonra kısa sürede tüm
dünyayı etkisi haline alan Covid-19 salgını, dünya üzerinde böylesi bir pandemik hal yaratmış
ve  resmi  olarak  Dünya Sağlık  Örgütü tarafından 11 Mart  2020’de “pandemi”  olarak  ilan
edilmiştir.  Birçok  dünya  ülkesi  Covid-19  pandemisini  önlemek  adına,  yeni  tedbirler
oluşturmuştur.  Covid-19  salgınını  önlemek  adına  atılan  adımlar  toplumsal,  kültürel  ve
ekonomik anlamda toplumları  etkilemiş  özellikle  sosyal yaşamdaki  dönüşümler  bu dönem
içerisinde çok daha fazla görünür olmuştur. Ülkeler arası seyahat kısıtlamaları ile başlayan,
sınırların  kapatılmasına  kadar  devam  eden  uluslararası  iş  birliğini  önceleyen  önlemler
alınmıştır.  Karantina  uygulaması  ve  sokağa  çıkma  yasakları  gündelik  hayat  pratiklerini
derinden  etkilemiştir.  Çoğu  ülkede  ve  Türkiye’de  eğitime  ara  verilip,  uzaktan  eğitime
geçilmiştir. Bunun yanı sıra çoğu işyeri esnek çalışma modeli olarak evden çalışmayı teşvik
ederek birtakım önlemler almışlardır. Tatil beldeleri, eğlence alanları gibi kalabalık mekânlar
kısıtlamalardan  etkilenen  başka  sektörlerden  olmuştur.  Çalışma  hayatından  eğitime,
eğlenceden  gündelik  hayat  pratiklerine  kadar  değişime  sirayet  etmesi,  Covid-19’un  tıbbi
olmasının yanında politik toplumsal özelliklerini barındırdığının bir göstergesidir (Kaymaz,
2021:513; Serinikli, 2021:279). Covid-19 pandemisinin politik toplumsal etkileri, geç modern
dönem risk bölüşümünden doğan eşitsizliklere paralel olarak gelişmiş ve virüse karşı alınan
önlemler  toplumda yeni eşitsiz ortamlar  yaratmıştır.  Önlemlerden etkilenen bireylerde yaş,
meslek grupları ve mekâna göre farklılaşmalar görülmüştür. 

Geç Modern Dönem ve Salgın

Geç modern çağda üretim teknolojilerindeki ilerlemeler, iletişim alanındaki değişim ve
dönüşümler, bilgiyi elde etme ve yaymadaki gelişmeler yüksek etkili toplumlar yaratmıştır.
Özellikle  1990’lı  yıllardan  sonra  başlayan  bu  yenileşmeler  dijital  dönüşümün  zeminini
oluşturmuştur. 

Siber sistemler, 3D yazıcılar, bulut sistemi gibi yenilikler üretim ve tüketim şekillerini
etkilemiştir. Yeni teknolojik gelişmeler, özellikle medya ve iletişim teknolojileri önceliğinde,
eğlence sektöründe de farklı değişimleri beraberinde getirmiştir. İletişim ağlarının her geçen
gün  birbirine  yakınlaştırdığı  insanlar  ekonomik  anlamda  da  birbirlerine  bağımlı  hale
gelmektedir. Bağımlılıklarının beraberinde ortaklaşan insanlar, tükettikleri ürünler, izledikleri
filmler,  okudukları  ya  da  takip  etikleri  sanal  hesapları  ve  birçoklarını  benzer  şekillerde
yaşamaktadır.  Geç  modern  dönemdeki  risklerde  benzer  şekillerde  insanların  hayatlarına
sirayet  eder  ve  böylece  risklerin  küreselleştirici  etkileri  bireyleri  ortaklaştırırken,  küresel
dünyadaki risklerin ortaklığı insanlar arasında farklı bağımlılıklar yaratır. Bu bağımlılıkların
küreselleşen  dünyadaki  diğer  bağımlılıklardan  ayıran  noktası  zorunlu  bir  kolektif  bilinci
gerekli  kılmasından  kaynaklanmaktadır.  Ulrich  Beck’in  ilk  olarak  1980’li  yıllarda  ortaya
attığı dünya risk toplumu kuramı geç modern dönemde karşılaşılan risklerin tüm insanlığın
sorumluluğunda  geliştiğini  vurgulamaktadır.  Geç modern  dönem riski  sonucunda risklerin
yaratıcıları  risklerin  kaçınılmaz  sonuçlarıyla  yüzleşmek  zorunda  kalmaktadır.  Küresel
risklerin etkileri bakımından hesaplanamaz oluşu ve büyük kitleleri etkisi altına alması her
grup için  aynı  toplumsal  sonucu vermekten  uzaktır.  Beck risk  bölüşümünü sınıflı  toplum
yapısından  doğan  eşitsizliklere  benzetir  ve  risklerin  farklı  gruplar  arasındaki  bölüşümünü
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ekonomiyle temellendirir.  Covid-19 pandemisi,  geç modern dönemde karşılaşılan yeni risk
parametresi olarak, toplumda görülen eşitsizliklere benzer şekliyle yansımıştır (Beck, 2019;
Giddens, 2010).

Covid-19 dönemi, tıpkı geç modern dönemde görüldüğü gibi bilginin depolanmasına
ve  taşınmasına  yönelik  imkânı  arttırmıştır.  Bu  kapsamda  bilginin  elektronik  ortama
aktarılması, işlenmesi, taşınması ve depolanması giderek daha fazla artmaktadır. Elektronik
ortamdaki  bilgi  akışı yeni riskleri  beraberinde getirmektedir.  Bilişim güvenliğine dair  yeni
sorunlar  ve  riskler  Covid-19  dönemiyle  birlikte  yeniden  gündeme  gelmiştir.  İletişim
sürecindeki  her  bireyin  haber  kaynağı  haline  dönüşmesi,  toplumda  dezenformasyon
yoğunluğunu beraberinde getirmiştir. Doğrulanmamış bilgilerin paylaşılması bunun yanı sıra
belli  başlı  bir  kontrol  mekanizmasının  olmaması  gerçeklik  sorununun  temelini
oluşturmaktadır.  Enformasyonun  artması  ve  çeşitlenmesi  beraberinde  doğrulama  krizini
getirmektedir.  Aynı  zamanda  Covid-19  süreci  içerisinde  çoğu  bilginin  depolanması  ve
paylaşılmasıyla kurumsal ve kişisel bilgi gizliliği ve erişilebilirliği konusu da dijital güvenlik
meselesini tekrar gündeme taşıyan bir diğer unsurdur (Aydın, 2020: 77-78; Mataracıoğlu vd,
2020:  909).  Salgınla  beraber  teknolojik  gelişmenin  hız  kazanması  ve salgının  yayılmasını
önlemedeki yapay zekâ ve internet uygulamaları belirli siber güvenlik risklerini doğurmuştur.
İnsanların nerede, kimlerle, neler yaptıkları, hangi siteleri ziyaret ettikleri, ne satın aldıkları ve
kimlerle  konuştuklarının  bilinebilmesi  ve  takibi,  ileriye  dönük  kişisel  verilerin  güvenliği
hususunda kaygı yaratmaktadır (Taştan vd., 2020: 26).

Eğlence sektörü, mobil teknolojiler ve dijital platformlara daha yakın hale gelmiştir.
Covid-19  süreci  dijital  eğlence  yakınlığını  daha  fazla  arttırarak  insan-makine  arasındaki
etkileşimi bir  kez daha gözler  önüne sermektedir.  Netflix  gibi  dijital  yayın kuruluşları  bu
dönemde  kullanıcı  sayılarını  arttırırken  tiyatro  gibi  geleneksel  eğlence  ve  sanat  yerleri
gerilemeye gitmiştir. Bu dönem, toplumlara ve pek çok sektöre küreselleşmiş ortamda dijital
teknolojilerinin  kalıcı  olduğunu  ve  dijitalleşmeye  yönelik  küresel  adımların  atılması
gerekliliğini  öne çıkarmaktadır  (Serinikli,  2021:278).  Artık  dijital  olanın  daha  fazla  kalıcı
olduğu  ve  her  sektörün  bir  gün  dijitalleşmeye  mahkûm  bırakılması  yaşadığımız  iletişim
çağının özelliklerinden biridir. Bu çağda, ‘ne kadar fazla dijitalleşirsen o kadar kalıcı olursun’
bakış  açısı  Covid-19’la  birlikte  daha fazla  yaygınlaşmıştır.  Geç modern  dönemde eğlence
sektöründeki dijitalleşme, Covid-19 döneminde daha fazla görünür hale gelmiştir.  Pek çok
belgesel,  arşivlenmiş  film  ve  diziler  yayına  geçmiştir.  Bilgisayar  ve  konsol  oyunlarında
indirmeler ve satın alımlar artmıştır. Bayramlar gibi dini ve milli kültürel aktiviteler, bilimsel
kongreler,  gündelik  hayattaki  buluşmalar  dijital  platformlar  vasıtasıyla  gerçekleşmiştir
(Bulduklu, 2020: 1044-1054). Bu durum insanlar arasındaki fiziksel etkileşimin azalmasına
fakat dijital sosyalleşmenin artmasına yol açmıştır. Dijital sosyalleşme ise insanlar üzerindeki
gerçeklikten  uzak  kalma  riskini  beraberinde  getirmiştir.  İnsanlar  evlerinde  fiziksel  izole
olurken  dijital  mecralar  dışındaki  sosyalleşmelerinden  de  izole  olmuşlardır.  Sosyal
izolasyonun getirdiği içsel yalnızlık bazı psikososyal riskler taşımaktadır. Daha fazla sanal
gerçekliğe  bağlı  kalma  riski  ise  giderek  artmıştır.  Sosyal  medyada,  internet  sitelerinde
amaçsız geçirilen saatler, fiziki ve sosyal çevrenin tek tip olması insanlar üzerinde duygusal
ve zihinsel bazı becerilerinin zedelenmesine sebep olabilmektedir (Taştan vd., 2020: 11) 
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Salgın ve Eşitsizlikler

Covid-19  pandemisinden  birçok  sektör  etkilenmiştir.  Sektörel  etkileniş  her  meslek
grubu için aynı olmamış, bazı sektörler pandemi döneminde zarara uğrarken bazıları kazanç
elde etmiştir.   Ekonomi, spor, sanat, ulaşım, turizm sektörleri ve bu sektörlerin alt alanları
(ulaşım  şirketleri,  seyahat  acenteleri,  nakliye,  sanat  evleri  vs.)  salgın  sürecinde  olumsuz
etkilenen  bazı  sektörlerdendir.  Bunun  yanı  sıra  özellikle  tüketimin  ev  içerisinde
gerçekleşmesiyle beraber başta e-ticaret olmak üzere; kargo şirketleri, kişisel bakım ürünleri,
gıda  sektörü,  medical  sektörler,  iletişim  alanındaki  aktif  kurumlar  ve  yeni  nesil  dijital
kuruluşlar  kazanç  sağlayan  iş  alanlarından  olmuştur  (Serinikli,  2021:279).  Sektörlerin
etkilenme oranlarında görülen farklılıkların yanı sıra bazı meslek gruplarında ki kişiler salgın
döneminde farklı eşitsiz ortamlarda çalışmak durumunda kalmıştır. Esnek çalışma ortamının
bazı meslek grupları için geçerli olmaması bireylerin zorunlu olarak işe gitmesini ve buna
bağlı olarak virüse yakalanma riskinin diğerlerine oranla daha fazla olmasına neden olmuştur.
Sağlık  çalışanları,  emniyet  mensupları,  market  çalışanları,  mavi  yakalı  işçiler  ve  bunların
dışında  kalan  istisnai  meslek  grupları  pandemi  döneminde  çalışma  hayatlarına  her
zamankinden çok daha fazla devam etmişlerdir. Özellikle sağlık çalışanlarının hem kendi hem
de  yakınlarının  canlarını  tehlikeye  atma  riskiyle  karşı  karşıya  kalması,  mesleki
deformasyonun yanı sıra psikolojik anlamda da etki göstermiştir. Mesleki hayatının ve özel
yaşantısının arasında kalan sağlık çalışanları “etik ikilem” yaşamıştır (Uslu vd., 2021: 106).

Kentleşmeye dayalı olarak gelişen mekânsal ayrışmalar Covid-19 salgınında çok daha
fazla görünür olmuştur.  Çarpık kentleşen kalabalık  mahalleler,  çok konutlu binalar,  sosyal
izolasyonun  zorunlu  hale  geldiği  günlerde  bireylerin  beden  ve  zihin  sağlığını  derinden
etkilemiştir  (Kaymaz:  2021,  511).  Salgın  süreci,  salgından  önceki  sosyal  ve  ekonomik
deneyimlere benzer  şekilde ilerlemiştir.  Salgınla  birlikte  anlık  gelir  kaybına uğrayanlar  ve
salgından öncede ekonomik güçlük çekenlerin salgın deneyimleri,  yoksul olmayanlara göre
daha zorlu geçmiştir (Kezban vd., 2021: 109). Virüse dair oluşan korku, geçinmeye ve açlığa
dair  oluşan  kaygıyla  devam etmiştir.  Sosyal  sermaye temelinde  oluşan  eşitsizlikler  salgın
döneminde  görünürlüğünü  arttırmış;  yaşanılan  çevre,  gelir  düzeyi,  sosyal  ve  ekonomik
statüden doğan eşitsizlikler pandemi ile beraber daha fazla gözlemlenmiştir. Uzaktan eğitime
geçilmesiyle teknolojiye yakın olmaktan doğan eşsizlikler görünür olmuş, evinde interneti ve
bilgisayarı  olmayan  öğrenciler  diğerleriyle  kıyaslandığında  eğitimde  geri  kalmışlardır.
Eğlence, eğitim, yeme-içme mekânları, AVM’ler gibi pek çok istihdam alanı ve çalışanları bu
süreçte gelir kaybı yaşamıştır. 

Salgın döneminde olumsuz etkilenen bir diğer grup ise gençlerdir. Kaya vd. yapmış
olduğu  çalışmanın  sonucunda,  Türkiye’de  gençlerin  en  fazla  “zihin  sağlığı,  kişisel
özgürlüklerinin  kısıtlanması  ve  eğitim  alanlarında”  zorluk  yaşadıklarını  tespit  etmişlerdir.
Çalışmayan gençlerin pandemide daha fazla olumsuz bakış açısı geliştirdiği bunu yanı sıra
öğrenci olanların ise olmayanlara kıyasla bu dönemi daha zorlayıcı bulduğu çalışma içerisinde
gözlemlenmiştir. Salgın döneminde gençlerin eğitim alanında yaşadığı güçlükler, iş bulmaya
ve çalışmaya yönelik  kaygıları  ve gençliğe  dair  oluşturulan  değerler  bu çalışmanın  salgın
sürecinde  gençlerin  karşılaştığı  kriz  anlarını  açıklayan  bulgularındandır.  (Kaya  vd.,
2021:107).  Aynı  zamanda gençler  ve  yaşlılar  arasında  kuşaklar  arası  etkileşim bu dönem
içerisinde zedelenmiş ve kuşaklar arası dayanışma olumsuz etkilenmiştir. Covid-19 deneyimi
kuşaklar  arası  “iletişimsizlik”  olgusunu görünür kılarken kuşak çatışmasının  daha belirgin
hissedilmesine neden olmuştur. Yaşlılar sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte en fazla “evde
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kapalı kalmaktan” ve “yakın çevreleriyle görüşememekten” şikayetçi olmuşlardır. Evde tek
kaldıklarında  yaşayabilecekleri  sağlık  sorunlarından ve kalabalık  ortamlarda  bulaşma riski
fazla olan ölümcül virüs arasında kalmış, psikolojik olarak olumsuz etkilenmişlerdir (Ocaklı
ve Özmete, 2021:111; Tekin ve Yükseker, 2021:112).

Tartışma ve Sonuç

Covid-19  pandemisi,  geç  modern  dönemdeki  bilgi,  teknoloji,  risk  ve  tüketim
anlayışına benzer şekilde ilerlemiş bunun yanı sıra oluşturduğu yeni risk parametreleri ile yeni
eşitsizlikleri  ortaya çıkartmıştır.  Geç modern dönem risklerinde olduğu gibi geniş kitleleri
etkileyen ve pandemi halini alan salgın, kolektif bir bilinci ve tek tek bireylerin kendini izole
ederek atlatması gereken bir süreci işaret eder. Bazı meslek gruplarının salgın sürecinin yoğun
yaşandığı  dönemlerde  bile  izole  olamaması  ve  çalışmak  zorunda  kalmaları,  Covid-19
pandemisinin ortaya çıkardığı kendine has parametrelerindendir. Daha önce insanlar işlerine
giderken bir virüs tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaktaydı. Covid-19 pandemisinde esnek
çalışma koşulları  çerçevesinde  çalışanlar  ile  zorunlu olarak  işe gitmek durumunda olanlar
arasında  belirli  eşitsizlikler  gözlemlenmiştir.  Bir  başka  eşitsiz  tutum  teknolojiye  olan
yakınlıkla  ilgilidir.  Pandemi  döneminde  teknolojiyi  iyi  kullananlar  ile  teknolojiye  uzak
kalanlar arasında bilgiyi elde etme, sosyalleşme ve iletişim kurma konusunda eşitsiz alanlar
oluşmuştur. Başka bir faktör olarak yaşı değerlendirmeye aldığımızda belirli yaş gruplarına
özel oluşturulan sokağa çıkma yasaklarının diğer yaş aralıklarına göre pandemiden daha fazla
etkilendiğini  söyleyebiliriz.  Gençler  yeteri  kadar  sosyalleşememelerinden  ve  eğitimlerinin
aksamalarından dolayı  daha riskli  günler  geçirirken;  altmış  beş yaş üstü yaşlı  bireyler  ise
sevdiklerinden  uzak  kalmanın  yanı  sıra  virüsten  ağır  etkilenen  en  riskli  gruplardan  biri
olmaları  sebebi ile pandemi döneminden en fazla etkilenen yaş grubu oluştur. Pandeminin
sektörler  arasındaki  etkileyiciliğinin  farklı  olmasıyla  bazı  sektörler  pandemiden  olumsuz
etkilenirken bazı sektörler ise pandemi döneminde daha fazla gelişmiş ve kazanç sağlamıştır.
Kısaca özetlenecek olursa Covid-19 pandemisi toplumda önceden görülen eşitsizlikleri daha
fazla  görünür  kılarken  yeni  eşitsizliklerde  oluşturmuştur.  Geç  modern  dönem anlatılarına
benzer  şekilde  Covid-19  pandemisinin  küresel  bir  risk  olarak  bireyler  üzerinde  eşitsiz
tutumlar yarattığı söylenebilir. 
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KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET TARTIŞMASI BAĞLAMINDA 
ULUS-DEVLETLERİN GELECEĞİ

Şaban ARSLAN1

Özet
İnsanlık  tarihi  boyunca  toplumlar  siyasal,  sosyal,  düşünsel,  kültürel  ve  ekonomik

anlamda çeşitli  aşamalardan geçerek  önemli  değişim ve dönüşümler  geçirmiştir.  Bu süreç
zarfında  insanlık,  avcı-toplayıcılıktan  tarım toplumuna,  oradan  feodal  düzene,  daha  sonra
ulus-devlete ve şimdilerde de küreselleşen bir dünya düzenine doğru giden bir yolda seyir
etmektedir. Bu süreç içerisinde insanlık tarihine etki eden ve en önemli dönem olan modern
çağa yakından baktığımızda, 18. yüzyılda yaşanan önemli gelişmelerden sonra (feodalitenin
çöküşü,  Fransız  ihtilalı  gibi)  ulus-devlet  anlayışının  ciddi  bir  şekilde  dünyada  kabul
gördüğünü, ancak bugün bu anlayışında artık baştaki etki ve gücüne sahip olmayıp bu etki ve
gücünü yitirmeye başladığını görmekteyiz. Kuşkusuz bunun temelinde dünyayı 'koca bir köy'
yapan küreselleşme olgusu bulunmaktadır. Tam bu noktada önemli olan ve tartışmalara konu
olan şey küreselleşmeyle birlikte ulus-devletin önemini, gücünü ve etkisini yitirip yitirmediği
veya  ne  kadar  yitirdiğidir.  Başka  bir  ifadeyle,  'milli  devletlerin  geleceğinin  ne  olacağı?'
sorusu, üzerine en çok konuşulup tartışılan konu olmuştur. Bu konuda birçok farklı  görüş
bulunmasına  karşın,  bu  çalışma  söz  konusu  tartışmalar  bağlamında  getirilen  en  makul
cevaplardan biri olan Jürgen Habermas'ın üçüncü yol arayışı üzerine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulus-devlet, Küreselleşme, Jürgen Habermas.

THE FUTURE OF NATION-STATES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
AND NATION-STATE DISCUSSION

Abstract
In the history of humanity,  societies  go through various  stages in  terms of  social,

intellectual,  modern  and  economic  impermeability  and  transformations.  In  the  history  of
humanity,  from society to societies,  social,  intellectual,  modern and economic,  during this
process,  humanity is  on a  path from hunter-gatherer  to  agricultural  society,  from there to
feudal order, then to nation-state and now to a globalized world order. When we look closely
at the modern age, which is the most important period that affected the history of humanity in
this process, we see that after the important developments in the 18th century (such as the
collapse of feudalism, the French Revolution) the nation-state understanding was seriously
accepted in the world, but today this understanding is no longer the leading influence. We see
that it does not have the power and power, and it begins to lose its influence and power.
Undoubtedly, the basis of this is the phenomenon of globalization, which makes the world a
'big village'. At this point, what is important and the subject of debate is whether or how much
the  nation-state  has  lost  its  importance,  power  and  influence  with  globalization.  In  other
words, 'what will be the future of nation states?' The question has been the most talked about
and discussed topic. Although there are many different opinions on this subject, this study
focuses on Jürgen Habermas's search for the third way, which is one of the most reasonable
answers in the context of these discussions.

Keywords: Nation-state, Globalization, Jürgen Habermas.

1 Batman Üniversitesi, Kozluk Meslek Yüksekokulu, saban.arslan@batman.edu.tr

355



Giriş
Devlet,  insanlığın yerleşik hayata geçmesinden itibaren keşfedilmiş olan en önemli

aygıtlardan  biridir.  Ancak  devletin  ne  olduğu  ve  onun  insanlarla  ilişkisinin  nasıl  olması
gerektiği  ilkçağlardan  itibaren  özellikle  düşünürler,  filozoflar  ve  teorisyenler  tarafından
tartışılan konuların başında yer almıştır. Bunlar arasında Platon, Aristoteles, Hobbes, Hegel,
Marx, Heidegger ve Nietzsche gibi filozoflar görüşleriyle devlet hakkında önemli tanım ve
nitelemelerde  bulunarak  bu  aygıta  ciddi  anlamda  katkı  ve  etkide  bulunmuşlardır.  Ancak
modern dünyanın bugünkü halini almasında en büyük katkı ve etkiyi yapan bizzat devletin
kendisi  olmuştur.  Bu  durum  kendisini  en  iyi  şekilde  ise  ulus-devlet  yapılanmasında
göstermektedir.

Ulus-devlet  ile  küreselleşme  tartışmasına  girmeden  önce  bu  kavramların  sözlük
anlamlarına  bakmak  konunun  daha  iyi  anlaşılması  bakımından  fayda  sağlayacaktır.  Ulus,
genellikle  aynı  toprak  parçası  üzerinde  yaşayan,  kökenleri,  tarihleri,  kültür  ve  gelenekleri
ortak  olan,  çoğu  zaman  da  aynı  dili  konuşan  insan  topluluklarını  ifade  eder.  Devlet  ise
kültürel  birliği  olan  ve  kurumsal  bir  kimliğe  sahip  iktidar  tarafından  yönetilen  bir  insan
topluluğunun, belirli sınırlara sahip bir toprak parçasına yerleşmesi sonucunda ortaya çıkan
siyasal toplumdur. Başka bir tanımla devlet, hukuken ulusu kişisel kılan, içerde ve dışarıda
egemenliğe ve örgütlü bir şekilde zor kullanma yetkisine sahip, sınırları belirlenmiş bir toprak
parçasında yer alan kamu hukuku tüzel kişisidir. Genel itibariyle de ulus ile devlet arasında
bağ  ulus-devletin  oluşmasını  sağlamaktadır  (Tanrıverdi,  2017:  67).  Yirminci  yüzyılın
sonlarında  dünya  literatürüne  giren  küreselleşme  kavramı,  artık  devleti  merkeze  alan
kurumların ve devletin merkezliliğine yapılan göndermelerin, yalnızca uluslararası değil, aynı
zamanda tamamen küresel bir bağlamda aktif olan farklı aktörler arasındaki ilişkilerin yapısı
içinde eridiği  süreç olarak tanımlanmaktadır.  Bir diğer tanıma göre de küreselleşme, yerel
oluşumların kilometrelerce uzaktaki yerlerdeki olaylarla biçimlendirildiği ya da bunun tam
aksinin  geçerli  olduğu  durumlarla  birbirinden  çok  uzak  olan  yerleri  birbirine  yaklaştırıp
bağlayan, dünya genelindeki toplumsal ilişkilerin yoğun bir şekilde yaşanmasıdır (Tanrıverdi,
2017: 22).  

Toplumların Gelişimsel Serüveni

Ulus-devlet  veya  milli-devlet  her  ne  kadar  18.  yüzyıla  ait  bir  kavram  olsa  da
kökenlerini  antik  Yunan şehir  devletlerinde bulmakta,  gelişimini  de imparatorluklardan ve
buradan  da  ulus-devletlerin  ortaya  çıkmasından  sağlamaktadır  (Habermas,  2018:  8).  Hiç
kuşkusuz bu değişim ve dönüşümü sağlayan şey insanlığın yaşadığı siyasal, sosyal, düşünsel,
kültürel ve ekonomik alandaki olaylar ve bu doğrultuda şekillenen ihtiyaçlar olmuştur.

Söz konusu değişim ve dönüşümün bu alanlardaki gelişimlere yakından baktığımızda
siyasal alanda meşruiyet krizinin meydana geldiği görülmektedir. Örneğin skolastik dönemde
iktidarın  meşruiyet  sağlayıcısı  din  ve  kiliseyken  reformlar  ve  seküler  hareketlerle  birlikte
yerini  millet  unsuruna bırakmıştır.  Çünkü bir  iktidar  kendisine uygulama alanı  bulmak ve
varlığını sürdürmek için halkı ikna ederek rızasını almak durumundadır. Mevcut aygıtlar bunu
sağlayamadığında  (din  ve  kilise)  iktidar  doğal  olarak  yeni  meşruiyet  zeminleri  arayışları
içerisine girer. Bu durum doğal olarak bir değişim ve dönüşümü meydana getirmiştir. Ancak
esas  itibariyle  ulus-devletlerin  oluşumu,  feodalitenin  son  bulmasıyla  ortaya  çıkmıştır
(Habermas, 2018: 8).
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Bir diğer alan olan düşünsel alandaki değişim ve dönüşümü sağlayan şey, Hegel'in
felsefi anlamda altyapısını sağlamış olduğu devlet bilincidir. Buna göre, bir milletin duygu ve
bilinci ancak devlet bilincinde birleşerek bir anlam kazanabilir. Aksi halde millet unsuru bir
anlam içermeyecektir  (Habermas,  2018:  8).  Bu temel  bir  taraftan  yeni  meşruiyet  kaynağı
olmuş  olan  millete  dayanak  oluştururken  diğer  taraftan  insanları  bu  yeni  bağ  etrafında
birleştirerek başka alternatif  meşruiyet  zeminlerine  karşı  bir  tavrı  meydana getirmiştir.  Bu
sayede siyasal alandaki değişim ve dönüşüm düşünsel alanda da garanti altına alınmıştır.

