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KONGRE TARİHLERİ
KONGRE YERİ
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:5
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: 214
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-

-

Program bilimsel DİSİPLİN’ler gözetilerek hazırlanmıştır. Lütfen programı dikkatlice kontrol ediniz. Programda çalışmanıza ilişkin eksiklik/hata olduğunu
düşünüyorsanız en geç 22 Haziran 2019 tarihine kadar atlaskongre@gmail.com adresi ile iletişime geçiniz. Programın yoğunluğu sebebiyle değişiklik
taleplerinin karşılanamayacağını özellikle belirtmek isteriz
Her bir sunum için ayrılan süre 15 dk’dır. Bir yazarın birden fazla sunumu varsa her bir sunum için en çok 10 dk. kullanabilir.
Lütfen sürenizi aşmamaya özen gösteriniz
Oturumun başlatılması, sunum sıralamasının belirlenmesi, soru cevap alınması, ara verilmesi oturumun kapatılması ve oturuma ilişkin tüm hususlarda
Kongre Tüzel Kişiliği’ni temsilen Oturum Başkanları TAM YETKİLİDİR
Katılım belgeleri, oturum sonunda Oturum Başkanları tarafından teslim edilecektir
Kongre özet ve tam metin kitapları, kongre takviminde belirtilen süre içerisinde yayınlanacaktır
Diğer yayın alternatifleri için kongre sonrasında ayrıca bilgilendirme mesajı gönderilecektir
Kongreyle ilgili her konuda düzenleme ve yürütme kurulu üyelerimiz ile koordinatörlerimizin sizlere hizmet etmekten kıvanç duyacağını ayrıca belirtmek
isterim.
Çok değerli çalışmanızla kongremize katılarak katkıda bulunduğunuz için yürekten teşekkür ederim.

Düzenleme Kurulu Başkanı:
PROF. DR. NECATİ DEMİR
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28-30 Haziran 2019, SİVAS

sayı
1
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TARİH

OTURUM BAŞKANI

SALON

28.06.2019 CUMA / 1000-1200

Prof. Dr. AKBAR VALADBIGI

ATLAS

YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN
Öğr. Gör. Ethem KILIÇ
Semih OLGUN
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN
Uğur ÇOBAN
Fuat ÇELİKER
Dr. Öğr. Üyesi Mualla AKÇADAĞ
Tuba AHISKALI BOZKURT
Dr. Arş. Gör. Yavuz YAYLA
Öğr. Gör. Dr. Mehmet TATOĞLU

8

Öğr. Gör. Dr. Mehmet TATOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Özcan IŞIK

9

Dr. Öğr. Üyesi Özcan IŞIK

7

10

Prof. Dr. Akbar VALADBIGI
Tulkin JUMASHEVA

BAŞLIK
KATILIM BANKALARININ “İSLAMİ BANKALAR” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİN TOPLUMSAL ALGI
ÜZERİNE ETKİSİ, TRB1 BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI
YENİ BİR İSLAMİ FİNANSMAN MODELİ OLARAK: AHİ MODELİ
KATILIM BANKALARI İLE TOKİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI MURİS MODELİ
FAST-FOOD ÜRÜNLERİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: SİVAS CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ADAM SMITH VE JEREMY BENTHAM: ARILARIN MASALI; BİREYSEL ÇIKAR VE FAYDACILIK
KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA FRANCHİSİNG SİSTEMİNİN İLETİŞİM STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
KÜRESEL PAZARDA POSTMODERNİZMLE DEĞİŞEN PAZARLAMA İLETİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ENTROPI TEMELLİ COPRAS YÖNTEMİYLE ALLİANZ SİGORTA ŞİRKETİNİN 2012-2018 YILLARI
ARASINDAKİ PERFORMANSININ ANALİZİ
ÇALIŞMA SERMAYESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME
SEKTÖRÜNDEN KANITLAR
AN OVERVIEW OF THE SOCIO-POLITICAL ASPECTS OF STRUCTURAL POVERTY IN THE EURASIAN
REGION

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, her bir sunum için en çok 10 dk kullanabilirsiniz
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TARİH