Ekonomik  alandaki  gelişmelere  bakıldığında  en  önemli  gelişmelerin  bu  alanda
meydana geldiği görülmektedir. Çünkü ulus-devlet ile kapitalist sistem arasında doğrudan ve
ciddi bir ilişki bulunmaktadır. Ulus-devletlerin, iktisadi anlayışlarının temelini merkantilizm1

oluşturmaktadır. Orta çağın toprağa dayalı üretim ile sadece kendi ihtiyacını karşılayan imalat
anlayışı  hem  siyasal  alanda  meydana  gelen  değişim  ve  dönüşümü  hem  de  ulus-devlet
yapılanmasındaki  ihtiyaçları  sağlayamadığından  bir  ekonomik  model  olan  merkantilist
anlayışı gerekli kılmıştır (Habermas, 2018: 9). Böylelikle birikim, artı ürün, zenginlik gibi
kavramlar  yeni toplum düzeninin ekonomik yapı taşları  olmuştur.  Öte yandan feodalizmin
yıkılışı ve merkezi devletlerin kuruluşuyla birlikte gerçekleşen denizaşırı keşifler ekonomik
alandaki değişim ve dönüşümleri en üst noktasına çıkarmıştır. Çünkü bu gelişmeler ticaretin
yaygınlaşmasını,  piyasaların  büyümesini,  nakliyatın  önem kazanmasını  sağlayarak  toprağa
dayalı  üretimi  anlayışını  çözmüş  ve  yeni  bir  üretim  anlayışını  meydana  getirmiştir.  Bu
merkantilist  politikalar  sayesinde  birçok Batı  Avrupa ülkesinin  iktisadi  yapısı  değişmiştir.
Merkantilizmin  en  son  aşaması  olan  kapitalizm  modern  dönemle  birlikte  ulus-devletlerin
temel iktisadi düşüncesini oluşturmuştur (Habermas, 2018: 9-10).

Küreselleşme Karşısında Ulus-Devlet

Görüldüğü  üzere  ulus-devletler  ile  kapitalizmin  ortaya  çıkıp  gelişimi  arasında  bir
paralel  gidiş söz konusudur. Her ne kadar ilk etapta her iki olgu arasında pozitif bir ilişki
varmış gibi dursa da yapıları itibariyle birbirilerine karşı sahip oldukları negatif yönler ciddi
problemlere  yol  açmaktadır.  Çünkü kapitalizm yapısı  gereği  küresel  bir  niteliğe  sahipken
ulus-devlet  milli  ve  yerel  niteliklere  sahiptir.  Ancak  bu durum her  iki  olgunun  bir  arada
bulunamayacağı  anlamına  da  gelmemektedir.  Çünkü  bunların  birbirilerine  bağlı  oldukları
birtakım ekonomik ve siyasal durumlar söz konusudur.

Bu durum ortaya çıktığı  ilk andan itibaren günümüze kadar,  küreselleşme ile ulus-
devlet  arasında geçen ciddi bir mücadeleye,  hatta deyim yerindeyse bir var olma savaşına
dönüşmüştür.  Buna  neden  olan  kapitalizmin  özellikle  ekonomik  anlamda  dayattığı
küreselleşmenin bağlamında birçok zıtlık barındırması olmuştur. Bu yüzden küreselleşmenin
etkilerinin olumlu ve olumsuz değerlendirilmesine yol açmıştır. Bir taraftan küreselleşmenin
ulus-devleti  güçlendirdiğini  savunarak  ona  olumlu  yaklaşanlar  bulunurken;  diğer  taraftan
ulus-üstü veya ulus-ötesi yapılamaların ulus egemenliğine zarar verdiğini iddia edenler yer
almaktadır.

Bu  tartışmalar  ışığında  küreselleşmeyle  ulus-devlet  arasındaki  yapısal  fark  ve
ortaklıklar  incelediğinde  özellikle  ekonomik  olarak  aralarında  zorunlu  bir  ilişki  karşımıza

1 Smith'in ortaya attığı, Batı Avrupa ülkeleriyle İngiltere'de 16. yüzyılla 18. yüzyıl arasında geçerli olan iktisat politikasını
tanımlamak için kullanılan kavram veya  terim.  Diğer  bir  ifadeyle,  Amerika'da  altın  ve gümüşün bulunmasından sonra,
devletlerin  asıl  zenginliklerinin değerli  madenlerden oluştuğunu savunan ve korumacı politikalardan taraf  iktisadi  öğreti
(Cevizci, 2005: 1154).
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çıkmaktadır.  Şöyle ki,  kapitalizm küreselliği  talep  ettiği  ölçüde karşısında  ulus-devletlerin
milli ekonomi ve sistemlerini bulmaktadır (Habermas, 2018: 10). IMF, DTÖ, Dünya Bankası
bir taraftan bir milletin sermaye aracı olarak gücünü belli bir milli devletten alırken; diğer
taraftan bu kurum ve kuruluşlar bir veya birkaç milli devletin kontrolünde olmasına rağmen
etki  ve  yaptırım  bakımından  tüm  dünyayı  kapsayarak  etki  alanını  küresel  ölçeğe
çıkarmaktadır (Habermas, 2018: 10-11). Hatta  küreselleşmenin beraberinde getirdiği küresel
politikaların uluslararası piyasalardaki bağımlılık ilişkileri sebebiyle, alınan kararların, IMF
programı, DTÖ’nün ticari sözleşmeleri ve Dünya Bankası’nın çıkar ve istekleri doğrultusunda
alınmasına kadar giden bir boyuta ulaşmaktadır (Zavala, 2006: 31).

Böylelikle küreselleşmeyle üretim, dağıtım ve bölüşüme dair ekonomik kararlar ulus-
devletin sınırlarını aşmakta, aksine, yeni küresel ağlarca belirlenmesi, bu güçlerin hakim hale
gelmesine ve bağlayıcılığı  olan evrensel kararların almasına,  devletlerin hali hazırda kendi
içlerinde zaten sınırlı  olan yönetimlerinin daha da sınırlı  hale gelmesine neden olmaktadır
(Coşkun, 2007: 32). Bundan böyle dış güçlerin belirlemesiyle işleyen küresel sistem içinde,
devletlerin  sahip  oldukları  yetkiler  gittikçe  daha  da  kısıtlı  hale  getirilmiş  ve  söz  konusu
yönetimler sahip oldukları güç ve yetkilerini uluslararası yapılara bırakmışlardır. Böylelikle
de yerel politikalar gücünü ve etkisini zamanla kaybederek küresel politikaların denetiminde
konumlanmaya  başlaması,  devletlerin  sahip  oldukları  gücü  ve  etki  alanını  yeniden
sorgulatarak  tartışmaya  açmış  ve  üstelik  mevcut  şartlardaki  yönetimlerin  gelinen  nokta
itibariyle imkansız olacağı yönünde bir inancın ortaya çıkmasına da yol açmıştır (Coşkun,
2007:  32). Ekonomik  alandaki  bu  uygulamalar,  siyaset  alanının  yetki  ve  gücünü  siyaset
etkisinden arındırarak, gittikçe daha çok yönetme stratejileri ve hegemonya kurma öğeleriyle
belirlenir  kıldığından yönetimi siyasetten bir  hayli  uzaklaştırmıştır  (Güvenoğlu,  2004: 18).
Sermaye  birikim unsurunun  küreselleşmeyle  beraber  geldiği  bu  noktada,  yürütme  erkinin
ekonomiye  müdahalede  araçlarını  etkisizleştirerek  ve  ekonomi  yönetiminin  bilhassa  kilit
konumundaki  sektörlerde  devletin  yalnızca  kendisine  ait  olan  güç  ve  yetkiyi  bağımsız
kurullara devretmesi, devletin alışılagelen temel yönetimsel görevleri dışında kalan konulara
meyil ettiğinin kanıtı olmaktadır (Güvenoğlu, 2004: 18).

İşte tam bu noktada tüm tartışmalara konu olan esas kriz ortaya çıkmaktadır. Diğer
anlamlarının dışında yani bir değer ve ahlaki ilke olmaktan çok ekonomik ilişkilere dayalı bir
küreselleşmenin ulus-devletlerle ilişkisi ne anlam ifade etmektedir? Çokuluslu kimliğe sahip
olan  şirketlerin  ellerindeki  yetkileri  ait  oldukları  ulus  da  dahil  olmak  üzere  tüm dünyada
amacının  dışında  kullanarak,  devletlerin  ekonomilerine  saldırma  ve  kriz  yaratma  gibi
yöntemlerle küreselleşme ulus-devlet  yapısını tehdit  mi etmektedir? (Habermas,  2018: 11).
Siyasal anlamda liberalizmin ekonomik anlamda da kapitalizmin talep ettiği şeyi yani daha az
devlet  daha çok özgürlüğü talep ederek  ulus-devlet  yapılarına  mı saldırmaktadır? Gelinen
nokta bizlere,  ulus-devletlere ait  yönetimsel yetkilerin uluslararası örgütlere devredilmesini
mi emretmektedir?

Yukarıdaki  durum  her  ne  kadar  bir  paradoks  yaratmış  gibi  dursa  da  esasen
küreselleşmeyle  ulus-devlet  arasında  kopmaz  bir  bağ  ve  uyum söz  konusudur.  Kapitalist
dünyanın  ekonomisi  ne  kadar  iyi  örgütlenmiş  olursa  olsun,  devlet  yapılarında  meydana
gelecek  olası  bir  zayıflama  kapitalist  dünya  sistemi  için  önemli  bir  zaaf  ve  tehdit
oluşturacaktır.  Çünkü  ulus-aşırı  şirketlerin  güçlü  devlet  kurumları  olmadan  herhangi  bir
faaliyet göstermeleri  mümkün değildir.  Kendi başlarına güvenliklerini sağlayamaz, tekeller
oluşturamaz  ve  rekabet  edemezler.  Böylelikle  ulus-devlet  yapılanmaları  bir  anlamda
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kapitalizmin  kendisine  yaşam  alanı  bulabilmesinin  garantisi  olmaktadır.  Böylelikle  her
ikisinin de birbirine zıt kavramlar olmadığı tam tersine birbirilerini gerektirdikleri sonucuna
varılmaktadır. Dolayısıyla küreselleşmenin egemenliği ulus-devletlerden alıp, bazı ulus-aşırı
kurum ve kuruluşlara veya şirketlere bırakacağı yönündeki kaygılar hem sistemin mantığıyla
çelişmekte hem de mevcut düzen içerisinde yakın bir zaman da mümkün gözükmemektedir.
(Habermas, 2018:11)

Küreselleşmeyle Birlikte Ulus-Devletin Dönüşümü

Görüldüğü üzere modern dünyadaki ulus-devlet ile kapitalist sistem arasındaki ilişki
birbirini destekleyen ve tamamlayan bir mahiyete ilerlemiştir. Ancak günümüzde bu ilişkinin
paradigmasının  değişikliğe  uğradığı  ve  yeniden  şekillenmeye  başladığı  görülmektedir.
Öncelikle bu sistemi böylesi bir değişim ve dönüşüme mecbur bırakan sebeplerin arasında
göç, hak  ve  özgürlüklerin  dillendirilmesi  ve  bilgi  yapılarında  yaşanan  değişmeler  yer
almaktadır (Habermas, 2018: 12-15).

Hiç kuşkusuz küreselleşmenin en karakteristik olgularının başında göç gelmektedir.
David Harvey'in "zaman mekân sıkışması" olarak adlandırdığı küreselleşme, insanların göç
arzusunu  gerçek  kılmasını  kolaylaştırarak  mümkün  kılan  birtakım  gelişmeleri  de  ortaya
çıkarmıştır. Bu durum Harvey tarafından mekân üzerinde engel yaratan durumların ortadan
kalkması  ve dünya haritasının  küçülmesi  olarak değerlendirilmiştir  (Adadağ ve Yıldızcan,
2011: 257). Avrupa'da başlangıçta, düşük ücretli işçi ihtiyacına cevap veren göçmenler, bir
süre sonra sayıca artmaya ve kendi  kültürel  yapılarını  koruyarak yaşamaya başladılar.  Bu
durum haliyle, yavaş yavaş göç alan ülkelerin etnik yapısını ve milli dokularını değiştirmiştir.
Öte  yandan  yoğun  göç  veren  devletlerde  birtakım  sorunlar  meydana  gelmiştir.  Burada
yaşanan  temel  sorunlar  ise,  emniyet  ve  iktisadi  kaynaklı  problemler  oluşturmuştur.  Göç
olgusu üzerinden meydana gelen devlet yapılarının çözülmesi kapitalist sistem açısından ciddi
sorunlar teşkil etmektedir (Habermas, 2018: 13-14).

İkinci olarak hak ve özgürlüklerin dillendirilmeye başlaması hem ulus-devletlere hem
de  küreselleşmeye  zarar  veren  bir  diğer  gelişme  olmuştur.  Bir  ulusa  ait  vatandaşların
yaşadıkları  devlette  uğradıkları  haksızlıklar  ve  uygulamalar  birtakım  eleştirilerin
yükselmesine neden olmuştur. İnsanlar mevcut sistemin vaatte bulunduğu konfor ve güveni,
pratikte  reel  olarak  uzun  dönemde  elde  edemeyince  sisteme  yönelik  eleştiriler  etkisini
artırmıştır (Saul, 2018: 43-45). Gelinen nokta itibariyle, geleceğin yerini belirsizlik, umudun
yerini ise kaygı almıştır.  Yurttaşların devletlerinden beklediği eğitim, sağlık, iş gibi asgari
hizmetlerin  karşılanamaması  durumu  yerini  tedirginliğe  ve  huzursuzluğa  bırakmıştır.  Bu
durum her ne kadar ilk etapta mevcut hükümet ve parti liderlerinin basiretsizliğine bağlansa
da  zamanla  iktidar  yapısına  yansıyarak  bizzat  devletin  ve  sistemin  kendisini  hedef  alıp
sorgulanmasına ve bir meşruiyet krizinin meydana gelmesine yol açmıştır (Habermas, 2018:
14).

Üçüncü olarak bir diğer husus da süregelen bilgi yapılarında yaşanan değişmelerdir.
Pozitif  bilimin  genel  geçer  doğruluk  ve  kesinlik  yasalarını  temel  alarak  oluşturulan
modernleşme:  dünyadaki geri  kalmış  devletlere  zenginlik,  teknoloji  ve medeniyet  götürme
vaatleriyle  kapitalizmin  kendisine  yer  bulmasını  ve  sömürmesini  meşru  kılan  bir  söylem
olmuştur.  İlerleme vaadiyle  bölgeler  kapitalizmin etkisi  altında kalmış  ve sermaye serbest
dolaşım imkanına kavuşmuştur. Ancak bu söylem günümüze doğru geldikçe siyasal anlamda
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gittikçe  geçerliliğini  yitirmiş,  Kuantum  teorisi  ve  Einstein  fiziğinin  ortaya  koyduğu
rölativizmle  birlikte  artık  bilimsel  anlamdaki  kesinlik  iddiasını  da  kaybetmiştir.
Postmodernizm, hakikat olarak sunulan şeyin bir kurmacadan ibaret olduğunu ve gerçeğin
göreceliliği  ilkesiyle,  modern  düşüncenin  kesinlik  iddiasına  karşı  çıkışı  gerçekleştirmiştir.
Postmodern  düşünce,  farklılıkların  zenginlik  olduğu  inancından  hareketle  farklılıkların
yaşanması;  öte  yandan  karışık  ve  tek  tipleşen  melez  kültürlerin  yaşam  alanı  bulmaması
gerektiğini  iddia  ederek,  modernliğin  ulus-devlet  yapısını  da  derinden  yıpratmıştır.  Çok
kültürlülük  ve  öteki  gibi  kavramların  yoğun  bir  şekilde  tartışmaya  açılmasıyla,  modern
toplum yapılarının temel öğesi olan ulus kavramı çözülüp dağılma noktasına gelmiştir.  Bu
yeni anlayışla birlikte artık insanların hangi ulusa veya millete ait olduğu önemini kaybetmiş
ve sivil toplumla ulus-üstü bir kimlik inşa edilmiştir (Habermas, 2018: 19).

Tüm bu gelişmeler ışığında ortaya çıkan tablo hiç iç açıcı gözükmemektedir. Genel
hatlarıyla  değinilen  göç,  hak  ve  özgürlüklerin  dillendirilmesi  sonucunda  meydana  gelen
meşruiyet kaybı ve bilgi yapısında ortaya çıkan değişim ve dönüşümler ulus-devlet yapısının
kapitalizmin  dayattığı  küreselleşme  içinde  yıpranıp  yıkıldığını  göstermektedir.  Bu  durum
doğal  olarak  kapitalizmin  siyasi  yönünde  birtakım  değişikliklere  gidilmesini  gerekli
kılmaktadır.

Habermas'ın Üçüncü Yolu ve Ulus-Devletlerin Geleceği

Söz konusu kriz sonrası birtakım önemli sorular ileri sürülmüştür. Bu soruların bazı
şunlardır:  Ulus-devlet  yapıları  ortadan  kalkacak  mı?  Ulus-devletler  meydana  gelecek
değişime hazırlıklı mı ve yeni dünya sisteminin alacağı biçime entegre olabilecek mi? Belki
de en önemlisi böyle bir birlikteliği sağlayacak bağlayıcı bir unsur var mıdır? İşte bu sorulara
getirilen  yanıtlardan  en  makul  olanlarından  biri  Frankfurt  Okulu  temsilcilerinden  Jürgen
Habermas'tır.

Habermas,  ulus-devletlerin  küreselleşen  ekonomiye  karşı  durabilmesi  için  kendi
gücüyle birtakım düzenlemelere gidilmesinin zorunluluğuna dikkat çekmektedir. Toplumsal
bütünleşmeye zarar vermemek adına Habermas bir  küçülme politikası  önermektedir  ve bu
yolla  toplumsal  devamlılığın  korunarak  sağlanacağını  düşünmektedir.  Tabi  Habermas,
küreselleşmeyi tartışırken aynı zamanda refah toplumu konusunu da gündeme getirmekte ve o
da tıpkı mensubu olduğu okulun diğer  üyeleri  gibi liberalizmin karşısına refah toplumunu
koyarak  bunun  kuramsallaştırması  gayretindedir.  Bu  bağlamda,  küresel  ekonomiye  yani
dünya ekonomisine hâkim olan liberal politikaların refah toplumlarının yapısına ve ekonomik
haline zarar verdiği fikrindedir. Habermas göre karşılaşılan söz konusu durum, diğer taraftan
ulus-devletlerin yetkisini sınırlayarak gücünü azaltmakta ve uluslararası pazara karşı bir taraf
tutmadan durmasını mâni olmaktadır (Tanrıverdi, 2017: 186). 

Habermas'ın ulus-devletlerin yetki ve işlevlerinin gittikçe etkisini yitirdiği bu duruma
karşı geliştirdiği çözümlerden biri korumacılık diğeri ise talebe yönelik ekonomi politikasıdır.
Küresel ekonomik sistem ulus-devlet yapısına bu bakımdan başka bir misyon yüklemiş, artık
ulusların  ötesinde  ulus-aşırı  bir  ekonomik  sistem  oluşturulmaya  konulmuştur.  Habermas
küreselleşmeden yana ilerleyen bu gidişatı  ulus-devletten yana çevirmek için ulusal yapıyı
ekonomik,  endüstriyel  ve  araştırma-geliştirme  faaliyetleri  küresel  rekabeti  yakalayacak
şekilde kurgulayarak, halihazırdaki işgücünü yetkin ve esnek durumuna sokulmasını bir öneri
olarak  ileri  sürmektedir.  (Habermas,  2018:  65-66).  Anlaşılacağı  üzere  Habermas  buradaki
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düşünceleriyle sosyal devlet anlayışının gerekliliğini savunmaktadır. Çünkü küreselleşmenin
yarattığı olumsuzluklar bir nebze de olsa bu sayede azaltılabilir.

Ulus-devletler  yapılarının  köklerini  sağlamlaştırıp  yaygınlaşmasının  ardından ancak
sosyal  devlet  biçimi  meydana  gelebilir.  Fakat  Habermas'a  göre,  bu  alışılmışın  durumun
tersine  bir  seyir  söz  konusu  olmaya  başlamıştır.  Çünkü  günümüzdeki  küresel  ekonomik
sistem,  ulus-devletle  sosyal  devlet  biçimlerinin  güç  ve  fonksiyonlarını  sınırlandırarak
zayıflatmaktadır. Habermas  bu  sorunu da  sosyal  devletin  ulus-devlet  yapısından  ayrılarak
ulus-aşırı ekonomi seviyesine ulaşabilecek politik birimlerce devralınması çözümüyle aşmaya
çalışmaktadır  (Tanrıverdi,  2017:  188-189).  Eğer  küreselleşme  yakalamış  olduğu  hızla
yayılmaya devam ederse, ulus-devletin sorumluluğunda olan sosyal devlet  anlayışını,  hatta
onun düzgün olan işleyişini  de  bozarak bu sistemin de  olumsuz olarak  etkilenmesine  yol
açacaktır.

Gelinen bu aşama itibariyle küreselleşme olgusu ulus-devlet  yapısını ciddi anlamda
yıprattığı  sonucuyla  karşı  karşıya  kalınmaktadır.  Bu  noktada  ulus-devletin  akıbetinin  ne
olacağı  en  önemli  tartışma  konularından  biri  olmuştur.  Söz  konusu  tartışmaya  getirilen
düşüncelerden  bir  tanesi  Habermas'ın  görüşleri  olmuştur.  O  da  ulus-devlet  sisteminin
küreselleşme karşısında tam olarak nerede olduğunu, hatta ulus-devletin gelecekte var olup
olmayacağı  sorularına  cevap  getirmeye  çalışmaktadır. Bunu  "Küreselleşme  ve  Milli
Devletlerin Geleceği" isimli eserinde bilhassa da "Milli Devletin Ötesi mi?" sorusuyla, ulus-
devletlerin  akıbetinin  ne  olacağına  yani  artık  var  olup  olmayacağına  cevap  getirmeye
çalışmaktadır.  Habermas'a  göre,  küreselleşen  yeni  dünya  sisteminde  her  ne  kadar  ulus-
devletlerin  gücü  ve  faaliyet  alanları  sınırlansa  da,  hatta  meşruiyet  amaçları  bile  değişim
gösterse de ulus-devletlerin tarih sahnesinden tamamıyla silinmesi söz konusu olmayacaktır
(Tanrıverdi, 2017: 198).

Haliyle bu durumda ulus-devlet yapısı kaçınılmaz olarak yeniden bir yapılanma süreci
içerisine girecektir. Bu yüzden ulus-devletlerin bu değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmesi
için  kendilerince  birtakım  önlemler  alma  zorunluluğu  ortaya  çıkmaktadır.  Dolayısıyla
Habermas'ın  da  belirttiği  üzere  bir  taraftan  ulus-devletler  küreselleşmenin  amacını  hızla
yerine getirirken diğer taraftan da devlet ve ulus kavramlarını terk ederek yeni bir değişim ve
dönüşüm yaşayacaktır. Söz konusu duruma Habermas Avrupa Birliği örnek olarak gösterir.
Ona göre AB ülkeleri kendi aralarında ortak bir birimi (Euro) oluşturarak küresel rekabete
karşı  durabilmektedir.  Bu  örnekten  hareketle  Habermas,  bu  tarz  birliktelikleri  meydana
getirilen her türlü ulus-üstü oluşumun ulus-devletteki yönetimin ya da politik aktörlerin yetki
ve  görevlerini  minimalize  ettiğini  kabul  etmekle  birlikte,  bununla  yerinde  bir  politika
katkısıyla oluşturulacak ulus-üstü bir ekonomik sistemle söz konusu küresel güçleri birbirine
bağlayabilecek  anlaşmaların  oluşturulabileceğini  de  ileri  sürer.  Yani  kendisinin  deyişiyle
küresel boyutta faaliyet gösterebilecek bir "aktörler kulübü" meydana getirilebilir (Habermas,
2018:  69-70).  Öte  yandan  Habermas,  katmanlara  ayrılmış  günümüz  dünyasında,  gelişmiş
ülkeler ile gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler arasındaki söz konusu olan çarpık ilişkiyi
nitelikli bir karşılıklı bağımlı olma durumunu meydana getirdiğini ve bu ilişkilerin uzlaşma
zemininin mümkün olmadığı bir rant çatışmasına neden olacağını (Habermas, 2018: 71) ifade
ederek, küreselleşmenin yol açacağı ekonomik ve bunun etkilediği politik sürecin uluslararası
güç dengesini bozup yeni bir tekelleşme yaratacağı düşüncesine de katkı sunmaktadır.

Bu bağlamda Habermas'ın değindiği bir diğer husus dünya vatandaşlığı  konusudur.
Ona göre bugüne değin aktif bir rol almamış ve tüm dünyada eksik kalmış dünya vatandaşlığı
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ne dünyadaki insanların dayanışmada bulunarak, küreselleşme olgusunun meydana getirdiği
problemlere ne de küresel ekonominin yeni bir yapılanma içerisine girmesine verdiği katkı
yeterli  olmuştur.  Dolayısıyla  Habermas'a  göre  her  halükarda  ve  koşulda  ulus-devlet
vatandaşlığının  dünya  vatandaşlığından  daha  etkili  ve  kuvvetli  durumda  bulunacağı
görüşündedir. Çünkü o dünya vatandaşlığının "risk toplumu" olgusunu meydana getirdiğini
ifade eder (Tanrıverdi, 2017: 199). Habermas küreselleşmeyle birlikte risk toplumu durumuna
gelindiği söyleyerek oldukça doğru bir tespitte bulunur. Bu noktada atılması gereken adım,
küreselleşmenin  beraberinde  getirdiği  olumsuzluklardan  en  az  hasarla  kurtulmak  için   ilk
olarak söz konusu yeniliklere kurumsal bir kimlik kazandırılmasıdır. Tabi bu kurumsal kimlik
kazandırma  durumu sadece  elit  sınıfın  katkılarıyla  değil,  aynı  zamanda tüm vatandaşların
destek olmasıyla mümkün hale gelebilecektir (Habermas, 2018: 74).

Sonuç

Küreselleşme ve ulus-devlet ilişkisi son zamanlarda üstünde önemle durulan ve en çok
tartışılan  konulardan  biri  haline  gelmiştir.  Bugün  küreselleşme  olgusuna  yakından
baktığımızda  onun  ne  olduğu  veya  neyi  ifade  ettiği  gerek  yerel  gerek  ulusal  gerekse  de
uluslararası  düzeylerde  ekonomik,  politik,  toplumsal  ve  kültürel  bakımlardan  meydana
getirdiği  olumlu  veya  olumsuz  etkileri,  bilhassa  küreselleşme  karşısında  ulus-devletlerin
halinin ve akıbetinin ne olacağı konusunda birçok farklı görüş ortaya atılmıştır.

Küreselleşme bir  olgu olarak,  tüm dünyada yani küresel ölçekte ekonomik, politik,
toplumsal ve kültürel alanlarda inanılması güç bir hızda hem uzakları yakınlaştırarak hem de
farklılıkları  benzerleştirip  bütünleştirerek  önemli  bir  değişim  ve  dönüşümü  meydana
getirmiştir.  Bu  değişim  ve  dönüşüm  bilhassa  ulus-devletlerin  alışılagelen  geleneksel
yapısındaki  güç  ve  fonksiyonlar  bakımından  köklü  değişim  ve  farklılaşmalara  sebebiyet
vermiştir. Öte yandan küreselleşmeyle beraber insan hakları, demokrasi, özgürlük, doğa gibi
konular veya değerler evrensel bir statü kazanırken; ulus-devlet yapısı da demokratikleşme,
yerelleşme,  saydamlık,  katılım,  güvenlik  gibi  hususlar  yeni  bir  yapılanma süreci  içerisine
girmeye  zorlanmaktadır.  Söz  konusu  süreç  ulus-devletin  yapısını  zayıflatarak  devletin
örgütsel  düzeydeki  yapısı,  yönetimsel  süreçleri  ve hizmet  verme tarzlarında  ciddi  baskılar
oluşturmaktadır.  Tüm bu baskılarla  karşı  karşıya  kalan  ulus-devletin  yeniden  yapılanması
zorunlu bir hal almaktadır.

Sonuç olarak, toplumların tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşümleri
ele alan ve gelinen nokta itibariyle küreselleşmeyle ulus-devlet arasında yeni bir yapılanma
gerekliliğini göstermeye bu çalışma Habermas'ın söz konusu problemlere getirdiği cevaplarla,
bir  taraftan  ulus-devletlerinin  sonunun  gelmediğinin  ve  geleceğinin  de  olacağına  işaret
ederken diğer taraftan da önemli değişimlerin yapılması gerekliliği sonucuna varmıştır. 
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TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK ALGISININ DEĞİŞİMİNİN YORUMLANMASI

Ümmü Berna KILIÇ ÇELİK1

Özet
Bu çalışma, toplumsal eşitsizlik algısının toplumsal değişim açısından farklılaşmalarına

yönelik  olarak  yapılmıştır.  Eşitlik  ve  değişim  kavramlarının  tanımlamaları  yapılarak  bu
çerçevede  belirlenen  eşitsizlik  olgularının  zaman  içerisinde  değişip  değişmediği  test
edilmiştir.  Atatürk  Üniversitesi  Açıköğretim  Fakültesi  Sosyoloji  Bölümü  öğrencilerinin
gönüllü olarak online katılım sağladığı nicel veri analiz yöntemi ile yapılan çalışmada veriler
değerlendirilerek sonuçlar belirlenmiştir.  İnsanın ruhu ve bedeni canlı birer organizma gibi
ilerlemekte ve varlığını devam ettirmektedir. Avcı ve toplayıcı topluluklardan ulus devletlere
daha  sonra  da  teknoloji  ve  sanayileşmenin  etkisi  ile  modern  dünya  toplumuna  doğru
evrilmekte olan toplumsal düzen, değişimin dâhi değişmekte olduğu bir düzende toplumun
değişimini  de gerekli  kılmaktadır.  Toplumun kimlik arayışı,  yaşadığı çevre,  kullandığı  dil,
sosyalizasyon süreci, dini inançları, etnik kökeni, bedensel ve ruhsal sağlık durumu, eğitim
seviyesi,  statü  edinme  isteği,  ekonomik  durum  ve  hayatta  kalma  çabası  ise  toplumsal
eşitsizliklerin nedenleri olarak gösterilebilecektir. Yaşama dair her şeyin değişmesi eşitlik ve
eşitsizlik  algısının da değişimi demektir.  Kutsalın,  inancın,  üretim araçlarının ve iletişimin
araçlarının  değişimi  bu  bağlamda  doğmuş  eşitsizliklerinde  bireysel  ve  toplumsal  düzeyde
değişimini  ifade  etmektedir.  Toplumun  ve  bireyin  batıcılaşma,  teknolojik  üretim,  kültür
aktarımı, çeşitli kitle hareketleri, örgütlenmeler ve fikirler ışığında eşitsizlik nedenlerinin ve
durumunun sürekli değişimine örnek teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Eşitsizlik, Değişim, Eşitlik, Toplumsal Gelişme.

INTERPRETING THE CHANGE OF PERCEPTION OF SOCIAL INEQUALITY
Abstract

This study was conducted to differentiate the perception of social inequality in terms of
social change. By defining the concepts of equality and change, it has been tested whether the
inequality phenomena determined in this framework have changed over time. In the study
conducted  with  the  quantitative  data  analysis  method,  in  which  the  students  of  Atatürk
University Open Education Faculty Sociology Department voluntarily participated, the data
were evaluated and the results  were determined.  The soul and body of man progress and
continue  to  exist  like living  organisms.  The social  order,  which is  evolving from hunter-
gatherer communities to nation states and then to the modern world society with the effect of
technology  and  industrialization,  requires  the  change  of  society  in  an  order  where  even
change is changing. The society's search for identity, the environment in which they live, the
language they use, their socialization process, their religious beliefs, their ethnic origin, their
physical and mental health status, their education level, their desire to acquire a status, their
economic  situation  and  their  struggle  for  survival  can  be  shown as  the  causes  of  social
inequalities. Changing everything about life means a change in the perception of equality and
inequality. The change of the sacred, belief, means of production and communication means
the change at the individual and social level in the inequalities that arose in this context. It sets
an example for the continuous change of the causes and situation of inequality in the light of
westernization  of  society  and  the  individual,  technological  production,  cultural  transfer,
various mass movements, organizations and ideas.
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Giriş

Eşitlik: “bireyin bütün yeteneklerini tam ve özgürce gerçekleştirebilecekleri toplumsal
ortamın  yaratılması,  en  azından  bu  ortamın  önündeki  bütün  toplumsal,  siyasal  engellerin
ortadan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır.” (Şimşek,2011:120) Eşitsizlik tüm toplumları
ve toplumun her dönemini kapsamaktadır. Eşitsizliğin bir diğer özelliği de süreklilik içinde
olması ve toplumdan topluma algı olarak değişiklik göstermesidir.  Toplumsal değişim ise;
“toplumun, kültürel, ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimi ifade etmektedir.” (Çakmakcı
& Öztürk, 2019:1-17) Toplumsal değişmenin birçok tanımı yapılmış yalnız genel anlamda
tanımlamaların  birbirini  karşılar  durumda  olduğu  görülmektedir.  “Mahmut  Tezcan’a  göre
toplumsal  değişme,  Toplumsal  yapının  ve  onu  oluşturan  toplumsal  ilişkiler  ağının  ve  bu
ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların değişmesi olarak tanımlanabilir.” (Sunar, 2010:310) 

Toplumun tarihsel  süreci  kayıt  altına  alınmaya başladığı  andan itibaren  çok sayıda
eşitsiz durumun yaşandığı görülmektedir. Eşitsizlik durumları yaşanılan çağa ve toplumdan
topluma farklılık göstermektedir. Göçebe olarak yaşayan toplumların yerleşik hayata geçmesi
ardından  gelen  tarımsal  faaliyetler,  sanayi  ve  teknolojik  gelişmeler  toplumsal  yapının  ve
düzenin  değişmesine  neden  olmaktadır.  Bu  toplumsal  değişim  eşitsizlik  algısının  yön
değiştirmesine ve çeşitlenmesine neden olmuştur. “Günümüzde hızlı teknolojik ilerleme ve
sanayileşme yeni oluşumları” (Türkdoğan, 1998:140) eşitsiz durumları meydana getirmiştir.
“İlkel  toplumlar  çok  fazla  farklılaşamamış  ve  homojen  bir  yapıya  bürünmüşlerdir.”
(Türkdoğan, 1998:141) Yani birbirine benzer bireylerden oluşmaktadır. Toplumsal gelişmeler
ise  insanları  ayrıştırmakta  ve  bireyselleştirmektedir.  Sanayi  ve  teknolojik  gelişmelerin
kullanımı toplumsal bir ayrışım yarattığı  görülmektedir. Bazı araştırmalar sosyal medyanın
özellikle yaşlı insanlar tarafından daha az kullanıldığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bunun
yanı  sıra  aynı  iletişim  araçlarını  kullananların  da  toplum  içinde  bir  kitlesel  gücünden
bahsedilebilir. Toplumun gelişmesi ve bazı yenilikler toplumların sosyal yapılarını etkilemiş
ve eşitsizlik  algısının da değişimine neden olmuştur.  Yaşlığın meydana getirdiği  eşitsizlik
durumları  ile  ilgili  şunu  açıkça  belirtmek  gerekir  ki;  ilkel  toplumlarda  ve  günümüz
toplumlarında yaşlılık olgusu büyük bir değişime uğramıştır. “İlkel toplumlarda yaşlılar kendi
kendilerine  bakabilen,  yetebilen  ve  toplumsal  yapı  gereği  avcılıkla  yaşamaya  alışık  bir
yaşamın  parçası  idiler.”  (Tezcan,  1982:177)  Şayet  bu  yaşama ayak  uydurmamış  olsalardı
toplumdan  dışlanarak  aileler  için  yük  durumuna  düşebilirlerdi.  Günümüz  toplumlarında
yaşlıların  aile  bireyleri  için bir  anlamda yük olarak görüldüğü durumlarda söz konusudur.
Devlet politikaları anne ve babasına bakan çocuklara maddi yardım sağlama ve çeşitli destek
politikaları ile aile birliğini bu alamda korumaya çalışmaktadır. Ve bu durumun yaşlıların aile
içinde  bir  yük  olma  durumunu  da  değiştirmeye  yönelik  olduğu  görülmektedir.  Tarım
toplumlarında,  “yaşlıya  olan  saygının  özellikle  erkekler  arasında  daha  güçlü  olduğu fakat
kadınlar arasında daha az olduğu görülmektedir.” (Tezcan, 1982:177) Bu durum da toplumsal
bir eşitsizlik durumu yaratmaktadır.  Ekonomik gelişme, eğitim reformları, ulaşım ve sanayi
faaliyetleri  ilkel  toplumlarda  sınırlı  olan  eşitsizlik  algısının  çeşitliliğine  neden  olurken
eşitsizliğin sınırlılık halini de ortadan kaldırmıştır. Üretimin artması, üretim araçlarına sahip
olma  ve  özel  mülkiyet  hakkı  toplumsal  açıdan ben ve  öteki  algısını  meydana  getirmiştir.
Zenginlerin  ve yoksulların  birlikte  yaşamak zorunda olduğu yeni  bir  dünya düzeni  ortaya
çıkmıştır. Toplumsal olarak bir arada yaşamaya başlayan uygarlıkların ilk dönemlerinde din
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ve mezhep kavgaları elbette ki yaşanmıştır. “Din günümüz şartlarında toplumları ve grupları
bir  arada tutan,  etkileyen,  yönlendiren,  değiştiren büyük bir  güç olarak  ele  alınmaktadır.”
(Okumuş,  2011:30)  Felsefe,  sanat  ve  bilimsel  faaliyetlerin  yaygınlaşması  ile  bazı  din  ve
mezhep kavgaları daha ılıman bir biçimde yaşanmaktaydı. Oysa günümüze bakıldığında kendi
dininden olmayana karşı güçlü kin ve nefret söylemleri yapılmakla beraber bu kin ve nefret
toplumsal  eylemlere  de  dönüşmektedir.  Geleneksel  toplumlarda  din  adamlarına  ve  dindar
olanlara  karşı  saygı  ve  hürmet  gösterilmektedir.  Dini  inanışına  göre  örtünme giyinme  ve
ibadet  etme  anlamında  saygı  duyulduğu  görülmektedir.  Oysa  günümüz  de  bu  durum  bir
eşitsizlik algısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Önceki toplumlarda görülmekte olan cinsiyete
dayalı  eşitsizlikler  kadının  geri  planda  yer  aldığı  bir  toplum  yapısı  dönüşen  ve  değişen
toplumsal yapı içerisinde değişime uğradığı görülmektedir. Kadının doğurganlığı nedeniyle
anaerkil  toplum yapısından  kız  çocuklarının  diri  diri  yakıldığı  toplumlara  kadar  cinsiyete
dayalı eşitsizliklerin nasıl bir değişim yaşadığı bilinmektedir. İnsan hakları, kadın hakları ve
herkesin eşit sayıldığının kanunlar tarafından belirtilmesinin ardından kadının da toplumda
erkek kadar yer edinme çalışmaları  başlamıştır.  Fakat bunun yanı sıra “toplumsal  cinsiyet
eşitsizliklerinin kadının üreme sağlığını da etkilediği görülmektedir. “Toplumsal anlamda din
ve  değişim  ilişkisi  ideolojik  ve  yaşamsal  fikirlerin  ışığında  gelişmiş  ve  gelişmekte  olan
toplumların  değişim  sürecinde  dinin  algılanma,  anlayış  ve  etkileşimi  üzerinden
izlenmektedir.”  (Okur,  2020:311-335)  Dini  anlamda  eşitsizliklerin  nitelik  farkı  buradan
hareketle belirlenebilir. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri şiddet, namus cinayetleri,
kızlık  zarı  kontrolü,  istenmeyen  gebelikler  sağlıklı  olmayan  koşullarda  düşük  ve  doğum
yapma  başlıkları  ile  gruplandırılabilir.”  (Bilgili,  2021:66-72)  Gerek  eğitim  hakkı  gerek
çalışma ve iş hakkı elde eden kadın yine de tam olarak erkeğin karşısında denk görülmemiştir.
Kadın yöneticilere karşı yapılan itaatsizlikler, düşük ücretli kadın işçiler bu duruma bir örnek
teşkil etmektedir. Günümüzde kadının iş hayatında ki yeri sosyal ve sanatsal faaliyetlerde ki
başarısı toplumun geneli tarafından kabul edilmektedir. Fakat yine toplumsal bir grup vardır
ki henüz kadının erkek karşısında ki denkliğini kabul ettiği söylenememektedir. Eğitim bu
anlamda bir toplumsal değişim aracıdır ve aynı zamanda da eşitsizlik aracı olmuştur. Eğitimde
yaşanan eşitsizlik  durumu önceki  toplumlarda  saygın,  elit  ya da belirli  bir  zümreye aittir.
“Tarihsel anlamda ilk dönemlerde toplumun dini liderleri ve yöneticilerinin bazı eğitimden
geçtiği”  (Şahin,  2018:414-431) eğitimin  de bu nedenle eşitsizlik  durumu yalnızca  cinsiyet
üzerinden  temellendirilmemelidir.  Belirli  bir  zümreyi  kapsayan  eğitimde  ki  eşitsizlik
günümüz  toplumlarında  da  aynı  şekilde  fakat  daha  ayrıştırıcı  olarak  devam  etmektedir.
Zengin  olanların  özel  okul,  özel  ders,  özel  hoca  imkânı  yoksul  insanların  ve  yoksul
toplumların  aynı  fırsatlara  sahip  olmadığını  göstermektedir.  Bunun  yanı  sıra  eğitimin
eşitsizlik  oluşturduğu bir  diğer  mesele  olarak bölgesel  farklılıklar  yer  almaktadır.  Yapılan
çalışmalarda “Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi,
sınavlarda  başarı  oranın  Türkiye  değerlendirmesinde  son  sırada  yer  almaktadır.”  (Şahin,
2018:414-431) Toplumun gelişmişliği bu anlamda eğitim için sağlanan fırsatlarda bu anlamda
eğitimde ki eşitsizliğin meydana gelmesine neden olmaktadır. Eğitim toplum tarafından statü
belirleyici olarak kabul edilip toplumsal statü için eğitimin önemi bilinmektedir. Toplumsal
anlamda bazı meslek ve statüler oldukça değerli bazı meslek gruplarına duyulan güven, özen
ve  saygı  ise  oldukça  düşüktür.  Bu  nedenle  birey  toplumsal  anlamda  statü  edinmeye
çalışmaktadır. 
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İnsanlar doğal yapıları  gereği yenilikçi  ve değişime açık varlıklardır.  İnsanoğlu var
olduğu andan itibaren gelişen ve değişen her şeyin en büyük nedeni olarak görülebilir. İnsan
var  olduğu  süreçte  yalnızca  materyal  üretimi  yapmamış,  aynı  zamanda  yeni  duygular  da
üretmiştir. Hayal, üzüntü, mutluluk, paylaşım, üstünlük, aşağılama gibi… Daha birçok duygu
üretmektedir.  Üretici  olan  toplum  kısa  bir  süre  sonra  “tüketim  kültürünü”  de  üretmiştir.
Üreticiler  ve  tüketiciler  arasında  ise  yoksulluk  ve  zenginlik  kriterleri  ortaya  çıkmıştır.
Önceleri ürettiğini kendisi tüketen toplumlar daha sonraları takas usulü ticari girişimlerle artı
ürünü  tüketiciye  sunmaya  başlamıştır.  Makineleşme  ve  teknoloji  ile  beraber  üreticiler  ve
tüketiciler  olarak  gruplaşmaların  başladığı  söylenebilir.  Bu  gruplaşmaların  eşitsizlik
durumlarının  toplumsal  yaşamın  değişimi  ile  beraber  değişim  yaşadığını  söylemek  yanlış
olmayacaktır.  “Yoksulluk  olgusu,  yiyecek,  beslenme,  giyecek,  eğitim  ve  sağlık
hizmetlerinden  yoksun  kalma  olarak  toplumların  gündeminde  yer  almaktadır.”(Karataş,
2005:1-16)  Yoksulluğun  eşitsizliğine  bakıldığında  tarihsel  olarak  yakın  döneme  yani  son
yıllara ait olduğu görülmektedir. Bu kriterlerin farklılaşması İnsanın insanla ve toplumla olan
etkileşimi iletişimdir. İletişim dilinin ve iletişim araçlarının çeşitliği ise bireysel ve toplumsal
ilişkileri belirleme noktasında etkili olmaktadır. İletişimin çeşitli örgütlenmelere, gruplara ve
bireysel  platformlarda  bir  eşitsizlik  durumu  meydana  getirdiği  görülmektedir.  İnsan  var
olduğu her  dönemde kendi  farkına  varmış,  diğerlerinden  kendini  ayırmış  ve  kendini  özel
görerek bu anlamda ki üstünlüğünü onaylatmak istemektedir. Avcı ve toplayıcı topluluklardan
ulus devletlere daha sonra da teknolojik ve sanayileşmenin etkisi ile modern dünya toplumuna
doğru evrilmekte olan, değişimin dahi değişmekte olduğu bir düzende bireyin değişmemesi ve
evrilmemesi oldukça zor görünmektedir. 

Toplumdan doğan ve toplumsal  kategorilerden olan sanat ve sanatsal  faaliyetler  de
toplumsal  süreçlerin  değişiminden  etkilendiği  söylenilebilir.  Sanatçıların  bazı  toplumlarda
değerli görülüp çalışma alanları için maddi- manevi birçok destek sağlandığı bilinmektedir.
Parasal açıdan destek bulamayan sanatçılar eserlerini ortaya koymakta zorlanmakla beraber
bir  de  toplumsal  açıdan  saygı  duyulmaması  açısından  mağdur  duruma  düşmektedir.
Sanatçıların bazı toplumlarda gereken önemi bulamadığı görülmektedir. Bu da özellikle doğu
ve  batı  toplumları  sanatçıları  arasında  bir  eşitsizlik  durumu  olduğunu  göstermektedir.
“Anlamların,  değerlerin ve yaşama dair  kuralların değişmesi toplumsal değişmenin sonucu
olarak” (Yatkın & Taşer,2015:1-16) sanatsal faaliyetlerinde değişimini gerekli  kılmaktadır.
Sanat toplum içinde doğar ve var olur toplumdan bağımsız bir sanat anlayışı da düşünülemez.
Bu nedenle toplumsal eşitsizliklerin de sanata yansıması kaçınılmazdır. Büyük bir edebiyatçı
ve  sanat  insanı  olan  Ahmet  Hamdi  Tanpınar’ın  eserlerinden  yola  çıkacak  olursak  onun
eserlerinde  “karşımıza  çıkan  ve  tüm  eserlerini  kuşatan  en  temel  sosyolojik  kavramın
toplumsal değişme olduğunu” (Demir,2018:470) görmemiz mümkündür. Tanpınar, “özellikle
de  Tanzimat’tan  sonra  Türk  toplumunda  meydana  gelen  çok  yönlü  toplumsal  değişmeyi
oldukça etkileyici bir üslupla diler getirmiştir.” (Demir,2018:459-86). Bu anlamda bir sanat
eserinin  ve  sanatçının  düşünsel  durumunu  anlayabilmek  için  öncelikle  toplumun  düşünce
yapısını toplumsal yapılaşmayı anlamak gerekir. Eşitsizliklerin yer aldığı toplum yapısına ait
sanat  eserlerinde  toplumun  eşitsizlik  durumlarının  yansımış  olduğu  ve  toplumsal  yapıda
meydana  gelen  değişimlerin  eşitsizlik  durumlarını  etkilemiş  olması  da  sanat  eserlerine
yansımıştır. Eşitsizlik olgularının bir diğeri de toplumsal tabakalaşma ve sınıflardır. “Hemen
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hemen her toplumsal yapı çeşitli eşitsizlikler üzerine inşa edilmiş tabakalardan oluşmaktadır.”
(Yalçın,2019:158-179)  Değişen  toplumsal  yapı  içerisinde  tabakalaşmayı  etkileyen
gelişmelerin  olduğu  söylenilebilir.  “Dönmezer’in  tanımlama  yaptığı  gibi  (1994,  s.292)
tabakalaşma,  en  genel  anlamı  ile  bireyler  ve  grupların  belirli  veya  genelleştirilmiş
karakteristiklere  göre  aşağı  ve  yukarı  statülere,  rollere  sahip  ve  sınıflara  mensup  olarak
anlaşılmaları,  derecelendirilmeleri  demektir.”  (Yalçın,  2019:158-179)  Tabakalaşma  olarak
ifade edilebilecek kölelik ve kast sistemi de modernleşen toplum yapısına bağlı olarak farklı
bir boyut kazanmıştır. Teknoloji ve reklam sektörünün tabakalaşma ve sınıfların oluşumunda
önemli  bir  etken  olduğu  görülmektedir.  “Sektör,  hitap  etmek  istediği  kitleye  göre  ürünü
tanıtmakta ve kitleye uygun ayrıcalıklı bir durum ortaya çıkarmaktadır.” (Kılıç,2014:243-263)
Ayrıcalıklı toplumların başa çıkmaya çalıştıkları toplumsal eşitsizlik durumu sağlık alanında
görülmektedir. “Sağlık alanında eşitsizlik; bireylerin ve toplumun değişik birçok kesiminde
ekonomik,  siyasal,  sınıfsal,  mesleksel,  dinsel,  kültürel  ve  daha  birçok  sosyal  nedenlerle
açıklanabilmektedir.” (Kocabaş, 2014:9-13) Sağlık hizmetlerine ulaşabilme ve yararlanabilme
açısından  toplumsal  anlamda  görülen  eşitsizlikler  meydana  gelmektedir.  Hastalıklarla
mücadele  etme  konusunda  Afrika  ülkeleri  ve  diğer  ülkelerin  eşit  olmadığı  bilinmektedir.
Afrika’da  birçok  insanın  sağlık  hizmetlerinden  yararlanamadığı  ve  buna bağlı  çok sayıda
ölüm gerçekleştiği söylenilebilir.

Toplumun  ve  bireyin  batıcılaşma,  teknolojik  üretim,  kültürün  aktarımı,  çeşitli  kitle
hareketleri ve fikirleri geleneksel toplumlarda görülen eşitsizlik nedenlerini ve durumunu yeni
eşitsiz durumlar ile değiştirdiği söylenilebilir.  Bu amaçla tarihsel süreç içerisinde eşitsizlik
durumlarının toplumsal değişme ve küreselleşme ile beraber gelen değişimi yorumlanacaktır.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın  temel  amacı,  Atatürk  Üniversitesi  Açıköğretim  Fakültesi  Sosyoloji
Bölümü öğrencilerinin geçmişten bugüne eşitsizlik algısının toplumsal boyutta ki değişimine
yönelik  görüşlerinin  belirlenmesidir.  Bu anlamda toplumsal  değişim unsurları  belirlenerek
eşitsizlik algıları üzerinde ki değişimi irdelenelecektir.

Yöntem 

Toplumsal eşitsizlik unsurlarının değişim gösteren yönlerini belirlemeyi amaçlayan bu
çalışma 2020-2021 tarihinde araştırmacı tarafından hazırlanan soruların Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim  Fakültesi  Sosyoloji  Bölümü  öğrencileri  ile  nicel  veri  tekniği  kullanılarak
yapılmıştır.  300 kişiye  “ÖBS (Öğrenci  Bilgi  Sistemi)”  üzerinden  anket  linki  gönderilerek
soruları  cevaplamaları  istenmiştir.  Katılım  tamamen  gönüllülük  esasına  dayandırılarak
toplamda  250 kişiden cevap  alınmıştır.  Katılımcılar,  eşitsizlik  algısının  geçmişten  bugüne
olan  değişimine  ilişkin  tutumlarını  belirlemek  amacıyla  beş  kategoride  likert  tipinde
hazırlanmış  ve  “Kesinlikle  Katılıyorum”  ile  “Kesinlikle  Katılmıyorum”  arasında  değişen
1’den  5’e  kadar  puanlanmış  şekilde  derecelendirilmiş  soruları  yanıtlayarak  katkı
sağlamışlardır. Sonuçlar yüzde olarak belirlenmiştir.
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Tartışma ve Bulgular

Katılımcıların  %60,4’ü  kadın,  %39,6’sı  erkektir.  %58’i  yani  145  kişi  26-33  yaş
aralığında yer alırken %4’lük yani 18 kişinin de 50 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir.
Katılımcıların %26,4’ü ise herhangi bir işte çalışmamaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu
eğitimde fırsat  eşitliğinin  bir  toplumsal  eşitsizlik  olduğunu eğitim politikalarının  ise  fırsat
eşitliğine olumlu katkıda bulunduğu cevabını vermişlerdir. Ailenin gelir durumunun, sosyal
yaşantısının  demografik  özelliklerinin  ve  cinsiyet  gibi  değişkenlerin  eğitim  hakkından
yararlanma üzerinde  etkili  olup olmaması  konusunda katılımcıların  %65,6’sı  etkili  olduğu
yönünde cevap vermişlerdir.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin toplumsal
eşitsizliklerin  değişimine  ilişkin  tutumlarının  belirlenmesi  amacıyla  yapılan  bu  çalışmada
katılımcıların  %57’si  dini  eşitsizliklerin  toplumsal  değişmeyle  doğru  orantılı  olduğunu
belirttikleri  görülürken  %29’u  ise  bu  konuda  kararsız  olduklarını  belirtmişlerdir.  Yapılan
çalışmada katılımcıların cevaplarına göre mezhep ve dini eşitsizliklerin geçmişte olduğu gibi
günümüzde de toplumsal bir öteki durumu oluşturduğu, ırk ve etnik kökene dayalı eşitsizlik
durumunun  ilkel  toplumlara  nazaran  gelişmiş  toplumlarda  daha  belirgin  olduğu  sonucuna
varılmıştır.  Katılımcıların  %53,2’si  toplumsal  anlamda  bazı  meslek  gruplarının  diğer
mesleklerden daha itibarlı olduğu cevabını vermiştir.