OTURUM BAŞKANI

SALON

28.06.2019 CUMA / 1215-1415

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

ATLAS

YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞANTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ŞANTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ŞANTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞANTAŞ
Beyzanur Ece ACAR
Onur GÜLEÇ
Dr. Öğr. Üyesi Esra ALNIAÇIK
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇANKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇANKAYA
Öğr. Gör. Emre YAMANER
Öğr. Gör. Abdullah Bedir KAYA
Begüm Sena EKŞİ
Dr. Öğr. Üyesi Yasin POYRAZ
Dr. Öğr. Üyesi Aynur HASOĞLU
Öğr. Gör. Kürşat YURDAKOŞ
Dr. Öğr. Üyesi Enis Baha BİÇER
Öğr. Gör. Tolgay ERCAN
Tülay ORUÇ

BAŞLIK
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER SEÇİMİNE ETKİ EDEN KARİYER ÇAPALARININ
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
TÜRKİYE’DE MALPRAKTIS UYGULAMALARI İLE İLGİLİ KAVRAMSAL BİR İNCELEME
HASTANELERDE
ALGILANAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜÇLENDİRMENİN

ÖRGÜTSEL

BAĞLILIĞA

ETKİSİNİN

LİDERLİĞİN KARANLIK YÖNÜ TOKSİK LİDERLİK: SAĞLIK KURUMUNDA BİR UYGULAMA
E-SPOR TAKIMLARI VE LİDERLİK TARZI
YABANCILARIN TÜRKİYE’ DE TAŞINMAZ EDİNİMİ
DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA İDARİ İŞLEMLERDE ASLİ / TALİ BİÇİM KURALLARI AYRIMI
HİZMETKÂR LİDERLİK TARZININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA OLAN
ETKİSİ
YERELDE OMBUDSMANLIĞIN UYGULANABİLİRLİĞİ: DANİMARKA VE TÜRKİYE

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, her bir sunum için en çok 10 dk kullanabilirsiniz
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TARİH

28.06.2019 CUMA / 1430-1630
sayı
1
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3
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YAZARLAR
Prof. Dr. Adem DÖLEK
Prof. Dr. Mehmet ÖZBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Egemen ERMİŞ
Dr. Öğr. Gör. Pelin AKYOL
Erkan KONCA
Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Egemen ERMİŞ
Dr. Öğr. Gör. Pelin AKYOL
Erkan KONCA
Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKIN
Prof. Dr. Mehmet ÖZBAŞ
Öğr. Gör. Kutay YÜZÜAK
Dr. Öğr. Üyesi Doğan AKÇA
Prof. Dr. Fatma Gül CİRHİNLİOĞLU
Yücenur EV
Demet DEMİRCİ
Prof. Dr. Fatma Gül CİRHİNLİOĞLU
İlayda AKGÜL
Havva DİNÇ
Nuriye ÇAVUŞOĞLU
Burcu Gül KAPLAN
Fulya ALAYBAŞI
Sena DOĞRUYOL
Doç. Dr. N. Bilge UZUN

OTURUM BAŞKANI

SALON

Prof. Dr. Adem DÖLEK & Prof. Dr. Mehmet ÖZBAŞ

ATLAS

BAŞLIK
İNTİHAR ÖZELİNDE BİREYİN KENDİSİNE UYGULADIĞI ŞİDDET VE SEBEPLERİ

FARKLI FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNDE YEME DAVRANIŞLARI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BOŞ ZAMAN ENGELLERİNİN CİNSİYETE VE DAVRANIŞ DEĞİŞİM
BASAMAKLARINA GÖRE ARAŞTIRILMASI

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLU TAŞIMAYLA İLGİLİ
SORUNLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
AĞRI İLİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERDE İKİNCİL SAĞLIK SORUNLARININ SIKLIĞI VE YAŞ
GURUPLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
ERKEKLERİN “ÇALIŞAN KADIN” SOSYAL TEMSİLLERİ

“EVDE KALMA” SOSYAL TEMSİLLERİ

ROMANTİK İLİŞKİDE KENDİNİ AÇMA DÜZEYİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 12 dk. süre kullanabilirsiniz.
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Kongre Programı
TARİH

28.06.2019 CUMA / 1645-1800
sayı

OTURUM BAŞKANI

SALON

Prof. Dr. Akbar VALADBIGI

ATLAS

2

YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ

BAŞLIK
TÜRKİYE’DE VE OECD ÜLKELERİNDE VERGİ YÜKÜNÜN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE CANLI HAYVANLARA YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR
DEĞERLENDİRME

3

Dr. Natela B. POPKHADZE

4

Assist. Prof. Dr. Muhammad Ali KHAN

WHAT DID THE METROPOLITAN OF KIEV EVGENII BOLKHOVITDINOV PUBLISH IN 1802 ABOUT
ANCIENT KOLKHETI AND ITS MODERN NAMES SAKARTVELO, GEORGIA
SSR BASED CHARACTERIZATION OF HARNAI SHEEP BREED IN THEIR HOME TRACT AREA OF
BALOCHISTAN, PAKISTAN