Geleneksel  aile  yapısının  yerini  alan  çekirdek  aile  yapısının  yaygınlaştığı  günümüz
toplumlarında  katılımcılar  yaşlı  olan  aile  büyüklerinin  birer  yük olarak  görülmediği  fakat
çoğunluğun toplumsal olarak saygı duyulan gerektiğinde sorunların çözümünde danışma ve
karar merci olan geleneksel toplumlara göre son yıllarda yaşlılara daha az değer verildiğini
belirttiği  görülmektedir.  Toplumsal  yaşam standartlarının iyileştirildiği  son yıllarda  engelli
olan bireyler için gerekli olanakların sağlanmadığı bu anlamda tüm bireyler için eşit yaşam
şartlarının  sunulmadığı  üstelik  ötekileştirme algısının  önüne geçilemediği  de katılımcıların
vermiş  olduğu  cevaplardan  çıkan  sonuçlar  arasındadır.  Katılımcıların  cevabına  göre
teknolojinin ve sosyal medyanın kullanımı bazı grupları kapsayarak modern dünyanın yeni
eşitsiz durumlarını ortaya çıkarmaktadır sosyal ağlar ve sosyal medya ise tüm insanlara eşit
olarak hizmet vermemektedir. Katılımcılara toplumsal eşitsizliklerin temelinde yatan sebepler
sorularak  katılımcıların  %41,6’sı  bireysel  farklılıklardan  kaynaklı  olduğu cevabını  verdiği
görülürken,  %48,8’i  ekonomi temelli  olduğunu,  %49,6’sı  eşitsizliklerin  temelinde  mesleki
eğitim  ve  statünün  belirleyici  olduğunu,  %56,8’inin  ise  toplumsal  eşitsizliklerin  sosyal
yaşamdan  kaynaklandığı  cevabını  verdiğini  görmekteyiz.  Katılımcıların  vermiş  olduğu
cevaplara göre ideolojik ve siyasal eşitsizlik durumu zaman içerisinde hâkim olan kültüre,
değerlere  göre  değişim  yaşamıştır.  Toplumun  yönetilme  biçiminde  yaşanan  değişimin
ideolojik  ve  siyasal  eşitsizlik  üzerinde  kesinlikle  etkili  olduğunu  düşünen  %19,2’lik  bir
katılımcı grubunun yanında %57,6’lık bir grup ise bu ifadeye katıldığını belirtmiştir.

Sonuç

Sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile beraber gelen toplumsal değişim
toplumsal anlamda kurumların ve sosyal ilişkilerin yapısını dönüştürmüştür. Kaynakların eşit
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olarak  paylaştırılamaması  toplumsal  eşitsizliklerin  nedeni  olarak  görülebilir.  Modernleşen
toplumların,  toplumsal yapılarında meydana gelen bireyselleşme ve ferdi yaşam biçimi bu
çerçevede eşitsizlik algılarında değişime neden olmuştur. Modernleşen toplumların değişmiş
ve değişmekte olan sosyal ilişki ağı toplumsal olan her şeyin etkilendiği ve değişim yaşadığı
gibi  eşitsizlik  algısının  da  değişimine  neden  oluştur.  Teknolojik  gelişmeler  yeni  tip
eşitsizlikleri ortaya çıkarmaktadır. Toplumun sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlanabilme
olanakları ekonomik temelli eşitsizliklere dayandırılabilir.  Bu anlamda toplumsal bağlamda
cinsiyet  rollerinin  değişmediği  toplumun  her  evresinde  cinsiyete  dayalı  bir  eşitsizlik
olgusunun var olduğu kadının ise günümüz toplum yapısında hâlâ erkeğe göre geri planda
olduğu  sonucuna  varmaktayız.  Verilen  cevaplar  doğrultusunda  toplumsal  değişmenin
kaçınılmaz  ve  süreklilik  arz  ettiği  görülmektedir.  Toplumsal  kaynakların  eşit  olarak
dağıtılmamasından kaynaklı bir eşitsizlik ortamının toplumun var olduğu andan itibaren bu
eşitsizliğin  varlığından  söz  etmek  mümkündür.  Katılımcıların  büyük çoğunluğu toplumsal
eşitsizliklerin evrensel olduğunu fakat eşitsizliklerin boyutlarının toplumdan topluma farklılık
gösterdiğini  söylemişlerdir.  Bu  anlamda  toplumların  gelişmişliklerinin  eşitsizlik  durumları
üzerinde çeşitliliğe ve değişime neden olduğu sonucu çıkarılabilir. Yapılan çalışmadan alınan
sonuçlar doğrultusunda gelişmiş toplumlarda eşitsizliklerin daha karmaşık bir yapıda olduğu
sonucuna varmaktayız. Yoksul olanların sağlık hizmetleri, eğitim ve beslenme olanaklarından
iyi bir şekilde faydalanamadığı bunun yanı sıra zengin olanların ise bu hizmetlerden iyi bir
biçimde  yararlandığı  gelişmiş  ve  zengin  ülkelerin  eşitsizlik  algılarının  yaşadığı  değişim
görülmektedir.  Küreselleşen  toplumların  kır  ve  kent  yaşamı,  sanayi  ve  teknoloji  çağının
getirileri eşitsizliklerin bu anlamda yön değiştirmesine neden olduğu sonucuna varılmıştır. 

Leyla  Kırkpınar’ın  Türkiye’de  Toplumsal  Değişme ve  Kadın  adlı  kitabında  kadının
toplum  içinde  yer  alan  erkeklerle  birlikte,  içinde  bulunduğu  toplumun  kurallarına,  değer
yargılarına,  ideolojik  kalıplarına  göre  sosyal  statüsünü  şekillendirdiğini  söylemiştir.  Fakat
günümüzde  artık  kadın  yaşamının  başkaları  tarafından  belirlendiği  kaderci  anlayıştan  bir
nebze  olsun uzaklaşmış  ve haklarını  elde  etmek istemiştir.  Cinsiyet  bu anlamda  kadın ve
erkek olma durumunu ifade ederken toplumsal cinsiyet  kadın ve erkeğin rollerine karşılık
gelmektedir.  Araştırma  sonucundan  da  anlaşılacağı  üzere  katılımcılar  geleneksel  cinsiyet
rollerinin  değişmemiş  olduğu görüşündedir.  Geniş aile  yapısının parçalanması,  modern ve
çekirdek aile tipine geçilmesi toplumsal olarak, büyük/yaşlı algısına, değer yargılarına etki
ettiği görülmektedir. Kuşak çatışmalarına dayalı eşitsizlikler, birlikte olan yaşam biçimi artık
ailelerin  daha  bireysel  ve  yaşlılara  çocuk bakıcısı  muamelesi  yapılması  da  yaşlılığa  daya
eşitsizlik algısının değişimine örnek teşkil etmektedir. 

Araştırma  sonuçlarına  göre;  eğitim,  ailenin  gelir  durumu,  cinsiyet,  yaş,  dini  inanış,
sosyal yaşantı,  demografik özellikle,  meslek grupları,  bireyin fiziksel  veya bedensel engel
durumu,  teknolojinin/sosyal  medyanın  kullanımı,  ekonomik  durum,  siyasal  ve  ideolojik
gruplaşmalar toplumda eşitsizlik unsurları olarak görülmektedir.  İnsanlık var olduğu andan
itibaren  de bu unsurlar  döneme ve dönemin şartlarına  bağlı  olarak değişim yaşamaktadır.
Katılımcıların  çoğunluğunun  eşitsizlik  unsurlarının  toplumsal  düzeyde  gruplaşmalara,
ayrışmaya ve ötekileştirmeye neden olduğu konusunda hem fikir olduğu tespit edilmiştir. Bu
durumun da zaman içerinde toplumsal yapıya, modernleşmeye ve değişen yaşam şartlarına
göre değişim gösterdiğini belirtmişlerdir. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE MİLLİ DEĞERLER

Zeynep TEKİN1

Özet 
Bu çalışma, küreselleşme sürecinin milli değerler üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin

meydana getirebileceği muhtemel sonuçların ortaya konmasını amaçlamaktadır. Küreselleşme
süreci  ile  birlikte  toplumlar,  yaşamlarının  her  alanında  hızlı  bir  değişim  yaşamaya
başlamışlardır. Ekonomik, siyasi, teknolojik ve kültürel boyutları olan bu dönüşüm sürecinde;
bireylerin  sahip oldukları  değerler  de değişime uğramaktadır.  Her toplumun kendine özgü
milli değerleri bulunmakta ve toplum üyeleri o değerler etrafında kişiliklerini şekillendirerek
davranışlarını belirlemektedir. Bireyler, bu değerleri,  toplumsallaşma sürecinde öğrenmekte
ve  içselleştirmektedir.  Küreselleşme  süreciyle  hızlanan  teknolojik  gelişmeler  sonucu
bireylerin toplumsallaşma süreçlerine kitle iletişim araçları,  sosyal medya platformları  gibi
yeni toplumsallaşma araçları eklenmektedir. Günümüzde küçük yaşlardan itibaren her bireyin
yoğun bir şekilde yeni iletişim araçlarını kullanması sonucunda milli değerler giderek arka
planda kalmaya, yeni küresel değerler ise daha çok benimsenmeye başlanmıştır. Bu durum,
zamanla  bireyin  yaşadığı  topluma  yabancılaşmasına  sebep  olacak  ve  toplumsal  bütünlük
açısından sorunlar ortaya çıkaracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Toplumsal Dönüşüm, Kültür, Değerler, Milli Değerler.

GLOBALIZATION PROCESS AND NATIONAL VALUES

Abstract 
This study aims to reveal the effect of the globalization process on national values and

the  possible  consequences  of  these effects.  With  the globalization  process,  societies  have
begun  to  experience  rapid  changes  in  every  aspect  of  their  lives.  In  this  transformation
process,  which has economic,  political,  technological  and cultural  dimensions;  individuals
values are also subject to change. Each society has its own national values and the members
of the society shape their personalities around these values and determine their behaviors.
Individuals learn and internalize these values in the process of socialization. As a result of
technological developments accelerated by the globalization process, new socialization tools
such as mass media and social media platforms are added to the socialization processes of
individuals.  Today,  as  a  result  of  the  intense  use  of  new  communication  tools  by  each
individual  from  a  young  age,  national  values  have  gradually  begun  to  remain  in  the
background and new global values have begun to be adopted more and more. This situation
will lead to the alienation of the individual from the society in which he lives and will cause
problems in terms of social integrity.

Keywords: Globalization, Social Transformation, Culture, Values, National Values.

1 Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, e-mail 
adresi: zeynepptekinn@gmail.com
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Giriş

Küreselleşme olgusu; çok boyutlu bir süreci ifade etmektedir  ve bunun yanında bu
olguya  dair  pek  çok  farklı  bakış  açısı  bulunmaktadır.  Dolayısıyla  üzerinde  anlaşılan
kalıplaşmış bir tanımı bulunmamaktadır. Ortak bir tanımı olmamasına rağmen küreselleşme,
hayatlarımızı birçok alanda etkilemekte ve dönüştürmektedir.  

Çoğunlukla ekonomik ve politik boyutları üzerinden tartışılan küreselleşme, gelişen
teknoloji  ve  haberleşme  ağı  ile  birlikte  kültürel  boyutuyla  ön  plana  çıkmaya  başlamıştır.
Özellikle internetin sağladığı eş zamanlı iletişim kolaylığı ile birlikte toplumlararası kültürel
akışlar  yoğunlaşmış;  bu  yoğun  etkileşim  ise  toplumların,  geleneksel  değerlerinden
uzaklaşmasına ve yeni değerler ile alışkanlıkları benimsemesine yol açmıştır.

Bu çalışma ile milli değerlerin küreselleşme sürecinden nasıl etkilendiği, bu etkinin
boyutlarının  hangi  düzeyde  olduğu ve bu gelişmelerin  ne  gibi  sonuçlar  doğurabileceğinin
tartışılması amaçlanmıştır.  Bu hedefler doğrultusunda çalışma, doküman incelemesi tekniği
kullanılarak nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Literatür taraması sonucunda birincil ve
ikincil kaynaklardan veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, doküman incelemesi yöntemi
ile  analiz  edilmiş;  bunun sonucunda küreselleşme sürecinin  milli  değerler  üzerindeki  etki
düzeylerinin anlaşılması ve incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın  temel  problemini  oluşturan  ‘Küreselleşme  sürecinin  milli  değerler
üzerindeki etkileri  ve bu etkilerin olası sonuçları nelerdir?’ sorusunun cevabını bulabilmek
amacıyla öncelikle kısaca küreselleşme ve değer olgularından bahsedilmiş; sonrasında milli
değerlerin küreselleşme sürecinden nasıl etkilendiği ve bu etki sonucunda ortaya çıkabilecek
problemler ifade edilmeye çalışılmıştır.  

Küreselleşme ve Değer Olgularına Genel Bir Bakış

Küreselleşme; dünya çapında ekonomi, siyaset, kültür, teknoloji, ekoloji gibi yaşamın
her  alanında  toplumları  birbirine  bağlayan  ve  dönüştüren  bir  süreçtir.  Dünya  üzerindeki
ülkeleri  birbirine  bağımlı  hale  getiren  bu dönüşüm süreci;  ekonomik açıdan küresel  çapta
hizmet  ve  mal  akışının  hızlanarak  yoğunlaşması;  siyasi  açıdan  ulus-ötesi  siyasi
örgütlenmelerin ve küresel politikaların yaygınlaşarak etkin konuma gelmesi; kültürel açıdan
farklı kültürlere mensup bireyler arasında kurulan bağlar ve artan benzerliklerin yaşanması;
ekolojik  açıdan farklı  coğrafyalardaki  çevre  sorunlarının  tüm insanlığı  olumsuz etkilemesi
gibi rahatlıkla görebildiğimiz gelişmeleri içinde barındırmaktadır. 

Yerküre üzerindeki herhangi bir bölgede meydana gelen bir olaydan, kilometrelerce
uzaktaki  başka  bir  bölgedeki  farklı  kültürler  etkilenebilmektedir.  Zaman  ve  mekan
algılamalarında yaşanan bu değişim ile mesafe kavramı anlamını yitirmiş;  fiziki uzaklıklar
ortadan kalkarak tüm dünyayı birbirine yakınlaştırmış durumdadır (Giddens, 2016: 68). Artık
fiziki  olarak  birbirine  çok uzak mesafelerde  bulunan  bölgeler,  birbirine  çok  yakındır.  Bu
yaşananların  temelinde  ise,  hızla  gelişen  teknolojik  yenilikler  yatmaktadır.  Pek çok farklı
kültürden bireyler, teknolojinin ortaya koyduğu iletişim olanaklarını günlük yaşamlarının bir
parçası  haline  getirmiş  ve  ortak  paylaşımlarda  bulunmaya  başlamışlardır.  Tüm  bunların
sonucunda toplumlararası etkileşim yoğunlaşmış; karşılıklı ilişkiler ve bağımlılıklar artmıştır.
Küreselleşme  ile  yerküre  üzerinde  kolaylaşan  iletişim  sonucunda  bireyler,  ortak  değerler
etrafında birleşmekte ve aralarında yakınlaşmalar olmaktadır. Bireyler, birbirlerini görmeden
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hatta  aynı  coğrafyada  dahi  yaşamadan,  kurdukları  iletişim  sayesinde  ortak  duyguları
paylaşmaktadırlar.

Küreselleşme sürecine  ivme kazandıran  hızlı  teknolojik  gelişmeler  ve yeni  iletişim
ağları,  farklı  kültürlerin;  görüntüler,  işaretler  ve  semboller  aracılığıyla  kolay  bir  biçimde
etkileşime  girmesine  imkân  sağlamaktadır.  Dünya  çapında  gerçekleşen  bu yoğun kültürel
akışlar,  teknolojik  üstünlüğe  sahip  olan  Batı’nın  kültür  kalıplarını  ve  değerlerini
evrenselleştirerek  küresel  bir  kültür  oluşturma  çabasıyla  birlikte  gerçekleşmektedir  (Aktı,
2012). Meydana gelen küresel kültür, Batı merkezli dili ve onun yaşam tarzlarının görselliğini
gelişmiş bilişim teknolojileri ile yaygınlaştırmaktadır. Bu noktada küreselleşmenin hızlanması
ile iletişim ve bilişim teknolojilerinin öneminin artması eş zamanlı  olarak gerçekleşmiş ve
internet, küresel sistemin kültür alanı haline gelmiştir. Küresel ölçekte hızlı ve kapsayıcı bir
yayılma  gücüne  sahip  olan  internet;  kültür  alanlarını  ve  günlük  yaşamı  hızlı  bir  biçimde
dönüşüme  uğratarak  küresel  kültür  değerlerinin  temel  taşıyıcısı  ve  dağıtıcısı  konumuna
ulaşmış bulunmaktadır (Güzel, 2006). İletişim teknolojileri ve internetin yoğun kullanımı ile
kültürlerarası etkileşim yoğunlaşmış; bu durum bireylerin değerler sisteminde değişime sebep
olmuştur.

Bir  toplumun  kültürel  kalıplarını  yansıtan  değerler;  bireyin  kişilik  ve  kimlik  inşa
sürecine  yansıyarak  duygu,  düşünce  ve  davranışlarına  yön  veren  standart  ölçülerdir
(Macionis,  2015:  66).  Birey,  içinde  yaşadığı  sosyal  çevrenin  yönlendirmesiyle  değerleri
öğrenip  benimseyerek,  içselleştirmekte  ve  bu  istikamette  davranışlar  geliştirerek  hayata
yönelik bakış açısını oluşturmaktadır.  Bireyi içinde yaşadığı toplumun üyesi haline getiren
değerler;  toplumu biçimlendiren ve bütünleştiren temel yapı taşlarıdır.  Ayrıca değerler,  bir
toplum için neyin doğru, güzel, uygun ve arzu edilir olduğunu gösteren ideallerdir (Schwartz,
1996’dan akt. Şahin, 2020: 58). 

Değerler,  toplumdan  topluma farklılık  göstermektedir.  Bir  toplumda  olumlu  olarak
algılanan bir değer, diğer bir toplumda olumsuz algılanabilmektedir. Bu farklılaşmalar bizi
milli  değerlere  götürmektedir.  Her  toplumun,  kendisine  ait  olan  kültürleri  ve  inançları
doğrultusunda  oluşan  milli  değerleri  vardır.  Bu  milli  değerler  onu,  diğer  kültürlerden
ayırmakta ve özel kılmaktadır (Bolat, 2016). Milli değerler;

-bir milletin içinde yüzyıllar boyunca gelişerek kültürünün temellerini oluşturan, 

-yaşanan toplum içerisinde doğruluğu kabul edilmiş, 

-toplumun faydasına olan, 

-ekonomik, dini, ilmi, siyasi, tarihi ve kültüre bağlı olan kural ve inançların tümüdür (Özen,
2014).

Toplumu  oluşturan  bireyler  arasındaki  bağı  kuran  milli  değerler;  bir  toplumun
varlığını sürdürmesini sağlayan temel unsurlardan biridir.  Bu noktada bir toplum, varlığını
sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek için milli değerlerinin nesiller arası aktarımını sağlamak
zorundadır.  Zira  değerlerin  aktarımı  sayesinde  birey,  toplumun diğer  üyeleri  ile  uyumunu
sağlamakta ve kuşaklar arası bağlantıyı kurmaktadır (Şahin, 2020: 65). Toplumsal bütünlük
açısından  değer  aktarım  sürecinin  başarıyla  gerçekleşmesi  önemlidir.
Toplumsallaşma(sosyalizasyon) sürecinde gerçekleştirilen değer aktarımı, ailede başlamakta;
bireyin sosyal çevresi ve eğitim süreci ile birlikte gelişmektedir.
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Küreselleşme Süreci ile Milli Değerlerin Etkileşimi 

Topluma anlam katan, onu sadece bireyler toplamı olmaktan çıkaran milli değerlerin
nesiller  arası  aktarımının  gerçekleştiği  sosyalizasyon  süreci;  küreselleşme ve hızla  gelişen
teknoloji  sonucunda  içinde  bulunulan  fiziki  koşulların  ötesine  geçerek  gerçekleşebileceği
farklı mekanlar bulmuş durumdadır. Dünya çapında yoğun biçimde kullanılan internet ve yeni
medya araçlarının (akıllı cihazlar, sosyal medya ağları) sosyalizasyon sürecine dahil olması,
bireyin toplumla bütünleşme sürecini küresel kodlarla yeniden tanımlamaktadır (İşman, Buluş
ve  Yüzüncüyıl,  2016).  Geçmişte  yeni  kuşaklar  için  değer  aktarım  sürecini  sağlayan  tek
kaynak  kendilerinden  önceki  kuşaklar  iken;  günümüzde  küreselleşme  süreci  ve  iletişim
teknolojisindeki  gelişmeler  sonucunda  küresel  kültür  unsurları  yeni  bir  kaynak  olarak
karşımıza çıkmaktadır (Mahiroğulları, 2005). 

Bireyin değerlerini benimseyerek içselleştirdiği, kişilik ve kimlik inşasında önemli bir
yeri olan sosyalizasyon sürecinde bireyler; milli değerlerini öğrenemeden küresel değerler ile
tanışmaktadır.  Özellikle yeni teknolojileri  yoğun kullanan çocuklarımız ve gençlerimiz,  bu
süreçte küresel kültürün değerlerinden daha çok etkilemektedir. 

Günümüzde kitle iletişim ve bilişim teknolojilerinin yoğun kullanımı küresel kültürü,
sosyalleşme sürecinde önemli  bir  referans  noktası  haline  getirmiş  durumdadır.  Bu sebeple
küreselleşmenin en çok tartışılan boyutlarından biri, bu sürecin kültürel boyutu ve değerler
sistemidir (Tatlıdil ve Günder, 2013). Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte oluşan yeni medya
araçlarından toplumsal dönüşümün etkilediği en önemli alan kültür ve değerlerdir. 

Küreselleşme, bireylerin düşünce ve davranışlarını  etkileyerek değiştirmekte; kişilik
ve  kültürüne  biçim  vermekte,  dolayısıyla  doğrudan  değerler  dünyasına  girmektedir
(Nacaroğlu, 2018: 60). Günümüzde yeni gerçeklikleri sosyal medya mecraları olan bireyler,
bu  sanal  mecralardaki  küresel  değerlerin  etki  alanına  girmekte  ve  etkilendikleri  değerleri
benimsemektedirler.  Bireylerin  küresel  değerleri  içselleştirmesiyle  birlikte  bu  durumdan,
bireysel  ve  toplumsal  kimlik  inşa  süreçleri  olumsuz  etkilenecektir.  Zira  Batı  değerleri  ve
tüketimcilik  esası  üzerine inşa edilen küresel  değerler  ile  yetişen bireylerin,  kendilerinden
sonraki nesillere bu değerleri aktarmaları kaçınılmaz olacaktır.

Bireylerin  sanal  mecralar  ile  yoğun  etkileşimi  sonucunda  küreselleşme  ile  birlikte
değerler sisteminde çözülmeler meydana gelmekte ve milli değerler dönüşüme uğramaktadır
(Tatlıdil  ve  Günder,  2013).  Batı  kaynaklı  küresel  kültür  değerleri(tüketim,  bireyselcilik,
rekabet, hazcılık) yeni medya araçları ile dayatılmakta; böylece küreselleşme sürecine hakim
olan kültürler kendi çıkarları doğrultusunda bir yaşam biçimi empoze etmeye çalışmaktadır.
Sosyal  medya vasıtasıyla  geleneksel  yaşamlarından  başka yaşantıların  varlığına  şahit  olan
bireyler, kendi değerlerinin dışında olan bu farklı hayatlara özenmekte ve milli değerlerini
önemsiz bulmaya başlamaktadırlar. Özellikle küresel kültürün sunduğu tüketimciliği esas alan
hayatlar,  bireylere  cazip gelmekte;  bunun sonucunda bireyler,  değerlerini  göz ardı  etmeye
başlayarak farklı bir kültürün insanı olma yolunda ilerlemektedirler.

Yeni medya araçlarının tüm dünyada yaygınlaşması ve her yaştan bireyin bu araçları
yoğun kullanımı sonucunda günlük yaşamların vazgeçilmez bir unsuru haline gelen bu araçlar
ile  bireylerin  kültürel  alışkanlıkları  ve  değerleri  dönüşmektedir.  Bireyler  ve  özellikle  bu
araçları yoğun kullanan gençler, toplumsal olarak nelerin doğru, kabul edilebilir olduğunu bu
araçlar ile öğrenmektedir (Utma, 2020).  Bu noktada milli değerlerini özümsemeden küresel
olanı benimseyen bireyler ile yaşadıkları  toplumun değerleri arasında uyuşmazlıklar ortaya
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çıkmaktadır.  Bu durum, toplumsal  çözülmeye kadar  ulaşacak çatışmalar  meydana getirme
ihtimalini içinde barındırmaktadır.

Toplumsal  hayatın  temelini  meydana getiren  milli  değerleri  aşındıran  küreselleşme
süreci  ile  küresel  kültürün  değerleri  baskın  hale  gelmekte;  güven,  sevgi,  hoşgörü  gibi
değerlerin  yerini  rekabete  açık  olma,  girişimcilik,  tüketimcilik  gibi  değerler  almaktadır
(Özbolat, 2012). Yeni medya araçları ile küresel dünyanın değer ve içerikleri; ulusal alana
nüfuz  ederek,  günlük  hayatın  rutini  haline  gelmekte  ve  değerler  dünyamız  ile  kültürel
standartlarımızı  değiştirmektedir.  Günlük  hayatta  sıkça  maruz  kalınan  küresel  değerler
sebebiyle dönüşen toplumsal duyarlılıklarımız sonucunda toplum üyeleri vurdumduymaz ve
hazcı hale dönüşmektedir.

Özellikle sosyal medya ile sunulan ve milli değerlerimiz ile örtüşmeyen farklı hayat
tarzları,  sahip  olduğumuz  ahlak  kurallarını  değiştirip  dönüştürmeye  başlamış  durumdadır.
Küreselleşme  sebebiyle  kültürümüz  içinde  yer  alan  hoşgörü,  yardımseverlik  gibi  güzel
örnekleri  olan  değerlerin  anlamını  yitirmesi,  toplumsal  çözülmeye  yol  açacak  bir  kültürel
yozlaşmaya  sebep  olmaktadır  (Şahin,  2007).  Küresel  kültür  değerlerinin  giderek
yaygınlaşmasıyla  milli  değerler,  günlük  yaşamların  dışına  atılma  riskini  barındırmaktadır.
Sosyal  medyadaki  hayatlara  hayranlık  duyan,  küresel  kültürün  ortaya  koyduğu  kültür
ürünlerini  tercih  eden  bireyler;  toplumsal  değerlerini  arka  plana  atarak  geleneksel
yaşamlarından uzaklaşmakta ve benlikleriyle uyuşmayan şekilde yaşamaya özenmektedirler.
Bu  durum  bireyleri  milli  değerlerinden  uzaklaştırmakta  ve  onları  değer  bunalımına
sürüklemektedir. 

Küresel değerlerin büyüsüne kapılarak bunları benimseyen bireyler, yaşadığı topluma
yabancılaşmakta  ve giderek daha amaçsız  ve mutsuz hale  gelmektedir.  Küresel değerlerin
peşinden giden bireyler, milli duyarlılıklarını kaybetmeye ve yalnızca kişisel menfaatlerinin
peşinden gitmeye başlamaktadırlar.  Tüm bunların sonucunda toplum; değersiz,  kuralsız ve
yabancılaşmış yaşamlar toplamına dönüşme tehlikesindedir. 

Oysa bir  toplumdaki  hayat akışını düzenleyen ve yönlendiren değerler,  toplumların
milli  benliklerini  oluşturan  ve  koruyan  temel  yapı  taşlarıdır.  Nesilden  nesile  aktarılan
değerler,  kuşaklararası  bağı  sürekli  kılmaktadır.  Bu  bağın  sürdürülememesi  sonucunda
gelecek nesiller, bambaşka bir kültürün insanı olma ihtimalini içinde barındırmaktadır. Milli
değerlerin unutulmasıyla toplumda; birlik, beraberlik ve bağlılık duygusu ortadan kalkacaktır.

Sonuç ve Tartışma 

Küreselleşme,  dünya  çapında  farklı  toplumları  birbirine  bağlayan  çok  boyutlu  bir
süreçtir.  Sürecin  her  boyutu,  gün  geçtikçe  toplumlar  arasındaki  bağlılığı  daha  da
arttırmaktadır. İletişim ve bilişim alanlarında hızla gelişen teknoloji ile toplumlar arası ilişki
ve etkileşim artmış;  bu durum küreselleşme sürecine ivme kazandırmıştır.  Toplumlar arası
yoğunlaşan  etkileşim  sonucu,  günlük  yaşamın  her  alanı  değişime  uğramaya  başlamış
durumdadır. Bu durum, her alanı içerdiği gibi değerler alanını da dönüştürmektedir.

Bir topluma özgü olan, hayatın her alanındaki kural ve inançların tümünü kapsayan
milli değerler; uzun yıllar boyunca milletlerin bir arada yaşamaları sonucunda ortaya çıkan ve
gelişen,  kültürün temel  yapıtaşlarındandır.  Bir  toplum içinde  ortak yaşam süren bireylerin
beraberlik ve huzur içinde yaşayabilmeleri için değerlerini öğrenmeleri ve gelecek kuşaklara
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aktarımını  sağlamaları  gerekmektedir.  Değer  aktarımı  ise,  sosyalizasyon  süreci  ile
gerçekleşmektedir. 

Bireyin milli değerlerini içselleştirerek kişiliğini oluşturduğu ve ait olduğu toplum ile
bütünleştiği  sosyalizasyon  süreci,  günümüzde  küreselleşme  sonucunda  iletişim
teknolojilerinin dayattığı küresel kültür ürünleri ve değerleriyle birlikte gerçekleşmektedir. Bu
sürece  eklemlenen  bu  ürünler  sonucu  bireyler,  henüz  milli  değerlerini  öğrenip
benimseyemeden küresel olan ile tanışmakta ve onları benimsemektedir. Günlük yaşamda her
an  yeni  medya  araçlarının  dayattığı  tüketimci  hayatlara  maruz  kalan  bireyler;  milli
değerlerinden giderek uzaklaşmaktadır.  Bu durum bireyi, içinde yaşadığı topluma ve kendine
yabancılaştırmakta; bir kaybolmuşluk hissine sürüklemektedir. 

Milli  değerlerini  öğrenip  benimsemeyen,  nesiller  arası  aktarımını  sağlamayan
toplumların  üyeleri;  kendini  bulamamakta  ve  giderek  mutsuz  ve  amaçsız  bir  hale
dönüşmektedir. Bu husus toplum değerleri ile bireysel değerler arasında uyuşmazlık meydana
getirmektedir.  Bu  uyuşmazlıklar,  toplumda  çatışmalar  oluşturma  ve  toplumsal  birlik  ile
bütünlüğün çözülmesi riskini içinde barındırmaktadır.

Esasında değerler de tıpkı kültür gibi, zaman içerisinde değişmektedir. Yaşayabilmek
için yeni hayat koşullarına bağlı olarak değişmelidir de; bu sayede sürekliliğini korumaktadır.
Küreselleşmenin  etkisiyle  değerlerin  değişime  uğramasındaki  en  büyük  problem,  bu
değişimlerin milli değerlerin yok sayılarak, yalnızca küreselleşmenin çıkarları doğrultusunda
bir dayatma şeklinde gerçekleşmesidir. Özünü, milliliğini koruyamayan değerler; bu küresel
dönüşüm sürecinde yavaşça silikleşerek zaman içerisinde yok olma tehlikesini taşımaktadır.
Bu noktada sadece özünü koruyarak değişime ayak uyduran değerler hayatta kalabilecek ve
toplumunun devamlılığını sağlayabilecektir. 

Küreselleşmenin  sunduğu sanal  hayatlarda  küresel  değerleri  benimseyerek  yaşayan
bireylerin sayısı azımsanamayacak şekilde artmaktadır. İnsanlar artık her dakikalarını akıllı
telefonları ile sanal alanlarda sosyalleşerek geçirmekte; mevcut yaşantılarından ve toplumsal
değerlerinden  farkında  olmaksızın  uzaklaşmaktadırlar.  Bu  bireyler  kendilerini  yaşadıkları
topluma değil, sanal mecralara ait hissetmektedirler. Gelecek yıllarda bu gelişmeler daha da
yoğunlaşırsa bireyler, yaşadıkları toplumdan tamamen soyutlanacak; bu güne kadar süregelen
toplum yapısı büyük bir değişime uğrayacaktır.

Küreselleşmenin  değerler  üzerindeki  bu  olumsuz  etkilerine  karşı,  toplumların
varlığının devamlılığı için milli değerlerinin aktarımının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.  Özünü bilen  ve yaşatan,  değerlerine  sahip  çıkan bireylerin  daha  mutlu  ve
başarılı olduğu bir gerçektir. Milli değerler bir birey için, benliğini tanıması ve kendisinin en
iyi halini gerçekleştirmesi; bir toplum için ise; birlik-beraberlik hissi ile toplumdaki bireylerin
barış ve huzur içerisinde yaşaması ve varlığını devam ettirmesi açısından özel öneme sahiptir.
Bunlara  ek  olarak,  kültürlerin  korunması  ve  toplumların  gelişmesi  hususlarında  da  milli
değerlerin özünün korunarak aktarımının sağlanması gereklidir. 

Köklü  değerlere  sahip  olan  toplumumuzun  daha  da  güçlenerek  küresel  dünyada
başarıya  ulaşabilmesi  için;  küreselleşmenin  milli  değerler  üzerindeki  olumsuz  etkileri
konusunda  her  yaştan  bireyin,  özellikle  geleceğe  hazırladığımız  çocuklarımızın  ve
gençlerimizin ciddi biçimde bilinçlendirilmeleri ve değerlerimizi özümsemeleri sağlanmalıdır.
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Bu  noktada  eğitim  kurumu  oldukça  önemli  bir  konumdadır.  Eğitim  kurumlarında
içinde  yaşadığımız  çağın  özellikleri  anlatılmalı,  küreselleşme  konusunda  bilgilendirmeler
yapılmalı;  çocuklarımız  içinde bulunduğumuz bu dönüşüm sürecine hazırlıklı  olmalıdırlar.
Bununla  birlikte  yeni  medya araçlarının  bilinçli  kullanımı  konusunda dersler  verilmelidir.
Ayrıca  bu  konularda  yetişkin  eğitimi  de  desteklenmeli  ve yetişkin  bireyler  bu  hususlarda
sorumluluklar almalıdır. 

Son olarak değerlerimizin yaşatılmasında en önemli kurumlardan biri olan aile kurumu
güçlendirilmeli;  çocuklar  ile  aile  büyükleri  arasındaki  iletişim  ve  aile  bireyleri  arasındaki
bağlar korunmalı ve sağlamlaştırılmalıdır. 
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TÜRK AİLE YAPISINI KORUMAYA DÖNÜK TARTIŞMALAR EKSENİNDE
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Selçuk AYDIN1

Aişe ARAZ2

 Özet
Kadına yönelik şiddet konusu son zamanlarda gündemden düşmeyerek toplumsal bir

sorun  haline  gelmiştir.  Bu  konu  ile  ilgili  ulusal  ve  uluslararası  alanda  birçok  düzenleme
yapılmakta  ve  konuyla  ilgili  tartışmalar  ise  güncelliğini  her  daim  korumaktadır.  Son
dönemlerde İstanbul Sözleşmesine dönük tartışmalarda bu durumun en iyi örneklerinden biri
olarak  karşılık  bulmaktadır.  Kadına  Yönelik  Şiddet  ve  Aile  İçi  Şiddetin  Önlenmesi  ve
Bunlarla  Mücadeleye  Dair  Avrupa  Konseyi  Sözleşmesi  olarak  İstanbul  Sözleşmesi  2011
yılında  Avrupa Konseyi  tarafından  ilk  imzaya  açılmıştır.  Türkiye’nin  de  imza  verdiği  bu
sözleşmenin  ana  teması  kadına  dönük  şiddet  ve  aile  içi  şiddetin  önlenmesi  esasına
dayanmaktadır.  İstanbul  Sözleşmesi  kadınlara  yönelik  şiddetin  ortadan  kaldırılması
noktasında  önleme,  koruma,  soruşturma,  uluslararası  iş  birliği  ve  izleme  yöntemi  gibi
politikaların hazırlanmasına temel  bir çerçeve olarak hazırlanmıştır.  İstanbul sözleşmesinin
kadına ve aile içi şiddete dönük ortaya koyduğu çerçeve aynı zamanda Türkiye özelinde aile
kurumuna  dönük  de  yoğun  bir  tartışma  sürecini  beraberinde  getirmiştir.  Bahse  konu
sözleşmenin toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimler bağlamında Türk aile yapısını bozucu
unsurlar  içerdiği,  gelenek,  örf  ve  adetleri  yadsıyan  bir  içeriğe  sahip  olduğu  iddiası  uzun
süreler boyunca dillendirilmiştir.  Nitekim bu tartışmalar neticesinde Türkiye 20 Mart 2021
tarihi itibariyle İstanbul Sözleşmesinden çekilmiş bu durum ise toplumda yeni tartışmaları ve
kamplaşmaları  da  beraberinde  getirmiştir.  Bu  çalışmanın  amacı  da  İstanbul  Sözleşmesi
üzerinden  cereyan  eden  aile  kurumunun  yıpratılmasına  dönük  eleştirileri/tartışmaları
sözleşmenin  maddeleri  ve tarafları  üzerinden karşılaştırmalı  ve betimsel  bir  şekilde analiz
etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, İstanbul Sözleşmesi, Toplumsal Cinsiyet, Muhafazakârlık.

AN EVALUATION OF THE ISTANBUL CONVENTION ON THE AXIS OF    
     DEBATES ON PRESERVING THE TURKISH FAMILY STRUCTURE

Abstract
The issue of violence against women has not fallen off the agenda recently and has

become a social  problem.  Many regulations  are  made on this  subject  in  the national  and
international arena, and the discussions on the subject are always up-to-date. It has been one
of the best examples of this situation in the recent debates on the Istanbul Convention. The
Istanbul  Convention,  as the Council  of Europe Convention on Preventing and Combating
Violence against Women and Domestic Violence, was opened for signature by the Council of
Europe in 2011 for the first time. The main theme of this convention, which Turkey has also
signed, is based on the principle of preventing violence against women and domestic violence.
The  Istanbul  Convention  has  been  prepared  as  a  basic  framework for  the  preparation  of
policies  such  as  prevention,  protection,  investigation,  international  cooperation  and
monitoring method for the elimination of violence against women. The framework of the
Istanbul Convention on women and domestic violence has also brought with it an intense
discussion process regarding the institution of family in Turkey. It has been argued for a long
time that the contract in question contains elements that disrupt the Turkish family structure in
the context of gender and sexual orientations, and that it has a content that denies traditions,

1 Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, selcuk.aydin@atauni.edu.tr.
2 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, arazaise0@gmail.com
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customs and traditions. As a matter of fact, as a result of these discussions, Turkey withdrew
from the Istanbul Convention as of 20 March 2021, and this situation brought along new
discussions  and  polarizations  in  the  society.  The  aim  of  this  study  is  to  analyze  the
criticisms/discussions about the deterioration of the family institution that took place over the
Istanbul Convention in a comparative and descriptive manner over the articles and parties of
the contract.

Keywords: Family, Istanbul Convention, Gender, Conservatism.
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Giriş
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair

Avrupa  Konseyi  Sözleşmesi  olarak  İstanbul  Sözleşmesi  2011  yılında  Avrupa  Konseyi
tarafından ilk kez imzaya açılmıştır. Türkiye’nin de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nin ana
teması, kadına dönük şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi esasına dayanmaktadır.  İstanbul
Sözleşmesi  kadınlara  yönelik  şiddetin  ortadan  kaldırılması  noktasında  önleme,  koruma,
soruşturma, uluslararası iş birliği ve izleme yöntemi gibi politikaların hazırlanması hususunda
temel bir çerçeve olarak kayda geçmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nin kabulü ise ülkemizde aile
üzerinden yoğun birtakım tartışmaların da gündeme gelmesine neden olmuştur. Sözleşmenin
tarafı  olan  ve  kadına  dönük  şiddetin  önlenmesinde  temel  bir  çerçeve  olarak  sözleşmeyi
savunanlara karşı Türk aile yapısını korumaya dönük sözleşmenin kaldırılmasını isteyen iki
ayrı kutup tartışmanın ana çevresini oluşturmuştur. 

Ancak  İstanbul  sözleşmesi  oldukça  farklı  boyutları  olan  ve  bahsedilen  tartışmanın
ötesine  geçen  bir  konuma  sahiptir.  Dolayısıyla  çalışmanın  özünü  bozmadan, İstanbul
Sözleşmesi çerçevesinde aile üzerinden cereyan eden tartışmalara geçmeden önce sözleşme
üzerinden  ortaya  çıkan  fakat  çokça  zikredilmeyen  önemli  sayılabilecek  birkaç  hususu  da
kabaca özetlemek gerekmektedir. 

İlk  olarak,  İstanbul  Sözleşmesi’nin  uluslararası  bir  sözleşme  olması  Türkiye
Cumhuriyeti  Devleti’nin  de sözleşmeden ani/beklenmedik  bir  şekilde,  kamuoyunun bilgisi
dışında çekilmesi uluslararası birçok eleştiri ve tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Özellikle
Avrupa  Birliği  ve  Amerika  Birleşik  Devletleri  bu  konuda  olumsuz  tepkiler  vermiş,
sözleşmeden çekilmenin demokratik hak ve talep arayışında bir geri çekilme olduğu ve de
Türkiye’nin  otoriter  bir  yöne  evrildiği  şeklinde  eleştiriler  yöneltilmiştir.  Avrupa  Konseyi
Genel Sekreteri  Marija Pejcinovic Buric,  Türkiye’nin,  Avrupa Konseyi’nin kadına yönelik
şiddetle  ilgili  İstanbul  Sözleşmesi’nden çekilmesini,  kadınların  korunmasını  tehlikeye  atan
büyük bir gerileme olarak eleştirmiştir.  Yine, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Başkan
Yardımcısı Wendy Sherman’ın 29 Mayıs 2021 tarihli Türkiye ziyaretinde İstanbul Sözleşmesi
bizim şeklinde bir maskeyle kameralara poz vermesi, Türk mevkidaşıyla yaptığı görüşmede
ise  insan  hakları,  demokrasi  ve  hukukun  üstünlüğü  gibi  konulara  değinmesi  söz  konusu
uluslararası tepkinin sadece küçük bir örneği olarak karşılık bulmuştur. 

Küresel dünyanın bir parçası olarak uluslararası sözleşmelerden ani ve beklenmedik
bir şekilde çekilmek de beraberinde uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin olumsuz bir imaja
bürünmesine/büründürülmesine  kapı  aralamıştır.  Sonuçta  küresel  dünya/ağ  öngörülebilir,
uluslararası sözleşme ve antlaşmalar üzerinden kendisini var etmektedir. Bu durum ise küresel
dünya ölçeğinde olumsuz algı ve propaganda faaliyetlerine kapı aralamakta, küresel ölçekte
farklı sahnelerde Türkiye imajının olumsuzlanması olarak karşılık bulmaktadır.

İstanbul sözleşmesi üzerinden cereyan eden tartışmaların bir diğer boyutunu ise iktidar
ve  muhalefet  arasındaki  karşıtlık  üzerinden  okumak  gerekmektedir.  Ancak  burada  altı
çizilmesi  gereken husus,  siyasal muhalefetten ziyade iktidarın  yaklaşık 20 yılı  bulan kimi
uygulamalarına karşı çıkan, farklı toplum kesimlerinin ortaya koyduğu muhalefettir. Kısaca
iktidarın bizine karşılık dışarıda kalan ötekiler, farklı toplumsal çevrelerden olmalarına karşın
sözleşmenin feshiyle birlikte tartışmaların esas taraflarından biri haline gelmişlerdir. Homojen
bir grup olmamakla birlikte bu çevreler içinde LGBTQ+’lı gruplar, modern muhafazakârlar,
siyasal olarak iktidar karşıtları ve bunun sivil toplum bağlamında karşılığı olan farklı STK’lar
yer almaktadır. Özellikle kadına dönük şiddet vakaları ve ortaya konulan çözüm önerilerinin
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sonuçsuz kalması,  muhalefetin  hem sesinin hem de çeşitliğinin artmasına neden olmuştur.
Covid-19  salgını  nedeniyle  gösteri,  toplantı  ve  yürüyüşlerin  askıya  alınması  söz  konusu
muhalefetin kendisini farklı alanlarda organize etmeye yöneltmiştir. Yine medyanın iktidarın
kontrolünde  olduğu  iddiaları  muhalefeti  sanal  mekânlarda  ve  sosyal  medya  uygulamaları
aracılığıyla organize olmaya sevk etmiş ve sözleşme üzerinden söz konusu mekânlarda farklı
kesimlerin farklı itirazları tek bir muhalefete dönüşmüştür. 

Sözleşmenin  fesih  edildiği  zamanın  manidarlığı  da  ayrı  bir  tartışma  konusudur.
Sözleşmenin  yürürlükten  kaldırıldığı  tarih  Merkez  Bankası  Başkanı’nın  görevden  alındığı
tarihe  denk düşmekte  bu durumda kimi yorumcular  tarafından gündemi değiştirme çabası
olarak yorumlanmaktadır. Bir taşla iki kuş vurma şeklinde ifade edilen bu durumla birlikte
hem  Merkez  Bankası  Başkanı’nın  görevden  alınması  hem  de  İstanbul  Sözleşmesi’nin
yürürlükten  kaldırılmasıyla  iktidarın  belirsiz  bir  durum yaratarak  hem toplumsal  hem de
siyasal  muhalefeti  müphem  bir  hale  sürükleyerek  söz  konusu  tarafların  net  bir  pozisyon
almasına engel olduğu iddia edilmiştir.

Sözleşmenin  feshi  ile  ilgili  tartışmalarda  esasen  gözden  uzak  tutulan  ve  de  çokça
zikredilmeyen önemli bir hususta hem iktidarın kendi içinde hem de iktidarın dayandığı taban
olarak kabul edilen muhafazakârlar arasında uzun sürelerdir var olan tartışmaların sözleşme
üzerinden  kendisini  somutlaştırmasıdır.  Dünyanın  yaşadığı  hızlı  değişim  süreci  toplumsal
yapıyı ve toplumsal  kurumları  da hızlı  bir  şekilde dönüştürmekte bu durumda beraberinde
farklı  tartışmaları  ve kamplaşmaları  gündeme getirmektedir.  Toplumsal  değişme ekseninde
aile,  kadın,  dindarlık,  mahrem,  tüketim  vb.  gibi  birçok  kavram  bu  değişimden  nasibini
almaktadır.  Bu hususta  muhafazakâr  düşünce  ise  söz  konusu değişimin  nasıl  algılanacağı
hususunda net bir fikre sahip değildir.  Kadın ve aile hususunda yaşanan tartışmalar ise bu
durumu ispatlar mahiyetedir. Aile üzerinden cereyan eden tartışmalar dikkate alındığında, bir
tarafta değişime karşı direnç gösterenler,  diğer tarafta ise muhafazakârlığı  modernleşmeyle
özdeşleştirmek ya da değişen dünyanın şartlarına göre yeniden uyarlamak isteyen iki ana grup
söz konusudur. İşin siyasi ve iktidar boyutu bir tarafa bırakıldığında özellikle KADEM (Kadın
ve  Demokrasi  Derneği)  gibi  dernekler  üzerinden  örgütlenen  ve  de  hem  Türkiye’nin
siyasetinde  hem de  toplumsal  yaşamında  aktif  olmak  isteyen  daha  ılımlı  ve modern  diye
nitelenen muhafazakârlar ile buna karşı çıkan gruplar arasında sözleşme üzerinden yaşanan
bir  çatışma  söz  konusudur.  Geleneksel  muhafazakârlar,  sözleşmenin  Türk  aile  yapısını
bozduğun, cinsiyet rolleri bağlamında nötr diye adlandırılan yeni bir kimliğin inşa edildiğini,
geleneksel cinsiyet rollerinin yerine sapkın sayılabilecek kimi cinsel tercihlerin/yönelimlerin
meşrulaştırılmasında sözleşmenin bir aparat olarak kullanıldığını iddia etmektedir. KADEM
ve benzeri  oluşumlar ise dolaylı  olarak bu süreci meşrulaştıran bir  araç vazifesi  görmekle
suçlanmıştır. Aslında KADEM’e dönük muhalefet oldukça eskidir. KADEM’in siyasal alanda
etkinliğini arttırması, karar verici bir odak olarak algılanması ve sonuçta kadın formasyonu
üzerinden biçimlenen bir dernek olması bazı muhafazakâr grupların tepkisini çekmiştir. Bir
bakıma KADEM’e dönük doğrudan yapılamayan muhalefet  İstanbul Sözleşmesi üzerinden
yapılmaya  çalışılmaktadır.  Bu  hususta  muhafazakârlık  bağlamında  önde  gelen  isimlerden
Yusuf  Kaplan’ın  (2019)  KADEM’e  dönük  yönelttiği  eleştiriler  tespitlerimizi  doğrular
mahiyettedir:  “KADEM  dokunulmaz  “kutsal  inek”  midir?   Bu  nasıl  bir  nobranlıktır!”,
“Yobazlara KADEM’den tokat gibi yanıtmış! Bu tokat Ak Parti’ye! Bu tokat aile’ye! Kadın
cinayeti MASKE! İstanbul Sözleşmesi eşcinselliği yasayla dayatıyor KADEM kademe kademe
ailenin  altını  oyuyor,  bu  sahipsiz  toplumun  tarihine  kara  leke  olarak  geçiyor!”,
“UYARI/YORUM  Tanzimat’tan  bu  yana  en  büyük  tehdit  ailenin  çözülmesidir.  *Ailenin
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korunması  milli  güvenlik  meselesi  haline  gelmiştir!  *Ailenin  çözülmesine  yol  açan  Milli
Eğitim,  Aile  Bakanlığı  ve  KADEM  projeleri  derhal  durdurulmalıdır!”  Söz  konusu  bu
mesajlara KADEM ve destekçileri tarafından oldukça sert karşılıklar verilmiştir. Bu tartışma
bize muhafazakârların  kadın,  aile,  mahrem vb. konular üzerinde tam bir  konsensüse sahip
olmadıklarını  hem  KADEM  hem  de  İstanbul  Sözleşmesi  üzerinden  de  bir  bakıma
bölündüklerini göstermektedir.

Aslında sözleşmeye karşıt olan grupların en büyük itirazları Türk aile yapısına dönük
hassasiyetlerinden  kaynaklanmaktadır.  Çünkü  aile,  muhafazakâr  düşüncenin  ve  yaşantının
temel sığınağıdır.  Aile, toplumun en küçük yapı taşı olarak bir bakıma toplumun inşa edildiği
temel alandır, bu nedenle muhafazakâr düşünce için aile, toplumun varlık nedenidir. Bireyin
topluma hazırlanmasında bebeklikten, çocukluğa, gençliğe ve yetişkinliğe evirilmesinde temel
değerlerin aktarımında hem düşüncenin hem de yaşantının sürekliliğinin sağlanmasında aile
birçok role sahiptir.  Dolayısıyla aile üzerinde yaşanan değişim bir bakıma geleneksel olarak
kanıksanan birçok rolün ve fonksiyonun da değişmesi anlamına gelmektedir. Bu değişim ise
beraberinde kimi tepkileri, kaygıları ve korkuları gündeme getirmektedir. 

Modernleşme süreciyle birlikte aile yapısı kadının eşitlik, hak, adalet gibi arayışları
noktasında yeniden şekillenmeye başlamıştır. İstanbul Sözleşmesi de eşitlik, hak arayışları ve
şiddet  noktasında  kadın  hareketleri  tarafından  desteklenen  bir  sözleşme  olarak  kabul
edilmektedir.  İmzalandığı  ilk  günden  itibaren  gündemden  düşmeyen  tartışmalara  ve
eleştirilere konu olan İstanbul Sözleşmesi, kadına şiddeti önleme esasına dayanmakta, kadına
karşı  şiddet  ve aile  içi  şiddetten  arınmış  bir  toplum hedefi  sloganıyla  hareket  etmektedir.
Ancak söz konusu sözleşme modernleşme süreciyle birlikte yaşanan değişime taraf olanlarla
söz konusu değişimin kimi yönlerine itiraz eden grupları da karşı karşıya getirmiştir.  

Özetle  bu  çalışma,  sözleşmenin  tarafında  olan  ve  “sözleşme  yaşatır”  diyenlerle,
“sözleşme öldürür” şekilde karşılık bulan iddiaları,  sözleşmenin tartışmaya konu maddeleri
üzerinden  ele  almayı  amaçlamaktadır.  Bu  hususta  özellikle  belirli  muhafazakâr  gruplar
tarafından  dillendirilen  sözleşmenin  Türk  aile  yapısını  bozduğu  ve  onu  dejenere  ettiği
eleştirilerine  karşılık  sözleşmenin  böyle  bir  içeriğe  sahip  olmadığını  belirten  sözleşme
taraftarlarının  iddiaları  sözleşmenin  maddeleri  üzerinden  karşılaştırmalı  ve  betimsel  bir
şekilde ele alınacaktır.

Tartışmaların Odağındaki Bir Kurum Olarak Aile

Aile  kavramı  TDK’ya  göre,  “evlilik  ve  kan  bağına dayanan  karı,  koca,  çocuklar,
kardeşler  arasındaki  ilişkilerin  oluşturduğu  toplum  içindeki  en  küçük  birlik” olarak
tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu). Anne, baba ve çocuklardan oluşan bir kurum olarak
aile, birçok düşünce insanı tarafından toplumların sürekliliğini sağlama noktasında önemli bir
yapı  taşı  olarak kabul  edilmektedir.  Toplumun sürekliliğinde temel  bir  birim olarak kabul
edilen  aile,  bireyin  toplumsallaşma  ve  sosyalizasyon  sürecinde  kazandığı  rol  ve
davranışlarının da temelini sunmaktadır. Sosyal bir varlık olarak birey, toplumsal yaşam için
ihtiyaç duyduğu değer, tutum ve davranış gibi kodları aile kurumundan edinmektedir (Aydın-
Bahadır,  2019:  202).  Aile  kurumunu  toplumun  merkezine  koyan  düşüncelerin  temelinde
ailenin üstlendiği fonksiyonların önemli bir yeri söz konusudur. Toplumun ihtiyaç duyduğu
yeniden  üretimin  ve  değer  aktarımının  temel  unsuru  olarak  aile,  toplumun  sürekliğinin
sağlanması hususunda birçok fonksiyonu icra etmektedir. Kısacası aile; güvenilir, sağlam ve
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süreklilik  içeren bir  ilişki  biçimini  inşa etmiş  bir  kurum olarak,  toplumların  devamlılığını
sağlamak  adına  kendini  adamış  insan  topluluğudur.  Aile  kurumunu  ortaya  çıkaran  temel
unsuru  ise  evlilik  bağıdır.  Evlilik,  tarihsel  ve  toplumsal  bir  ilişki  biçimi  olarak  biyolojik
üretimin  ya  da  soyun  devamını  sağlamaya  dönük  oluşturulmuş  bir  kurumdur.  Evlilikten
beklenen işlevsellik, genel olarak bütün toplumlarda benzer içeriktedir. Ancak evlilik bağının
tesisi için benimsenen yöntemler ise toplumdan topluma farklılık göstermektedir.  Oturulan
yer, eş sayısı, gruba göre yapılan evlilik, otorite yapısının belirlenmesi, soy ve şecereye göre
evlilik vb. bu farklılıkların örneklerini oluşturmaktadır. Bu hususta evlilik, toplumların kendi
hayat stilleri uyarınca belirli çerçevelere göre uyarlanmış, kimi sınırlamalara tabi tutulmuş ve
belirli tören ya da ritüellere bağlanmış bir gerçeklik olarak karşılık bulmuştur. 

Aile ve evlilik kurumu toplumların sürekliliklerini sağlama noktasında inşa ettikleri
kurumlardan  (siyaset,  ekonomi,  din,  hukuk,  eğitim  vb.)  biridir.  Toplum  halinde  yaşam,
kurumsallaşmayı ve kurumları gerekli kıldığı gibi kurumların birbirleriyle olan etkileşimi de
değişim dediğimiz  unsuru  gündeme getirmektedir.  Her  kurum kendi  içsel  bağlamında  bir
sisteme ve yapıya sahip olsa da bu kurumların donuk ve de bağımsız/müstakil bir form olduğu
anlamına  gelmemektedir.  Kurumlar,  birbirlerinden  etkilendikleri  gibi  birbirlerini  de
etkileyebilen  yapılar  olarak  karşılık  bulmaktadır.  Hayatın  değişen  doğası  kurumlarında
değişim  geçirmesini  ve  yeni  şartlara  göre  kendilerini  konumlandırmalarını  beraberinde
getirmektedir. Bir kurum olarak aile de bu değişimden farklı dozlarda nasibini almaktadır. Bu
durum Türk aile yapısı içinde geçerlidir. Tarihsel süreç içerisinde Türk aile yapısını tekil bir
kategori olarak ifade edemeyişimizin arka planında da ailenin geçirdiği değişim/evrim süreci
belirleyici  olmaktadır.  Tarihsel  süreçte  yaşanan  değişim  Türk  aile  yapısının  da  dönemsel
olarak  farklılaşmasına  neden  olmuştur.  Bu  hususta  genel  bir  sınıflandırma  yapmamız
gerekirse,  İslamiyet öncesi Türk aile  yapısı,  İslamiyet  dönemi Türk aile  yapısı  ve modern
Türk aile yapısı şeklinde bir tasnif karşımıza çıkmaktadır (Aydın-Bahadır, 2019: 210). 

Eski Türklerde aile  denildiğinde akla  toplum gelmekte toplum da devletin  karşılığı
olarak görülmektedir. Ailenin sahip olduğu bağlamın gücü toplumun da sağlamlığının delaleti
olarak  kabul  edilmektedir.  Temel  sosyal  bir  birim  olan  aile,  toplumsal  yapının  çekirdeği
olarak görülmüş, ailenin oluşumu ise kan bağına dayalı bir yapılanma sergilemiştir. Eski Türk
ailesi  “geniş aile” gibi görünse de esasında “küçük aile” tipine denk düşmektedir.  Göçebe
yaşamın karakteri  bir  noktada geniş bir  ailenin  teşekkülünü zorlaştırmıştır.  Türklerde evin
sahibi ve dayanağı ise kadındır. Eski Türk ailesinde kadının konumu ise o günün şartlarında
oldukça ileri  sayılacak bir  boyuttadır.  Bu hususta Kafesoğlu, Türk kadınının çağdaşlarıyla
karşılaştırıldığında toplumsal açıdan oldukça itibarlı bir konuma sahip olduğunu iddia etmiştir
(Kafesoğlu, 2010: 219-220).

Türklerin İslam’la tanışmaları ise beraberinde biri dizi değişimi gündeme getirmiştir.
Bu noktada aile  kurumu da İslami özellikler  üzerinden yeniden bir  forma sahip olmuştur.
İslami Türk aile yapısının gözlemlenebileceği en iyi örnek ise Osmanlı Devleti’dir.  İslami
düşünce geleneğinde de aile, toplumsal hayatın temeline yerleştirilmiştir. Tabakoğlu, Osmanlı
ailesinin çekirdek aile görünümünde olduğunu iddia etse de Ortaylı bu tespite katılmamış ve
Osmanlı  ailesinin  geniş  aileye  tekabül  ettiğini  iddia  etmiştir.  Ailenin  temel  üretim birimi
olduğunu belirten Ortaylı, bütün geleneksel toplumlarda olduğu gibi, Osmanlı’da da geniş aile
tipinin görüldüğünü belirtir. Ortaylı’ya göre geniş aile, üç kuşağın bir arada yaşadığı ve yakın
akraba ve kardeşlerin ailelerini de içeren daha geniş bir birleşik topluluğu oluşturduklarını
belirtmektedir (Tabakoğlu, 2013: 33, Ortaylı, 2009: 90). 
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Osmanlı’da  kadının  konumu  ise  daha  çok  ev  içi  rollerle  özdeşleştirilmiştir.  Evin
dışarıya kapalı bir avlu biçimde tesisi kadının ev içi konumunda ona rahatlık sağlayabilecek
bir düzenin göstergesi olsa da aynı zamanda bu durum kadının ev içi rollere hapsedildiğinin
de bir göstergesidir. Aynı şekilde boşanma hususu da kadının toplumsal konumunu anlamaya
yardım edecek  bir  veridir.  Bu kapsamda  boşanma hakkı  Osmanlı  toplumunda  ilke  olarak
erkeğe  aittir.  Miras  paylaşımı  hususunda  da  tam  bir  eşitlik  söz  konusu  değildir  (Aydın-
Bahadır, 2019: 213). Dolayısıyla Osmanlı kadını Tanzimat sürecine kadar oldukça geleneksel
ve  kapalı  bir  yaşantı  geçirmiştir.  Tanzimat  ile  birlikte  kızlar  için  okullar  açılması,  ölen
babanın  mirasından kız  çocuklarının  da pay alması,  cariyeliğin  yasaklanması  ve  “gelinlik
vergisi” olarak bilinen evlenen kızlardan alınan vergilerin kaldırılması gibi hususular kadının
geleneksel rolünün değişmeye başladığının göstergeleridir (Altındal, 1994: 18).

Cumhuriyetle  ile birlikte  yaşanan değişim ve dönüşüm süreci  ise hem aile  hem de
kadın noktasında yeni bir hayatın başlangıcını oluşturmuştur. Tanzimat’la başlayan dönüşüm
süreci, Cumhuriyetle birlikte zirve noktasına ulaşmıştır. Modern ve seküler bir toplum iddiası
üzerinden toplumsal yaşamın bütünsel olarak değişimi amaçlanmıştır. Söz konusu değişimin
odağında  ise  Türk  kadını  ve  Türk  ailesi  yer  almıştır.  Modernleşme  hedefi  doğrultusunda
Cumhuriyet,  sadece siyasal alanı değil  aynı zamanda gündelik rutinler ve alışkanlıkları  da
değiştirmeyi  kapsayan bir toplumsal  düzeni inşa etmeye çalışmıştır  (Aydın-Bahadır,  2019:
214). 

Cumhuriyetin ortaya koyduğu bağlam, aile ve kadına yüklenen geleneksel rollerinde
değişimini  gündeme  getirmiştir.  Kadının  ev  içi  rollerle  özdeşleşen  kapalı  konumu  yerine
vatandaşlık  ekseninde  tanımlanan  bir  kadın  figürü  hedef  olarak  seçilmiştir.  Özgür,  kendi
kararlarını alabilen, reel yaşamın aktif bir unsuru olarak benimsenen kadın figürü, hayatın her
alanında  ön  plana  çıkarılmaya  çalışılmıştır.  Aslında  Cumhuriyetin  hedeflediği  toplumsal
değişimin geniş bir  tabana yayılmasında kadın ve aile etkin bir  unsur olarak görülmüştür.
Ailenin sahip olduğu işlevsel potansiyel, yeni nesillerin var olan değişimi özümsemesine katkı
sağlayacak  bir  güç  olarak  algılanmıştır.  Kadının  geleneksel  annelik  rolünden yararlanarak
yeni  nesillerin  modern  ve  seküler  yaşantıyı  daha  kolay  içselleştireceği  düşünülmüş,  bu
hususta seküler ve modern bir kadın imajı ön plana çıkarılırmıştır. 

Yine yurttaşlık temelinde inşa edilen yeni yaşamın temel sloganı eşitlik kavramında
kendisini göstermektedir. Eşitlik ise sadece siyasal alanla sınırlı bir kavram değildir. Hayatın
bütün anlarını  kapsayan bir  içeriktedir.  Dolayısıyla  Cumhuriyetin  temel  eşitlik  söyleminin
esas  muhatabı  kadınlar  olmaktadır.  Bu durumda geleneksel/ataerkil  anlayışların  değişmesi
anlamına gelmektedir.  Kadının bu derece dışsallaşması ve alışılmış ataerkil  formdan karar
verici bir konuma yükselmesi ise beraberinde, günümüze kadar yansıyan tartışmalara da kapı
aralamıştır. Muhafazakârlık ekseninde kadının alışılmış rollerinden çıkması bir sapma olarak
görülmüş, bu durumdan da aile kurumunun olumsuz etkileneceği iddia edilmiştir.

Neticede  Türk  aile  yapısı  birçok  itiraza  rağmen  geleneksel  geniş  aile  formundan
çekirdek  aile  formuna evrilmiştir.  Kırsaldan kente  göç  ve kentleşme olgusu ise  bu geçişi
hızlandıran temel etkenler olarak karşılık bulmuştur. Geleneksel olarak adlandırdığımız geniş
aile, sanayi öncesi toplumlarına hasken modern aile olarak ifade edilen aile yapısı ise sanayi
sonrası toplumlarında daha yaygın bir şekilde görülmektedir. Geniş aile yapısından çekirdek
modern  aile  yapısına  geçiş  aile  üyeleri  arasındaki  ilişkinin  biçimini  de  değiştirmiştir.
Hiyerarşi  eksenli  bir  ilişki  yerine  eşitlikçi  bir  ilişki  tarzı  ortaya  çıkmıştır.  Kadınların  iş
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yaşamına  katılmaları,  eğitim olanaklarının  artması  ve  yaygınlık  kazanması,  eşitliğe  dayalı
hukuksal düzenlemeler bu ilişki tarzının demokratik bir hal almasına neden olmuştur.  

Modernleşme  ile  birlikte  kadının  yaşadığı  değişim  ve  elde  ettiği  kazanımlar
beraberinde  ataerkil  söylemleri  ve  tepkileri  de  gündeme  getirmiştir.  Kadınların  toplumsal
yaşantıdaki  ikincil  konumlarının  en  büyük  nedeni  olarak  ataerkil  sistem gösterilmektedir.
Ataerkillik  hem aile  hem de  toplumsal  yaşantıda  asimetrik  bir  ilişki  biçimi  olarak  erkek
egemenliğine dayanmakta ve kadının mutlak şekilde erkeğe tabi olmasını istemektedir. Bu
tabi olma hali ise beraberinde mutlak itaati gündeme getirmektedir. Mutlak itaat üzerinden
şekillenen sistem, kadını ikincilleştirerek onu bir nesneye dönüştürmekte, toplumsal yaşam ise
bu formül üzerinden hayatın her alanına transfer edilmek istenmektedir.   

Kadınların  dil,  din,  ırk  ve  mezhep  farketmeksizin  böylesi  bir  egemenlik  sistemi
içerisinde  ikinci  sınıf  olarak  görülmesi  feminizm  örneğinde  olduğu  gibi  farklı  tepkilerin
gelişmesine  neden olmuştur  (Güneş,  2017,  249).  Feminist  kuramların  odak noktası,  erkek
egemenliği olarak ifade edilen ataerkilliğe dayalı inşa edilmiş eşitsiz toplumsal sistemdir.  Bu
noktada  ailede  ataerkil  yapının  bir  yansıması  olarak  görülmektedir.  Toplumdaki  kadın  ve
erkek arasındaki  eşitsizliği  körükleyen ve sürekliliği  sağlayan bir  kurum olarak  aile,  hem
eşitsizliği  sürdüren  hem de  eşitsizliği  üreten  bir  kurum olarak  algılanmaktadır.   Feminist
kuramcılara göre kadına dönük şiddet de erkeğin kadın üzerinde egemenlik kurma isteğinden
kaynaklanmaktadır.  Şiddetin,  ataerkil  yapı ile hem üretildiği hem de devam ettirildiği ileri
sürülmektedir.

Ataerkilliğe  karşı  ortaya  çıkan  feminizm,  (Arıkan,  1997:  11)  başlangıçtaki  tekil
formunu kaybetmiş  ve farklı  birçok kola ayrılmıştır.  Feminizmin çoğullaşan  söylemi aynı
zamanda Türk toplumuna da sirayet etmiştir.  Osmanlının son döneminde yaşadığı değişim,
kendisini kadın hareketlerinde de göstermiştir. II. Meşrutiyetten sonra kadınlar kendi seslerini
duyurabilmek  adına  gazete  ve  dergiler  çıkararak  görünür  olmayı  talep  etmişlerdir.  Bu
doğrultuda çeşitli kadın hareketleri kurulmuştur. Bu hareketler içerisinde İslami feminizme ise
ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. İslami feminizm, Türkiye ekseninde yeni bir kadın
kimliği olan muhafazakâr kadın kimliğini inşa etmek istemiştir. İslami feminizm kavramının
ortaya  çıkması  ise  birçok  tartışmayı  gündeme  getirmiştir  (Yılmaz,  2015:  135-148).
Cumhuriyetle birlikte kadının yurttaş olarak eşit haklar üzerinden tanımlanması bir noktada
ılımlı  muhafazakâr  kadın kimliğini bir  süreliğine gözden düşürse de yirminci  yüzyılın son
çeyreği ile birlikte modern diye nitelenebilecek yeni bir muhafazakâr kadın tipi ve arayışı söz
konusu olmuştur.  Siyasal alanda yaşanan değişim beraberinde toplumsal  yaşantıda aile  ve
kadın noktasında yeni arayışları gündeme getirmiştir.  

Bugün geldiğimiz noktada da İstanbul sözleşmesi ekseninde yaşanan tartışmaların bir
tarafında da İslami feminizm yer almaktadır. Bu hususta kısaca KADEM diye anılan Kadın ve
Demokrasi derneğine de ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Kadın ve Demokrasi Derneği
(KADEM) muhafazakâr bir ideolojiyle kadına dönük şiddet ve aile içi şiddeti önlemek adına
birtakım çalışmalar  sürdürmektedir.  KADEM, kadınların  kendi  haklarını  öğrenmelerini  ve
devletin  sağladığı imkânlardan haberdar olmaları  için  eğitim ve seminerler  düzenleyen bir
dernek  olarak  kendisini  tanıtmaktadırlar.  Bu  eğitimler  sadece  ulusal  değil  aynı  zamanda
uluslararası olarak da varlık göstermektedir. 8 Mart 2013 yılında kurulan KADEM vakfı, kısa
süre içerisinde büyük bir gelişme kat etmiş, çok sayıda yurt ve okul açmıştır (Geçer-Kıymaz,
2019:  s.194).  KADEM, kadının  güçlendirilmesinin  aileyi  güçlendireceği  iddiasıyla  kadına
yönelik çalışmalar  yaptığını  ifade etmiştir.  KADEM’in kadınlar için hak, hukuk ve adalet
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arayışı  ve  de  siyasette  etkin  hale  gelmesi  ise  birçok  tartışma  ve  eleştiriyi  de  gündeme
getirmiştir.  İstanbul Sözleşmesi ile ilgili KADEM’e yönelik pek çok eleştiri söz konusudur.
Bu eleştirilere  dönük KADEM ise 2013 yılında  kurulduğunu,  İstanbul  Sözleşmesi’nin  ise
2011 yılında imzalandığını belirterek karşılık vermiştir. Kendilerinin bir sivil toplum kuruluşu
olarak  İstanbul  Sözleşmesine  dönük  bakış  açılarının:  (Yılmaz,  2014)  “Alternatifsiz  bir
Sözleşme değildir. Alternatifsiz olan kısım kadına şiddetle ilgili mücadeledir” şeklinde ifade
etmişlerdir. 

Neticede  aile  üzerinden  yaşanan  tartışmaların  tarihçesi  oldukça  eskidir.  Türk
modernleşmesi  ve  Cumhuriyetin  ortaya  koyduğu  paradigma  değişimi  beraberinde  farklı
tepkileri  gündeme  getirmiştir.  Günümüzde  de  aile,  kadın  ve  şiddet  olguları  kamuoyunun
gündemini meşgul eden bir içeriktedir. İstanbul Sözleşmesi ise bir bakıma geçmişten intikal
eden  söz  konusu  tartışmaların  daha  da  yoğunlaşmasını  sağlayan  bir  katalizör  görevi
görmüştür. İstanbul Sözleşmesi

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), 12 bölüm ve 81 maddeden oluşmaktadır.
Bu  Sözleşme  İstanbul’da  imzalandığı  için  İstanbul  Sözleşmesi  olarak  adlandırılmıştır.
İstanbul  Sözleşmesi,  uluslararası  bir  sözleşme  olması  sebebi  ile  yasaların  üzerinde  olan
hukuki bir metin olarak tanımlanmaktadır.  Sözleşme, kadına karşı şiddeti  ve ev içi şiddeti
önleme ve de şiddete  karşı  alınabilecek tedbirlerin  belirlenmesi  hususuna katkı sağlamaya
dönük  bir  metindir.  Türkiye’nin  de  dahil  olduğu  46  ülke  ve  Avrupa  Birliği  tarafından
hazırlanan  İstanbul  Sözleşmesi,  kadınların  yaşamlarını  güvence  altına  almak  ve  toplum
içerisindeki konumlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

11  Mayıs  2011  yılında  ilk  imzaya  açılan  İstanbul  Sözleşmesi,  24  Kasım 2011’de
parlamentonun  onayını  almıştır.  İstanbul  Sözleşmesi’ni  ilk  imzalayan  ülke  ise  Türkiye
olmuştur.   11  Mayıs  2011  yılında  İstanbul’da  gerçekleştirilen  Avrupa  Konseyi  Bakanlar
Kurulu toplantısında imzaya açılan ve imzaya açıldığı şehir olan İstanbul adını alan sözleşme,
Türkiye’de 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 20 Mart 2021 tarihinde ise
Resmi  Gazetede  yayımlanan  Cumhurbaşkanı  kararı  ile  Türkiye,  İstanbul  Sözleşmesi’nden
ayrılmıştır:  “Türkiye Cumhuriyeti adına 15/11/2011 tarihinde imzalanan 10/02/2012 tarihli
ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile
İçi  Şiddetin  Önlenmesi  ve  Bunlarla  Mücadeleye  İlişkin  Avrupa  Konseyi  Sözleşmesi’nin
Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
3. Maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Söz  konusu  sözleşmenin  yürürlükten  kaldırıldığını  Cumhurbaşkanı  İletişim  Daire
Başkanı  Fahrettin  Altun  (2021)  attığı  bir  tweetle  kamuoyuna  şu  şekilde  duyurmuştur:
“Dünden  bugüne  Cumhurbaşkanımız  @RTErdoğan  liderliğinde  kadınların  toplumsal,
ekonomik,  siyasi  ve  kültürel  hayata  daha  fazla  katılmaları  için  verdiğimiz  mücadeleyi
kararlılıkla  sürdürüyoruz.  Kadınlar,  hayatın  nesnesi  değil  öznesidir!  Her  zaman  #Güçlü
Kadın  Güçlü  Türkiye  diyeceğiz.” (https://www.trthaber.com/). İstanbul  Sözleşmesi
imzaladıktan sonra, sözleşmeden ilk çekilen ülke de Türkiye olmuştur. 

İstanbul  Sözleşmesinin  4 ana  teması  söz  konusudur.  Bunlar,  şiddete  karşı  önleyici
politikalar  uygulanması,  şiddet  mağdurunun  şiddet  tehdidinden  korunması  için  önlem
alınması, şiddetin suç olarak tanımlanması ve şiddet uygulayıcısının yargılanması şeklindedir.
Şiddeti  engellemek  adına  yasalarda  bütüncül  değişiklikler  yapılması  ve  yapılan  yasaların
uygulanarak  kadına  dönük  şiddetin  engellenmesi  sözleşmenin  temel  amacı  olarak
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gösterilmektedir. Bu sözleşme kapsamında şiddetle mücadelenin Kadınlara Yönelik Şiddet ve
Ev  İçi  Şiddete  Karşı  Eylem  Uzman  Grubu  (GREVIO)  tarafından  izleneceği  de
belirtilmektedir. 

İstanbul  Sözleşmesi,  kadına  ve aileye  karşı  şiddeti  önleme,  kadın  erkek arasındaki
eşitliği  sağlama, şiddet mağdurlarının korunmasını sağlama, şiddeti  ortadan kaldırmak için
uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilmesi ve de şiddet mağdurunun yardım talep etmesinin
sağlanması amaçlanarak hazırlanmıştır.  33 ülke tarafından imzalanan sözleşmeyi Azerbaycan
ve Rusya imzalamamıştır. Sözleşmeye imza atan Ermenistan, Bulgaristan, Çekya, Macaristan,
Letonya,  Litvanya,  Lihtenştayn,  Moldova,  Slovakya,  Ukrayna  ve  Birleşik  Krallık  ise
sözleşmeyi  imzalamalarına  rağmen  sözleşmeden  çekileceklerini  belirtmişlerdir
(https://tr.euronews.com/). Sözleşmeden ayrılma nedeni olarak da sözleşme metninde yer alan
toplumsal  cinsiyet  ve  cinsel  yönelim  gibi  ifadelerin  eşcinselliğe  teşvik  ettiği  gerekçesi
gösterilmiştir. Ancak Türkiye, ilk onaylayan ve imzalayan ülke olmasının yanı sıra sözleşme
metnine dönük herhangi bir çekince, kaygı ve itirazda bulunmamıştır.  
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Kaynak: Avrupa Konseyi Anlaşma Ofisi

İstanbul Sözleşmesine Yönelik Eleştiriler ve Tartışmalar

Kadın ve aile üzerinden yaşanan tartışmalar oldukça eski bir geçmişe sahip olsa da
İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla bu tartışmalar farklı bir boyuta taşınmıştır. İstanbul
Sözleşmesi  bir  bakıma  siyasi  ve toplumsal  tartışmaların  odağı  haline  gelmiştir.  Adalet  ve
Kalkınma  Partisi  (AKP)  Genel  Başkanvekili  Numan  Kurtulmuş’un  (02.07.2020)  İstanbul
Sözleşmesi’ne  yönelik,  “Nasıl  usulünü  yerine  getirerek  bu  sözleşme  imzalanmışsa,  aynı
şekilde  usulü  yerine  getirilerek  bu  sözleşmeden  çıkılır” (www.aa.com.tr)  ifadelerinden
hareketle  İstanbul  Sözleşmesi’nin  kaldırılmasına  dönük  tartışmalar  yoğunluk  kazanmıştır.
Tartışmalarda genel olarak iki kutup söz konusudur. Bir tarafta “sözleşme yaşatır” diyen ve
sözleşmenin  devamından  yana  olanlar  diğer  tarafta  ise  “sözleşme  öldürür”  şeklinde
sözleşmeye karşı olanlar yer almaktadır. Sözleşmeye taraf olanlar, yapılan eleştirilerin yersiz
olduğunu  belirtirken  sözleşmenin  karşısında  yer  alan  gruplar  ise  İstanbul  Sözleşmesi’nin
şiddeti  ortadan  kaldırmadığını,  aile  kurumunu  yıpratacak  bir  içeriğe  sahip  olduğunu  ve
toplumsal yapıda onarılmayacak yaralara neden olabilecek bir boyutta olduğunu iddia ederek
en  başından  sözleşmenin  kabul  edilmemesi  gerektiğini  belirtmişlerdir.   Üçüncü  bir  grup
olarak da arada bir tutum içinde olan ve kadına yönelik şiddetle alakalı  olarak sözleşmeyi
olumlu bulmalarına rağmen sözleşmenin bazı unsurlarının tartışmalı olduğunu iddia edenler
söz konusudur. 

Hukuki bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik en büyük eleştiriler 3, 4, 12, 14,
42 ve 48. maddelere yöneliktir. Bu maddelere dönük eleştirilerin odağında ise aile yapısının
bozulması,  toplumun  gelenek,  örf  ve  adetlerinin  hiçe  sayılması  yer  almaktadır.  Ayrıca
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toplumsal dokuya uygun bir metin olmadığı, sözleşmenin şiddeti önleme adı altında toplumsal
cinsiyet eşitliği üzerinden farklı cinsel tercih ve yönelimleri meşrulaştıran bir içerikte olduğu
iddia edilmiştir. 

 Sözleşmenin en çok eleştiri alan düzenlemesi olan 3. Maddenin b. Fırkası;  “aile içi
şiddet”,  eylemi gerçekleştiren,  mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun veya olmasın
veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde veya aile biriminde veya mevcut
veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel,
psikolojik veya ekonomik şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır.” şeklindedir. Sözleşme’nin
3.Maddesinin  b  Fırkasında  geçen  “birlikte  yaşayan  bireyler” ifadesi  tartışma  konusu
olmuştur.  Sözleşme  karşıtları,  aile  kavramı  yerine  ev  arkadaşı  ve  partner  gibi  ifadeleri
çağrıştıran “birlikte yaşayan bireyler” ifadesinin kullanılmasının kadına dönük şiddet ve kadın
mağduriyeti  ile  ilgisinin  olmadığını,  bu  ifade  ile  alışılmış  toplum yapısının  değiştirilmek
istendiğini  iddia  etmişlerdir.  Bu  ifade  tarzıyla  nikâhsız  yaşamın  teşvik  edildiği  ve  aile
kurumunun içinin  boşaltıldığı  belirtilmiştir.  Ayrıca  ev  içi  şiddet  ifadesi  ile  de evlilik  dışı
ilişkilerin  meşrulaştırıldığı  iddia  edilmiştir.  İstanbul  Sözleşmesi’nin  ailenin  çözülmesine,
geleneksel ve kültürel yabancılaşmaya neden olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca söz konusu
değişikliklerin nihayetinde aile yapısını yıkacağı belirtilmiştir. Bu hususta Yusuf Kaplan 20
Mart 2021 tarihinde atmış olduğu tweetinde; “#İstanbulSözleşmesi Batı'dan fonlanan feminist,
eşcinsel  örgütlerin  eseriydi.  İğrenç  linç  kampanyaları  yaptılar  bana  karşı  ailenin
çökertilmesene savaş açtığım için! İstanbul Sözleşmesi çöp olacaktı. Bu ülke kadına şiddeti
cinayeti  önleyecek  yasa  yapacak  birikime  sahip  değil  mi?”  diyerek  sözleşmeye  dönük
tepkisini dile getirmiştir.

Sözleşmeyi  savunanlar  ise  3/b  fırkasının  yukarıda  bahsedildiği  şekilde  anlamlar
içermediğini, sadece şiddet mağduru olan kişilerin korunmasına yönelik olduğunu, İstanbul
Sözleşmesi’nin  esasen  kadına  yönelik  şiddeti  tanımladığını  iddia  etmişlerdir.  Bu  tanımla
kadına  yönelen  şiddetin  aslında  eşitsiz  olan  güç  ilişkilerinin  ve  toplumsal  cinsiyet
eşitsizliğinin bir sonucu olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda kadına yönelen şiddetin artık en
üst biçiminin ve en son aşamasının yaşandığı, şiddetin ekonomik, psikolojik, fiziksel, kamusal
ya  da  özel  alan  fark  etmeksizin  her  alana  sirayet  ettiği  iddia  edilmiştir.  Gelinen  bu  son
noktada erkeklerin kadınları rahat bir şekilde öldürebileceklerini düşündükleri bir atmosferin
söz konusu olduğu öne sürülmüştür.  Ayrıca,  yüküm ve sorumluluk sahibi olması gereken,
kamu otoritesini ve gücünü kullanan organların de etkin bir şekilde kadınların yaşam haklarını
korumakla  ilgili  adım  atmadıkları  iddia  edilmiştir.  İstanbul  Sözleşmesinin  işte  bu  nokta,
siyasetten  yargı  organlarına  medyadan  eğitim  alanlarına  kadar,  kadına  dönük  şiddet  söz
konusu olduğunda delil aramaksızın kadının yaşam hakkının korumasına öncelik veren bir
metin  olduğu belirtilmiştir.  Toplumun değişmekte  olduğu ve kadınların  da  değiştiği  fakat
değişmeyenin  sadece erkek egemen sistem olduğu ifade edilmiştir.  İstanbul  Sözleşmesiyle
birlikte,  kadınların  patriarkal  sistemde  yaşadığı  bu  güçlük  ve  şiddet  sarmalının  dünyanın
birçok  yerinde  benzer  şekilde  eşitsizlik  olarak  yeniden  üretildiğine  dikkat  çekildiği  öne
sürülmüştür. 

Sözleşmenin aile kurumunun yıpratılmasıyla ilgisinin olmadığını Mor Çatı derneğinin
avukatlarından Selin Nakıpoğlu (2019) şu şekilde ifade etmektedir: “Aile mesesiyle İstanbul
Sözleşmesi  arasında hiçbir  alaka yok.  Bir  insan neden İstanbul  Sözleşmesi'nin karşısında
dursun,  onun  uygulanmaması  için  dirensin?  Türkiye  taraf  devlet  olarak  artık  neredeyse
çekilme noktasına geldi. Bir yükümlülüğü bile yerine getirmedi. Bunlar yapılmadığı için daha
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kaç  kadın  ve  çocuk  şiddet  mağduru  olacak?  Tüm  bunları  bir  kenara  koyup  aileyi  öne
sürüyorlar. ‘Çocuklar tecavüzcüsüyle evlendirilmesin’ diyoruz onda da aileyi öne sürüyorlar.
Ne münasebet! Senin kafandaki aile kavramıyla benimki bir değil demek ki. Hukuki metinlerle
safsatalarını  birbirine  karıştırmasınlar.  Biz  sözleşmenin  uygulanmasının  takipçisiyiz”
(https://www.indyturk.com).

Sözleşmeye dönük eleştirilere konu olan bir diğer hususta 3. Maddenin c. Fırkasıdır:
“Toplumsal  cinsiyet”,  herhangi  bir  toplumun,  kadınlar  ve  erkekler  için  uygun  olduğunu
düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler olarak
anlaşılacaktır.”  3/c  fırkasında  toplumsal  cinsiyet  tanımı  yapılmıştır.  Toplumsal  cinsiyet
kavramının  sözleşme  metninde  tanımlanması  ise  kimi  itirazları  gündeme  getirmiştir.
Toplumsal  cinsiyet  ve  cinsel  yönelim  gibi  ifadelerin  aile  yapısını  tehdit  ettiği  ileri
sürülmüştür. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsizliğe doğru gidildiği, ailenin de
bu kavramlarla birlikte devre dışı kaldığı iddia edilmiştir. Aileyi toplumun temeli olarak ele
aldığımızda  ailenin çözülmesinin  toplumu yok edeceği,  sözleşmenin bu yönüyle toplumun
kendi  kültürel  dinamiklerine  uygun  olmadığı  belirtilmiştir.  Sözleşmenin,  kadın  ve  anne
figürünü maskülenleştirken, erkek figürünü ise feminen bir yöne doğru evirdiği de iddialar
arasında yer almıştır. 

Söz konusu bu iddialara  karşın,  İstanbul  sözleşmesi  tarafı  olan gruplar  ise  rollerin
cinsiyetten  kaynaklanmadığını  çevrenin  ve  ailenin  yüklediği  anlamlar  olarak  yeniden
yorumlanabileceğini  ve değiştirilebileceğini  ileri  sürmüşlerdir.  Ayrıca örf,  adet  ve gelenek
gibi olguların toplumsal cinsiyet açısından eşitsizlik ve ayrımcılık ürettiği belirtilmiştir.

Sözleşmede itiraz  konusu olan diğer  bir  hususta  3.  Maddenin  f.  Fırkasında  geçen;
“kadın” terimi, 18 yaşından küçük kızları da kapsayacaktır” ifadesidir. Sözleşme karşıtları bu
ifadenin toplumsal olarak sorunlu olduğunu, kız çocuklarının kadın olarak tanımlanmasının
geleneksel ve kültürel açıdan yanlış olduğunu ifade etmişlerdir. Hali hazırda var olan hukuki
mevzuatın çocukları koruduğu belirtilmiştir. Bu iddialara karşılık sözleşmenin yanında yere
alanalar  ise  0-18  yaş  arasındaki  kız  çocuklarının  kadın  olarak  tanımlanmasının  şiddet
mağduru olma durumlarını önlemeye yönelik olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Tartışmalara neden olan diğer bir  hususta  4.  Maddenin 3.  Fırkasıdır:  “Taraflar  bu
Sözleşme  hükümlerinin,  özellikle  de  mağdurların  haklarını  korumaya  yönelik  tedbirlerin,
cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal
köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet
kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir
statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin
edeceklerdir.”  Bu  maddeye  dönük  yapılan  itirazların  odak  noktasında,  İstanbul
Sözleşmesi’nin şiddeti öne sürerek toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden akışkan kimliklerin
inşasına katkı sağladığı iddiası yer almaktadır.  Bu hususta, Numan Kurtulmuş’un (2020); “Bu
metnin  içerisinde  iki  tane  önemli  husus  var  dikkat  çekmemiz  gereken  ve  bizimle  asla
uyuşmayan, bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi bir de cinsel yönelim tercihi. LGBT
vesaire  gibi  marjinal  unsurların  ekmeğine  yağ  sürecek  kavramlar  olduğu  ya  da  onların
arkasına  sığınarak  faaliyet  yapabilecekleri  alanlar  olduğu  görülüyor"
(https://tr.euronews.com/) ifadeleri aynı zamanda söz konusu eleştirileri özetler mahiyettedir.
Tanımlanmış/geleneksel  rol  ve  kimliklerin  dışında  kalanların  görünürlüğünü  artırması  ve
toplumsal  meşruiyet  zemininin  oluşması  temel  itirazlardan  biridir.   Son  zamanlarda
LGBTQ+’li bireylerin gerek medya gerek film sektöründe ön planda yer aldıkları ve özellikle
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de dizi filimler üzerinden eşcinselliği çağrıştıran sunumlar aracılığıyla farklı cinsel yönelim ve
kimliklerin ön plana sürüldüğü iddia edilmektedir. Geleneksel aile, kadın ve erkek rollerinin
alt üst edilerek toplumsal yapının bir kaosa sürüklenmek istendiği, İstanbul Sözleşmesi’nin de
bir bakıma bu sürecin meşru aparatı olarak kullanıldığı belirtilmektedir.

Yukarıdaki  iddialara  karşılık  4/3  fırkasında  yer  alan  cinsel  yönelim  ve  toplumsal
cinsiyet ifadelerini savunan sözleşme taraftarları ise, dünyada hiçbir şeyin sabit olmadığını bu
yüzden kimliklerinde sabit  olmayacağını  iddia  etmişlerdir.  Bugün kadın olan birinin yarın
erkek  olmak  isteyebileceğini  ya  da  tam  tersi  durumların  gerçekleşmesinin  gayet  normal
olduğu belirtilmiştir. Kimliklerin akışkan olduğu ve her an değişebileceği, cinsel yöneliminde
bir  tercih  meselesi  olduğu  iddia  edilmiştir.  Dolayısıyla  bireylerin  hangi  cinsiyete  sahip
olduklarına bakılmadan şiddetten korunmalarını ve şiddete karşı tedbirlerin alınması gerektiği
ileri  sürülmüştür.  Ayrıca  sözleşmede  eşcinsel  ifadesinin  geçmediği  ve  bununla  ilgili  bir
tanımlamanın da olmadığı belirtilmiştir.   

Sözleşmenin 4. Maddesinin 4. Fırkasında yer alan;  “Kadınların toplumsal cinsiyete
dayalı  şiddete  karşı  korunması için gerekli  olan özel  tedbirler,  bu sözleşme hükümlerince
ayrımcılık olarak sayılmayacaktır.” ifadesi de tartışmalara neden olmuştur.

Toplumsal  cinsiyetin  şiddete  neden  olduğu  iddiası  ve  şiddetin  de  sadece  kadın
üzerinden  ve  kadına  has  bir  kategori  olarak  tanımlanması  birçok  eleştiriyi  gündeme
getirmiştir.  “Kadının  beyanı  esastır”  ilkesinin  hem ayrımcılık  noktasında  hem de  hukuki
olarak eşitlik bağlamında sorunlara yaratacağı, kadına dönük bu tür bir pozitif ayrımcılığın
aile  kurumuna zarar vereceği  gibi aynı zamanda hukuksal bağlamda da eşitlik prensibiyle
çeliştiği belirtilmiştir. 

Bu eleştirilere  karşılık olarak, devletin hiçbir  vatandaşını  ayırt  etmeden eşit  hakları
sağlamakla  yükümlü  olduğu  belirtilmiş  ancak  sözleşmede  yer  alan  ayrımcılık  ifadesinin
sadece  kadının  mağduriyetine  dikkat  çekmeyi  amaçladığı  iddia  edilmiştir.  Bu  maddenin
kadınların toplumsal cinsiyetten dolayı şiddete maruz kalmaları noktasında önleme ve tedbir
içeren bir kategori olarak herhangi bir ayrımcılık teşkil etmediği, kadınların erkeklerden daha
fazla şiddete maruz kalmaları sebebiyle böyle bir ifadeye yer verildiği belirtilmiştir.  

Sözleşmenin 12. Maddesinin 1. Fırkasında yer alan; “Taraflar kadınların daha aşağı
düzeyde  olduğu  düşüncesine  veya  kadınların  ve  erkeklerin  toplumsal  olarak  klişeleşmiş
rollerine  dayalı  ön  yargıların,  törelerin,  geleneklerin  ve  diğer  uygulamaların  kökünün
kazınması  amacıyla  kadınların  ve  erkeklerin  sosyal  ve  kültürel  davranış  kalıplarının
değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır” ifadesi de oldukça tartışmalıdır. Bu
madde de geçen toplumun geleneklerin kökünün kazınması ifadesi birçok eleştiriyi gündeme
getirmiştir. Geleneksel ve muhafazakâr insanlar için geçmişin tecrübesi temel yön gösterici
olarak  kabul  edilmektedir.  Bu  madde  ile  var  olan  cinsiyet  rol  ve  kimliklerinin  ortadan
kaldırılmak  istendiği  bu  kimliklerin  yerine  ise  eşcinsel  rol  ve  kimliklerin  konulmasının
amaçlandığı  iddia  edilmiştir.  Bu  durumun  ise  toplumun  ahlakına  ve  aile  yapısına  zarar
vereceği belirtilmiştir.

 Sözleşme taraftarları ise bu maddenin kadına dönük ön yargıların yıkılmasına yönelik
olarak var olduğunu ifade etmişlerdir.  Kadınların erkeklerden daha aşağı bir varlık olduğu
düşüncesine  karşı  zihinsel  bir  dönüşümün amaçlandığı  belirtilmiştir.  Adet  ve geleneklerin
toplum açısından önemli olduğu fakat ayrımcılık içeren bazı yaptırımların ve uygulamaların
ortadan kalkması  gerektiği  savunulmuştur.  Kadınların  toplumsal  cinsiyetten  dolayı  şiddete
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maruz  kaldıkları  belirtilmiş,  aynı  zamanda  şiddetin  arka  planında  yer  alan  önyargıların
ortadan kaldırılması ve de bununla mücadele edilmesi noktasında söz konusu maddenin bu
yönüyle değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmüştür. 

Sözleşmenin  14.  Maddesinin  1.  Fırkasında;  “Taraflar,  yerine  göre,  tüm  eğitim
seviyelerinde  resmi  müfredata,  kadın  erkek  eşitliği,  toplumsal  klişelerden  arındırılmış
toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde çatışmaların şiddete başvurmadan
çözüme  kavuşturulması,  kadınlara  karşı  toplumsal  cinsiyete  dayalı  şiddet  ve  kişilik
bütünlüğüne saygı gibi konuların, öğrencilerin zaman içinde değişen öğrenme kapasitelerine
uyarlanmış bir biçimde dahil edilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır.” yer alan ifadelerde
oldukça tartışmalıdır.  Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  Projesi  (ETCEP) de bu madde
doğrultusunda tartışılmıştır. ETCEP projesi sözleşme karşıtlarına göre, var olan kadın erkek
cinsiyet rol kimliklerine karşı geliştirmiş bir projedir. Böylesi bir projenin kültürel, entelektüel
ve  sosyolojik  açıdan  toplum yapısına  ters  olduğu iddia  edilmiştir.  Eğitim müfredatlarının
cinsiyetsizleştilmesinin aile yapısını bozacak yeni birtakım ideolojilere kapı aralayacağı öne
sürülmüştür.  Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplumsal cinsiyetle ilgili çalışmalarını
okul müfredatlarına dahil etmesine karşı çıkılmıştır. Bu tür düzenlemelerin mevcut toplumsal
yapıdaki cinsiyet rollerini değiştireceği ve eşcinselliği meşrulaştırılacağı ileri sürülmüştür. 

Bu iddialara karşılık sözleşme yanlıları ise, bu tür bir değişiklikle çocukların eğitim
müfredatı  sayesinde  toplumsal  cinsiyet  temelli  ayrımcılık  ve  şiddet  olgusunu  fark
edebileceklerini savunmuşlardır. Bu hususta eğitim müfredatlarında kadına yönelik şiddetle
ilgili konulara da yer verilmesi tavsiye edilmiştir. Yapılan ETCEP projesiyle çocuklara küçük
yaşlarda  farklı  cinsiyetlere  karşı  nasıl  davranmaları  ve  nasıl  hareket  etmeleri  gerektiği
yönünde bilinç  kazandırılmasının  hedeflendiği  belirtilmiştir.  Ancak söz konusu tartışmalar
neticesinde ETCEP projesi MEB tarafından 2016 yılında sonlandırılmıştır.

Sözleşmenin  42.  Maddesinin  1.  Fırkasında  yer  alan;  “Taraflar  bu  Sözleşme
kapsamında  kalan  şiddet  eylemlerinin  gerçekleştirilmesinden  sonra  başlatılan  ceza
davalarında  kültür,  töre,  din,  gelenek  veya  sözde  “namus”un  gerekçe  olarak  öne
sürülmesinin  önlenmesini  temin  etmek  üzere,  gerekli  yasal  veya  diğer  tedbirleri
alacaklardır.” ifadesi de iki tarafı karşı karşıya getirmiştir. Sözleşme karşıtları, aile kurumunu
ayakta tutan temel unsurlardan bir olan namus kavramının bu madde ile önemsizleştirildiğini
ve aile kurumunun yok edilmek istendiği belirtmişlerdir. Diğer taraftan sözleşme yanlılarına
göre ise namus kavramı üzerinden şiddetin meşrulaştırıldığı ifade edilmiş, namus olgusunun
toplumsal  cinsiyet  eşitliğini  sağlamada  engel  teşkil  ettiği  iddia  edilmiştir.  Dolayısıyla  da
namus  adı  altında  gerçekleştirilecek  her  türlü  eylemin  bir  yaptırıma  tabi  olması  gerektiği
belirtilmiştir.  

Sözleşmede yer alan 48. Maddenin 1. Fırkası da oldukça tartışmalıdır:  “Taraflar bu
Sözleşme  kapsamında  yer  alan  her  türlü  şiddet  olayıyla  ilgili  olarak,  arabuluculuk  ve
uzlaştırma  da  dahil  olmak  üzere,  zorunlu  anlaşmazlık  giderme  alternatif  süreçlerini
yasaklamak üzere  gerekli  yasal  veya  diğer  tedbirleri  alacaklardır.”  Sözleşme karşıtlarına
göre,  6325  sayılı  Hukuk  Uyuşmazlıklarında  Arabuluculuk  Kanunu  uyuşmazlıkları
düzenleyecek  bir  içeriktedir:  “Bu  Kanunun  amacı,  hukuk  uyuşmazlıklarının  arabuluculuk
yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.” (HUAK m. 1-1). Aile
içinde yaşanacak kimi hadiselerden dolayı arabuluculuk ve uzlaştırmanın kaldırılmasının aile
temellerine zarar vereceği hatta daha fazla aile içi şiddeti tetikleyeceği iddia edilmiştir. 
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Sözleşme taraftarları ise arabuluculuk müessesinin kadını daha fazla mağdur ettiğini,
olayları  öteleyen  ve  sorunların  üstünü  örten  bir  içeriğe  sahip  olduğunu  belirtilmişlerdir.
Şiddetin  önüne  arabuluculuk  ve  uzlaştırma  yöntemiyle  geçilemeyeceğinin  ise  altı  önemle
çizilmiştir.  Bu  hususta  Gülsüm  Kav’ın  8  Mart  2021  tarihinde  yapmış  olduğu  paylaşım
oldukça  önemlidir:  “İstanbulsözleşmesi-LGBTİQ+’ların  adını  anmayan,  boşanmak  isteyen
kadınlara “arabuluculuk” öneren insan hakları belgesi olamaz.” Biz de birlikte gücümüzü
göstereceğiz. Pandemi mücadelesiyle geçen bir yılı geriden bırakırken, yılın yükünü en çok
taşıyanlar asla yalnız yürümeyeceğiz”. 

Sözleşmenin bir diğer itiraza konu olan ve tartışmalara neden olan maddesi ise 48.
Maddenin 2. Fırkasıdır: “Taraflar bir para cezasının ödenmesinin emredilmesi halinde, failin
mağdura  karşı  finansal  yükümlülüklerini  yerine  getirebilme  yeteneğinin  gereken  biçimde
hesaba katılmasının  temin  edilmesi  için  gerekli  yasal  veya diğer  tedbirleri  alacaklardır.”
Sözleşme karşıtları bu madde ile pozitif ayrımcılık yapıldığını, para cezasının muhatabı olarak
erkeğin gösterilmesinin eşitlik ilkesine ters düştüğünü iddia etmişlerdir. Sözleşme taraftarları
ise  para  cezasının  ödenmesinin  failin  mağdura  karşı  yükümlülüklerini  yerine  getirmesi
noktasında yasal bir yaptırım olarak görülmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.  

İstanbul Sözleşmesi’nin Feshedilmesine Dönük Tepkiler

İstanbul sözleşmesinin feshedilmesi beraberinde lehte ve aleyhte olmak üzere farklı
tepkilere  neden  olmuştur.  Özellikle  Amerika  Birleşik  Devletleri  ve  Avrupa  Birliği  başta
olmak üzere sözleşmenin yürürlükten kalkması uluslararası eleştirileri beraberinde getirmiştir.
ABD  Başkanı  Joe  Biden, Türkiye’nin  İstanbul  Sözleşmesi’nden  çekilmesinin  bir  hayal
kırıklığı  olduğunu  ve  kadına  karşı  şiddetle  mücadelede  cesaret  kırıcı  bir  hareket  olarak
değerlendirmiştir.  Benzer  şekilde  Avrupa  Konseyi  temsilcisi  olan  Nina  Nordström  ise,
Türkiye’nin  İstanbul  Sözleşmesi’ni  feshetmesini:  “İstanbul  Sözleşmesi  hiçbir  toplum  için
tehdit  değildir.  Kadına  yönelik  şiddete  karşı  sıfır  toleransa  odaklanmış  bir  insan hakları
enstrümanıdır. Amacı bundan ibarettir, başka bir gayesi yoktur” (https://www.dw.com/tr/)
ifadeleriyle  eleştirmiştir. Benzer  şekilde  Avrupa  Konseyi  Direktörü  Dniel  Holtgen  ise,
kadınların  korunmasına  yönelik  olan  bu  sözleşmeden  çekilme  kararını  tahrip  edici  olarak
nitelemiştir. Claudia Roth ise çekilme kararını ‘kadınlar için bir tokat’  olarak yorumlamıştır
(https://tr.euronews.com).  İstanbul  Barosu  Kadın  Hakları  Merkezi  ise  yaptığı  açıklamada
İstanbul  Sözleşmesi’nin  feshedilme  kararını  yok  saydıklarını,  alınan  bu  kararın  geçersiz
olduğunu  ve  gerekenin  de  yapılacağını  belirtmişlerdir
(https://www.istanbulbarosu.org.tr/).

Ülkemizde İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini yerinde bulan yorumları özetleme
noktasında Yusuf Kaplan’ın Yenişafak gazetesinde 21 Mart 2021 tarihinde “Türkiye, İstanbul
Sözleşmesi’ni  çöpe  gönderdi,  nihayet!”  başlıklı  yazısı  oldukça  önemlidir:  “Türkiye,  kadın
cinayetleri  maskesi altında eşcinsel,  sapkın evlilikleri  yasayla dayatan ve ailenin  temeline
dinamit  koyan  lanet  olası  Sözleşme’den çıkmış  oldu  çok  şükür. Bu  sözleşmenin  kadın
cinayetlerini  korumakla  bir  alakasının  olmadığını,  aileyi  çökertmeyi  amaçladığını  anlattık
durduk  yıllarca  Ankara’da,  hükümette,  ülkenin  her  yerinde  ve  platformunda.  Sonunda
Cumhurbaşkanımız,  kadın  cinayetlerini  azaltmak şöyle  dursun artıran  bu sözleşmeyi  iptal
ederek milletin feryadına kulak vermiş oldu.” 
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Tartışmaların  odağında  yer  alan  KADEM  vakfı  ise  İstanbul  Sözleşmesi’nin
feshedilmesine  dönük  bakış  açılarını  21  Mart  2021  tarihli  bir  basın  açıklamasıyla
duyurmuşlardır:  “İstanbul  Sözleşmesi  kadına  şiddetle  mücadele  için  önemli  bir  girişimdi.
Geldiğimiz  noktada  zemininden  koparılmış  ve  toplumsal  bir  gerilim  öznesi  haline
dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz.
Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu konudaki tercihimiz, Avrupa Konseyi’ne söz konusu
tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi. Nitekim şimdiye kadar
hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara
imza atıldı.  KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da “Varoluşta Eşitlik
Sorumlulukta Adalet” sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı
takipçisi olacağız. Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi
ve  uygulamalardaki  sorunların  giderilmesi  için  tüm gücümüzle  çalışacağımızı  kamuoyuna
ilan ediyoruz” (https://kadem.org.tr/).

Sonuç

Şiddetin tarihi oldukça eski bir mirasa sahiptir. Geçmişten bugüne şiddet toplumların
yaşadıkları  ve  çözmekte  bir  türlü  başarılı  olmadıkları  bir  sosyal  problem  olarak  karşılık
bulmaktadır.  Şiddetin  en  yaygın  görülen  biçimleri  arasında  ise  kadına  dönük  şiddet  yer
almaktadır. Bu kapsamda şiddetle mücadele sadece ulusal bir sorun olmayıp uluslararası bir
kategori olarak değerlendirilmektedir. İstanbul Sözleşmesi de kadına yönelik şiddetin ortadan
kaldırılması  için  önleme,  koruma,  soruşturma,  uluslararası  iş  birliği  ve  izleme  yöntemi
politikalarının belirlenmesi hususunda çerçevece bir metin olarak hazırlanmıştır.  Sözleşme,
Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi’nin  kurallarını  ilke  olarak  esas  alan  bir  insan  hakları
sözleşmesi hükmündedir. 

Sözleşmenin merkezinde kadına dönük şiddet ve ev içi şiddet yer almakta ve şiddeti
doğuran unsularla uluslararası bir mücadele verilmesi gerektiği öne sürülmektedir. Sözleşme
kapsamında şiddeti doğuran temel etmenler arasında ataerkil sistem ve bu sitemin yansıması
sayılan  geleneksel  ve  kültürel  birtakım  davranış  kodları  yer  almaktadır.  Bu  durum  ise
beraberinde kimi eleştiri ve tepkileri gündeme getirmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nin 3, 4, 12,
14,  42  ve  48.  maddeleri  ise  tepkilerin  odağında  yer  almaktadır.  İstanbul  Sözleşmesinin
imzalanması  Türkiye  ölçeğinde  de  aile  üzerinden farklı  itiraz  ve  kamplaşmaları  gündeme
getirmiştir.  Söz  konusu maddelere  dönük eleştiriler  arasında  ise  aile  yapısının  bozulması,
toplumun  gelenek,  örf  ve  adetlerinin  hiçe  sayılması  ilk  sıralarda  yer  almaktadır.  Ayrıca
toplumsal dokuya uygun bir metin olmadığı, sözleşmenin şiddeti önleme adı altında toplumsal
cinsiyet eşitliği üzerinden farklı cinsel tercih ve yönelimleri meşrulaştıran bir içerikte olduğu
iddia edilmiştir. Sözleşme taraftarları ise İstanbul Sözleşmesinin esas amacının kadına dönük
şiddet ve aile iç şiddeti önlemeyi esas aldığını söz konusu iddiaların ise gerçekle bağlantının
olmadığını  belirtmişlerdir.  Neticede  Türkiye  ölçeğinde  bu  tartışma  sözleşmeye  dönük  iki
karşıt kampında ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Sözleşme yaşatır” ve “sözleşme öldürür”
şeklinde  kendini  somutlaştıran  bu  kamplaşma,  aynı  zamanda  kadın,  aile  ve  değişim  gibi
konularda  toplumda  var  olan  iki  ayrı  bakış  açısının  ve  dünya  görüşünün  birbiriyle  olan
kavgasını da yansıtmaktadır.  

Bu  tartışmaların  sonucunda  Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip  Erdoğan  2020  yılında
“Halk istiyorsa kaldırın. Halkın talebi kaldırılması yönündeyse, buna göre bir karar verilsin.
Halk ne derse o olur.” ifadelerini kullanarak bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamalardan sonra

396

https://kadem.org.tr/


İstanbul Sözleşmesi üzerine tartışmalar artarak devam etmiştir. 20 Mart 2021 tarihinde Resmi
gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi  ve  Bunlarla  Mücadeleye  İlişkin  Avrupa  Konseyi  Sözleşmesi  olan  İstanbul
Sözleşmesi’nden  Türkiye  çekilmiştir.  Sözleşmenin  fesih  edilmesi  tartışmaları  nihayetine
erdirmemiş özellikle kadına dönük şiddet vakaları üzerinden farklı atmosferlerde tartışmanın
dozu ve kamplaşmalar artarak devam etmiştir.  
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KONGRE PROGRAMI

AÇILIŞ OTURUMU
Saat Ad-Soyad Unvan

10:30- 12:00 Prof. Dr. Nuray KARACA Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
10:30- 12:00 Prof. Dr. Dilaver 

DÜZGÜN
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dekanı

10:30- 12:00 Prof. Dr. Hüseyin ÖZER Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı
10:30- 12:00 Prof. Dr. Sabahattin 

GÜLLÜLÜ
Kongre Onur Konuğu

Room 1 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 13:00-14:15
AİLE VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Olcay TİRE

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Dr. Öğr. Üyesi 

Abdullah AKIN
Aile Rollerinin Değişiminde Bazı Ahlâkî Gizil 
Tehditler

13:15-13:30 Dr. Öğr. Üyesi Olcay
TİRE

Toplumsal Değişme ve Boşanma

13:30-13:45 Öğr. Gör. Halil 
ÇAKIR

Kuşak Çatışmasının Değişen Yüzü: “Dedeler 
Nereye Gidiyor?” Sorunsalı Örneğinde Bir 
Tartışma

13:45-14:00 Özge EFE Gelenekselden Dijitale Anneliğin Farklı 
Görünümleri: Blogger Anneler

Room 2 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 13:00-14:15
DEĞERLER VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Prof. Dr. Mizrap POLAT

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Prof. Dr. Mizrap 

POLAT
Sanal Gerçeklik ve Ahlak: Sanal Toplumda Ahlak
Dönüşüm Süreci

13:15-13:30 Öğr. Gör. Mehmet 
Ali ER & Dr. Öğr. 
Üyesi İsmail 
GÜRLER

Değerlerin Yüzyıllık Değişimi: Risale-İ Ahlak ve 
On Kök Değer Karşılaştırması

13:30- 13:45 Arş. Gör. Melike 
YAŞAR

MENA Toplumlarının Değer ve Ahlak Anlayışı

13:45-14:00 Kader UÇAR Toplumsal Değişme Bağlamında Din: 
Erzurum’da Niceliksel Bir Çalışma
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Room 3 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 13:00-14:15
BİLİM VE DEĞİŞME 

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Dr. Öğr. Üyesi Metin 

TÜRKMEN
Teknolojinin Toplumsal Değişim ve 
Dönüşümlere Etkisi: Yapay Zekânın Suçların 
Tespiti ve Önlenmesinde Kullanılması ile İlgili 
Teorik Notlar

13:15-13:30 Arş. Gör. Muhammed
Oğuzhan GÜNER

Topluluk Tahayyülü: Tönnies’in Sosyolojisi 
Üzerine Kısa Değerlendirme

13:30- 13:45 Elif Can ÇAKIR Makro Değişme Teorilerinde Bir Uzlaşma 
Noktası Olarak Bireycilik

Room 1 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 15:00-16:15
AİLE VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Selçuk AYDIN

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Doç. Dr. Selçuk 

AYDIN & Aişe 
ARAZ

Türk Aile Yapısını Korumaya Dönük Tartışmalar 
Ekseninde İstanbul Sözleşmesi Üzerine Bir 
Değerlendirme

15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi Özgür
KIRAN

Dijital Toplum ve Ailenin Değişimine Etkisi

15:30-15:45 Arş. Gör. Dr. 
Sümeyra ÜNALAN 
TURAN

Ev İşi ve Çocuk Bakım Sorumluluk Paylaşımı 
Odağında Aile Kurumunda Yaşanan Değişimler: 
Dindar Aileler Örneği

15:45-16:00 Sedanur ALUMUR Geçmişten Günümüze Ailenin Değişimi

Room 2 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 15:00-16:15
DEĞERLER VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Prof. Dr. Nuray KARACA

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Prof. Dr. Mizrap 

POLAT & Zübeyde 
YALÇINKAYA

Ortadoğu Kökenli Yabancı Öğrencilerin 
Müşterek Kimlik Algısı: Atatürk Üniversitesi 
Örneği

15:15-15:30 Prof. Dr. Nuray 
KARACA

H.Z. Ülken’in İnsani Vatanseverlik Eseri 
Üzerine Notlar

15:30-15:45 Prof. Dr. Erdal 
YILDIRIM

Toplumsal Değişme ve Din

15:45-16:00 Zeynep TEKİN Küreselleşme Süreci ve Milli Değerler
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Room 3 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 15:00-16:15
DİL VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZ

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Öğr. Gör. Şule 

Düzdemir& Doç. Dr. 
Özge CAN 

Dilde Değişme Bilişte Değişme: Şiirde Duygu-
Öbek İlişkisi

15:15-15:30 Umut YOZGAT& 
Doç. Dr. Özge CAN 

Dil Çalışmalarında Yöntemsel Değişim: Bir Veri 
Etiketleme Aracı Olarak Deyimler

15:30-15:45 Eda ÜNSAL Çocukların Sanal Ortamlarda Kullandıkları 
Şiddet Dili ve Bunun Toplumsal/ Psikolojik 
Sonuçları: Youtube Oyun Videoları Örneği

Room 1 (3 Haziran 2021- Perşembe) 10:00-11:15
EĞİTİM VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Erdi AKSAKAL

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
10:00-10:15 Betül TOK KÖSE & 

Derya HİSOĞLU & 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
KOÇAK 

Lisansüstü Öğrencilerin Çevrimiçi Bilgi Arama 
Stratejileri

10:15-10:30 Gülay GÜLER & 
Hakan BAHADIR & 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
KOÇAK 

Yükseköğretim Öğrencilerinin Kütüphanelere 
Yönelik Tutumu

10:30-10:45 Arş. Gör. Abdurrahim
ŞAHİN

İkinci Meşrutiyet Dönemi Eğitim Gelişmeleri 
Bağlamında Toplum ve Zihniyet Değişmeleri

10:45-11:00 Eser KARAL Dijital Toplumun Dinamik Bir Öğesi Olan Lise 
Öğrencileri Üzerindeki FoMO Etkisinin 
İncelenmesi

Room 2 (3 Haziran 2021- Perşembe) 10:00-11:15
EŞİTSİZLİKLER VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Erem SARIKOCA

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
10:00-10:15 Öğr. Gör. Dr. 

İbrahim AKSAKAL
Toplumsal Cinsiyet Tartışmalarında Yeni Bir 
Cinsiyet Mağduriyeti: Damgalanmış Erkek 
Kimliği

10:15-10:30 Arş. Gör. Melek 
ERYENTÜ GÜREL

Yoksulluğun Tanımının Değişen Tarihi

10:30-10:45 Arş. Gör. Pınar 
LALOĞLU

Sahnedeki Erkeklik: Çelişkiler, Çatışmalar

10:45-11:00 Sedat POLAT Genç Yoksulluğu Üzerine Yazılmış Makalelerin 
Tematik Analizi

11:00-11:15 Ümmü Berna KILIÇ 
ÇELİK

Bireysel ve Toplumsal Eşitsizlik Algısının 
Değişimi Nasıl Yorumlanmaktadır?
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Room 1 (3 Haziran 2021- Perşembe) 13:00-14:15
EKONOMİ VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Doç. Dr. Erem 

SARIKOCA
Spor ve Değişim: Sporun Kapitalizmi, 
Kapitalizmin Sporu

13:15-13:30 Doç. Dr. Çiğdem 
VATANSEVER

Sosyal ve Ekolojik Sürdürülebilirlik Odağında 
Çalışma Yaşamının Dönüşümü

13:30-13:45 Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt 
CEYLAN

Dünya Nüfusundaki Artış Ve Sosyal Bir Endişe 
Olarak Küresel Topluluğun Büyümesi

13:45-14:00 Dr. Öğr. Üyesi Özkan 
AYDAR

Küçük Üreticiler ve Köylüler İçin Alternatif Bir 
Kalkınma Modeli: Örgütlü Kooperatifçilik

14:00-14:15 Zekiye TAN Covid-19 Sürecinde Reklamlara Maruz Kalma 
Oranı ve Bunun Satın Alma Davranışına Etkisi 
Üzerine

Room 2 (3 Haziran 2021- Perşembe) 13:00-14:15
EĞİTİM VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Melih SEVER

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Oğuzhan GÖKSEL 

& Prof. Dr. Müjdat 
AVCI

Türkiye’de Toplumsal Değişme Sürecinde Halk 
Eğitiminin İncelenmesi: Millet Mektepleri ve 
Halkevleri Örneği

13:15-13:30 Dr. Öğr. Üyesi 
Zeynep TEKİN 
BABUÇ

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Covid-19 
Pandemisinin Akademik Yaşama Etkileri

13.30-13:45 Dr. Öğr. Üyesi Melih
SEVER

Sosyal Hizmet Eğitiminin Yapılandırılması 
Üzerine

13:45-14:00 Dr. Hümeyra 
TÜREDİ

19.Yüzyılda Türkiye’deki Misyoner Okullarında 
Yaşanan Değişim

Room 3 (3 Haziran 2021- Perşembe) 13:00-14:15
GÖÇ VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nigar TUĞSUZ

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Dr. Öğr. Üyesi Nigar 

TUĞSUZ
Merkeze Yerleşmenin Aracı Olarak Mülteci 
Karşıtı Söylemler

13:15-13:30 Arş. Gör. Ayşula 
KURT

“Göç Eden Mağduriyet”ler: Afgan Kadınların 
Göç Anlatılarında Ataerkil Mağduriyetler

13:30-13:45 Fredinant 
HASMUÇA

2000'li Yıllardan Sonra Balkanlar ve 
Balkanlar'da Göç Sorunu

13:45-14:00 İbrahim BOZ Samsun’a Göç Eden Kavaklıların Sosyo-Kültürel
Değişme Kuramları Açısından İncelenmesi
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Room 1 (3 Haziran 2021- Perşembe) 15:00-16:15
EDEBİYAT VE DEĞİŞME-I

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Prof. Dr. Nuray 

KARACA
“Yedinci  Adam:  Avrupa’da  Bir  Göçmen
İşçinin Hikayesi” Adlı  Eseri Çatışma ve Göç
Kültürü Model Bağlamında Okuma Denemesi

15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi Hafize 
Gül KOPARANOĞLU 
ARTUÇ

Değişen  Toplum  ve  Temsili:  F.  Scott
Fitzgerald’ın  Muhteşem  Gatsby  Romanının
Analizi

15:30-15:45 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe 
Arzu KORUCU

Değişen Toplumlarda Kadın Algısını Mitlerin
Işığında Okumak

15:45-16:00 Öğr. Gör. Dr. Emre 
ÖZCAN & Dr. Aziz 
ŞEKER

Pierre  Bourdıeu’nun  “Habitus”  Kuramından
Hareketle  Bereketli  Topraklar  Üzerinde’de
Toplumsal Değişim ve Dönüşümün İzleri

16:00-16:15 Öğr. Gör. Dr. Eren 
ALKAN

Değişimin Üç Hali: Patrıck Süskınd’in Koku:
Bir Katilin Öyküsü Adlı Romanına
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bakmak

Room 2 (3 Haziran 2021- Perşembe) 15:00-16:30
PANDEMİ VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Adem İNCE

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Dr. Öğr. Üyesi Adem 

İNCE
Teknik Uygarlık ve Kovid-19 Salgını

15:15-15:30 Duygu OYMAN & 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
KOÇAK 

Covid-19  Salgını  Döneminde  Üniversite
Öğrencilerinin  Derste  Teknoloji  Kullanımları
ile  Uzaktan  Çevrimiçi  Öğrenme  Ortamlarına
Bağlılıkları Arasındaki İlişki

15:30-15:45 Arş. Gör. Emine 
ÇETİNER 
ÖZYILMAZ & Arş. 
Gör. Abdurrahim 
ŞAHİN & Dr. Öğr. 
Üyesi Ömer KOÇAK

Covid-19 Pandemisinde Yabancı Düşmanlığı

15:45-16:00 Arş. Gör. Birtan 
TOZLU & Arş. Gör. 
Gamze GÜRLER

Covid-19  Salgını  Döneminde  Tek  Başına
Yaşayan  Bireyin  Sosyalleşme  Pratiklerinin
Dönüşümü

16:00-16:15 Adem BİLİR Pandemi ve Değişme Üzerine: Covid-19 Örneği
16:15-16:30 Buket BAĞRIYANIK Covid-19  Pandemi  Döneminde  Toplumsal

Değişmeyi Balkon Üzerinden Okumak: Erzurum
Örneği
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Room 3 (3 Haziran 2021- Perşembe) 15:00-16:15
GÖÇ VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Selda GEYİK YILDIRIM

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Dr. Öğr. Üyesi Selda

GEYİK YILDIRIM
Türkiye’ye Yönelik Kitlesel Göçler ve Toplumsal
Değişme

15:15-15:30 Arş.  Gör.  İbrahim
KARATAŞ

Suriyelilerin Göç Sürecinde Karşılaşma Noktaları
Olarak Stk’ların İşlevi

15:30-15:45 Safiye  Cemre
ELMAS

Uluslararası  Göç ve  Göçün Güvensizleştirilmesi
Süreci;
Söylemler ve Politikalar ile Suriyeli Sığınmacılar

15:45-16:00 Korhan KASAP Tarihsel Sosyoloji Açısından Toplumsal Değişim:
“Bozkırın Yürüyüşü”

Room 1 (3 Haziran 2021- Perşembe) 17:00-18:15
KIR-KENT VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Cem TUTAR

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
17:00-17:15 Dr. Öğr. Üyesi 

İbrahim ÖZEN
Büyükşehrin Tükettikleri: Kumru ile Kumru 
Romanında Köyden Kente Göç

17:15-17:30 Dr. Öğr. Üyesi Cem 
TUTAR

Televizyon Dizilerinde İstanbul’un Değişen Kent 
İmgesi: Mekânsal Belirlenimler ve Süreksizlikler

17:30-17:45 Büşra KOÇ & Dr. 
Öğr. Üyesi Ayşe 
GÖNÜLLÜ 
ATAKAN 

Türkiye’de Kırsal Kadın Emeğinin 
Örgütlenmesinde Kooperatifler

17:45-18:00 Arş. Gör. Hülya 
DOĞAN

Evsizliğin Değişen Yüzü: Gizli Evsizlik

Room 2 (3 Haziran 2021- Perşembe) 17:00-18:15
PANDEMİ VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Prof. Dr. Mevlüt ÖZBEN

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
17:00-17:15 Prof. Dr. Mevlüt 

ÖZBEN
Pandemi ve Toplum

17:15-17:30 Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Fatih ACAR

Covid-19 Pandemisi Sonrası Değişen Tedarik 
Zinciri Yaklaşımı

17:30-17:45 Dr. Öğr. Üyesi 
Nilüfer ÖZTÜRK 
AYKAÇ

Afete Dirençli Toplum: Covid-19 Salgını 
Özelinde Süreç, Yapı ve Failler

17:45-18:00 Fatmagül AKMAN 
USTA

Pandemi ile Değişen Eğitim Sisteminde Ailelerin 
Yaşadığı Durumlar: Ardanuç Örneği

18:00-18:15 Sevcan DEMİR Geç Modern Dönem Risk Bölüşümünden Doğan 
Eşitsizlik Örneği Olarak Covid-19 Pandemisi
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Room 3 (3 Haziran 2021- Perşembe) 17:00-18:15
SİYASET VE DEĞİŞME -I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Erdi AKSAKAL

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
17:00-17:15 Dr. Öğr. Üyesi Erdi 

AKSAKAL
Milli Kimlik ve Milliyetçilik Dinamikleri 
Çerçevesinde Spor

17:15-17:30 Kaan PUŞUROĞLU Osmanlı’da Katledilen İki Padişah: II. Osman 
ve III. Selim Örnekleri

17:30-17:45 Betül ÖN 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Siyasal 
İletişimin İçerik Analizi

Room 1 (4 Haziran 2021- Cuma) 10:00-11:15
HUKUK VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
10:00-10:15 Prof. Dr. Ahmet Nezih

KÖK
Hukukta ve Tıpta Yaşanan Değişimlerin Adli 
Tıp’a Etkileri Tanıktan Sanığa Ya Da Delilden 
Sanığa

10:15-10:30 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Selim KADIOĞLU

Hukuk ve Toplumsal Değişme (Hukuk-ı Aile 
Kararnamesi Örneği)

10:30-10:45 Emrullah 
KOÇDEMİR

Devletli Sivil Toplum: Türkiye Barolar Birliği

Room 2 (4 Haziran 2021- Cuma) 10:00-11:15
SAĞLIK VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZ

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
10:00-10:15 Dr. Öğr. Üyesi Hasan

BİÇİM & Dr. Öğr. 
Üyesi Özkan 
AYDAR

Bağışıklık Sisteminin Sınıfsal Dinamikleri: Yazılı 
Medya Üzerine Sosyolojik Bir Analiz

10:15-10:30 Dr. Öğr. Üyesi İsmail
ÖZ

Geçmişten Günümüze Tıbbi Bilgi, Güç ve 
Hekimler

10:30-10:45 Nazan DEMİR Hemşirelik Mesleği Üzerinden Toplumsal 
Değişmenin Bir Yorumu
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Room 3 (4 Haziran 2021- Cuma) 10:00-11:15
SANAT VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Erdi AKSAKAL

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
10:00-10:15 Dr. Öğr. Üyesi Erdi 

AKSAKAL
Vladimir Propp’un Yapısal Çözümlemesi 
Bağlamında “Bir Zamanlar Anadolu’da”

10:15-10:30 Büşra ÇAKMAK Sanatın Modernleşmesi ve Dönüşümü Yolunda 
Sanatın Post-Modernleşmesi

10:30-10:45 Ebru Melis TUMBUL 21. Yüzyılda Değişen Sanat Anlayışı ve Sanata 
Duyulan İhtiyaç

10:45-11:00 Edanur ALPASLAN Arabesk Müzikten Rap Müziğe: Şarkılardaki 
Kadın Teması

Room 1 (4 Haziran 2021- Cuma) 14:00-15:15
SİYASET VE DEĞİŞME- II

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İlyas SUCU

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
14:00-14:15 Dr. Öğr. Üyesi Halil 

AKKURT
“1968” Ve Türk Solunun Herbert Marcuse Algısı

14:15-14:30 Dr. Öğr. Üyesi İlyas 
SUCU

Covid-19 Salgınının Siyasal Düşü Olarak 
Psikopolitika

14:30-14:45 Öğr. Gör. Şaban 
ARSLAN

Küreselleşme ve Ulus-Devlet Tartışması 
Bağlamında Ulus-Devletlerin Geleceği

Room 2 (4 Haziran 2021- Cuma) 13:00-14:15
EDEBİYAT VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Özlem FIRTINA

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Şebnem KARAAĞAÇ

& Prof. Dr.  Yıldız 
AKPOLAT

Kemal Tahir’in Köy Romanlarında Toplumsal 
Yapı ve Değişme

13:15-13:30 Doç. Dr. Özlem 
FIRTINA

Alman Edebiyatına Yansıyan Yönüyle 
Eşitsizlikler ve Değişme: Kafka Örneği

13:30-13:45 Arş. Gör. Dr. Seçkin 
ÖZKAN

Kenan Hulusi Koray’ın Hikâyelerinde Beyaz 
Ruslar ve Kültürel Etkileşim

13:45-14:00 Arş. Gör. Dr. Ömer 
Faruk KARATAŞ

Tevfik Fikret’in Târîh-İ Kadîm ve Târîh-İ 
Kadîm’e Zeyl’ini Auguste Comte’un Üç Hâl 
Yasası Bağlamında Okuma Denemesi
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Room 3 (4 Haziran 2021- Cuma) 13:00-14:15
SANAT VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sait GÜLSOY

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Dr. Öğr. Üyesi Sait 

GÜLSOY
Toplumsal Değişme ve Mizah, Ofansif Mizahın 
Kuşaklar Üzerinden Algılanışı

13:15-13:30 Dr. Öğr. Üyesi Figen 
KANBİR

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Dövme

13:30-13:45 Dr. Öğr. Üyesi Tuğba
AYGAN & Arş. Gör.
Mehmet ÜNAL

Suratına Tiyatro’nun Toplumsal Değişime 
Tepkisi: Sarah Kane’in Blasted Oyunu

13:45-14:00 Nazan ERCİŞLİ John Osborne’un “Look Back In Anger” Adlı 
Oyununda Değişen Gençlik

Room 1 (4 Haziran 2021- Cuma) 15:00-16:15
MEDYA VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Çağrı ERYILMAZ

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Doç. Dr. Çağrı 

ERYILMAZ
Çevreciliğin Sosyal Medyaya Taşınması: Sanal 
Protesto ve Yeşil Tüketim

15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi Sait 
YILDIRIM

Beğenilme Arzusunun Dönüşümünde Yıpratılan 
Kadın Kimliği: Sosyal Medya Uygulamaları 
Üzerinden Bir Değerlendirme

15:30-15:45 Öğr. Gör. 
Abdulselami 
SARIGÜL

Arap Baharında Sosyal Medyanın Etkisi ve 
Sonuçları

Room 2 (4 Haziran 2021- Cuma) 15:00-16:15
KIR-KENT VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Doç. Dr. Ufuk 

ÖZCAN
Türkiye’de Tarımın Dönüşümü ve Köylülüğün 
Tasfiyesi

15:15-15:30 Arş. Gör. Serkan 
ÇELİK

Kültürel Ekonominin Yükselişi ve Değişen Kent-
Kültür İlişkisi Üzerine

15:30-15:45 Özlem ÇETİNKAYA Kır Kökenli Üniversite Öğrencilerinin Benlik 
Sunumu ve Beğeni Algısı

15:45-16:00 İsmail AYDOĞDU 2011 Van Depremi ve Toplumsal Değişme: 
Bahçesaray Örneği
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Room 3 (4 Haziran 2021- Cuma) 15:00-16:15
SANAT VE DEĞİŞME- III

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Yeliz BİBER VANGÖLÜ

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Doç. Dr. Yeliz 

BİBER VANGÖLÜ 
& Arş. Gör. Yavuz 
PALA

Caryl Churchill’in Cloud Nine Adlı Oyununda 
Toplum ve Değişim

15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi Sena 
COŞĞUN KANDAL

Batı’da Çocuğun Dönüşümü: Erken Modern 
Dönem Sanatı Üzerinden Bir Değerlendirme

15:30-15:45 Öğr. Gör. Kubilay 
AKSUN

Mülteciler ve İşçi Sınıfına Ortak Pencereden 
Bakmak: Saf Filminin Sosyolojik Çözümlemesi

15:45-16:00 Arş. Gör. Esma 
SEÇEN

Bertolt Brecht’in Cesaret Ana Adlı Oyununda 
Toplumsal Değişim Ülküsü
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