1

5
6
7

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 12 dk. süre kullanabilirsiniz.
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Kongre Programı
sayı

TARİH

OTURUM BAŞKANI

SALON

29.06.2019 CUMARTESİ / 930-1130

Prof. Dr. Fadime SUATA ALPASLAN

ATLAS

4

YAZARLAR
Hatice ÇARLI
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZAY
Prof. Dr. Fadime SUATA ALPASLAN
Hatice KUZU
Prof. Dr. Fadime SUATA ALPASLAN

5

Doç. Dr. Mustafa ÖNDER

6

Dr. Öğr. Üyesi Serdar SAYGILI
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SAYGILI
Dr. Mehmet ŞEKER

1
2
3

7
8

BAŞLIK
OĞUZ ATAY’IN “KORKUYU BEKLERKEN” ADLI HİKÂYESİNDE VARLIKSAL GÜVENLİK ALANI
İSLÂM CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
PALEOANTROPOLOJİK ÇALIŞMALARDA PALEOPATOLOJİK ANALİZ
PERİSSODACTYL VE ARTİODACTYL TAKIMLARININ ODONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ
TİMUR ve TİMURLULAR DEVLETİNE KARŞI ÖNYARGILI MI BAKIYORUZ? (Türk Eğitim Tarihi Açısından
Bir Değerlendirme)
SORGUSU SONRAYA BIRAKILMAMIŞ BİR YAŞAMDA FELSEFENİN DEĞERİ
SEMBOLİK BİR ANLATI ALANI OLARAK MİTOLOJİK DÜŞÜNCE: HAKİKATE BİR GİRİŞ DENEMESİ
ARAPÇA KAYNAKLARDA TİMUR İLE YILDIRIM BAYEZİD ARASINDAKİ MÜCADELE

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 12 dk. süre kullanabilirsiniz.
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TARİH

OTURUM BAŞKANI

SALON

29.06.2019 CUMARTESİ / 1145-1345

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

ATLAS

YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARAASLAN
Öğr. Gör. Dr. Murat KARATAŞ
Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL
Merve Nil CANKURTARAN
Dr. Öğr. Üyesi Erhan YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ
Hale SERT
Dr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ
Seren İLDİZ
Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL
Mehtap KEÇE
Seda YAZGAN HADZIBULIC
Doc. Dr. Bilge GÖZENER
Serkan YILDIRIM

BAŞLIK
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ROMANTIK İLIŞKIDE KENDINI AÇMA DÜZEYI ÖLÇEĞI: BIR ÖLÇEK GELIŞTIRME
ÇALIŞMASI
LEVEL OF SELF-DISCLOSURE IN ROMANTIC RELATIONSHIP SCALE: A SCALE
DEVELOPMENT STUDY
Sena DOĞRUYOL
Mersin Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi

N. Bilge UZUN
Doç.Dr., Mersin Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bölümü

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerin Romantik İlişkide Kendini Açma Düzeylerini ölçen güvenilir
ve geçerli bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla alanyazın incelenmiş, yanı sıra madde havuzu
oluştururken yararlanmak üzere bir anket formu oluşturulmuştur. Bu anket formu 6 kişiye uygulanmış
olup elde edilen cevaplar iki araştırmacı tarafından incelenerek 55 aday ölçek maddesi elde edilmiştir.
55 aday ölçek maddesinden oluşturulan deneme formu ilgililik ve açıklık bakımından değerlendirmek
üzere 13 uzmana gönderilmiştir. Bu inceleme ile ölçeğin yapı ve kapsam geçerliği açısından da kanıt
toplanmıştır. Uzman geri dönütleri doğrultusunda, kapsam geçerlik oranı .80’in altında olan maddeler
araştırma kapsamından çıkarılmıştır. 12 madde de dilsel bakımdan düzenlemeler yapılmıştır. 49
maddeden oluşan deneme formu 18-34 yaş aralığında olan toplam 300 üniversite öğrencisi (205 kadın,
95 erkek) üzerinde uygulanmıştır. Çok değişkenli bir analiz olan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)’nin
temel sayıltıları sınanmış ve Açıklık, İletişim, Cinsel Yakınlık ve Duygulanım olmak üzere 4 boyutlu
toplam 25 maddeden oluşan yapı doğrulanmıştır. Ölçekten elde edilen Cronbach Alpha iç tutarlık
katsayısı ise .94 olarak saptanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, geliştirilen ölçeğin romantik
ilişkilerde partnere kendini açma düzeyini ölçmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kendini Açma, Romantik İlişkiler, Yetişkin İlişkileri, Partnere Kendini Açma
ABSTRACT
The aim of the current study is to develop a valid and reliable measurement tool that measures the level
of self-disclosure in romantic relationships of adult individuals. For this purpose, the literature was
examined and created a questionnaire form to benefit while creating item pool. After the questionnaire
was applied to 6 people, the answers were examined by two researchers and 55 candidate scale items
were obtained. The pilot form which consisted of 55 candidate scale items was sent to 13 specialists to
assess its relevance and clarity. In this process, evidence was obtained in terms of structure and scope
validity of the scale. In consideration of specialists’ feedback, the items coverage validity of which is
below .80 were excluded from the scope of the research. Also, 12 items were corrected linguistically.
The pilot form, which consisted of 49 items, was applied to 300 university students (205 females and
95 males) whose age ranged from 18 to 34 years. The basic assumptions of Exploratory Factor Analysis
(EFA) were tested and the structure consisting of 25 items and 4 dimension which were Openness,
Communication, Sexual Intimacy and Affection was confirmed. Cronbach Alpha internal consistency
coefficient obtained from the scale was found to be .94. According to the findings, it was concluded that
the developed scale is a valid and reliable measurement tool that can be used to measure the level of
self-disclosure in romantic relationships.
Keywords: Self-Disclosure, Romantic Relationships, Adult Relationships, Partner Self-Disclosure
1.GİRİŞ
Bireyler sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve sürdürebilmek için duygu ve düşüncelerini karşılarındaki
insanlara aktarma güdüsü içerisindedir. Kişiler arası ilişkilerde, bireyin duygu ve düşüncelerini
aktarması ve doğru iletişim kurması için uygun yollar bulmaya çalışması oldukça önemlidir. Sosyal
ilişkilerde birey, insanlarla kurduğu iletişim kadar bu iletişimi sürdürme isteğine de sahiptir (Deniz,
2002; Yüksel, 1997). Bireyler arasındaki kurulan ilişkilerde sağlıklı iletişim kurabilmek, sağlıklı insan

ilişkileri ve toplumsal çevre oluşturabilmek için birbirlerinin mesajlarını doğru bir biçimde
yorumlamalıdır. Fakat, çevresel faktörler ve kişilik özelliklerinden kaynaklanan iletişim engelleri,
bireylerin kurdukları etkileşimi etkileyebilmektedir (Cüceloğlu, 1995).
Kendini açma, kişinin kendisi hakkındaki kişisel bilgileri bir başkasına iletmesi ve açıklaması anlamına
gelmektedir. Bazı araştırmalarda ilişkinin devamlılığı ve gelişimi açısından da oldukça önemli bir faktör
olarak ele alınmaktadır (Collins ve Miller, 1994). Kendini açma veya kendisiyle ilgili kişisel bilgileri
bir başkasına aktarma süreci, flört etme ve evlilik ilişkileri gibi birçok yakın ilişki türünde iletişimin
önemli bir parçasıdır (Derlega, Metts, Petronio ve Margulis, 1993). Kendini açma kurulmak istenen
ilişkinin boyutlarına, yakınlığına ve derinliğine göre değişkenlik göstermektedir. Dahası, bireyin kişisel
yetersizlikleri, cinsel hayatı ya da özel hedefleri gibi kendine özel ya da hassas özellikleri hakkında
iletişimler üzerine odaklanılabilir (Derlega ve Chaikin, 1977).
Kişilerarası ilişkilerde kendini açma davranışı iletişim becerilerine bağlı olmakla birlikte, bireyler
arasındaki ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesinde etkilidir (Nur-Şahin, 2011). Kendini açma davranışı
yaş, cinsiyet, toplum ve kültür gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca kendini
açma, sosyal çevre ile etkileşim, kişilerarası ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi ve psikolojik sağlık
açısından oldukça önemli bir olgudur. (Gültekin, 2001).
Geçmişte yapılan romantik ilişki çalışmaları incelendiğinde kendini açma kavramının oldukça önemli
olduğuna dair birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Hendrick, Hendrick ve Adler (1988) tarafından
yürütülen araştırmalar kendini açmanın hem kadın hem de erkek bireylerin romantik ilişkilerinde sahip
oldukları tatminler ile yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Dahası, araştırmacılar, romantik
partnere kendini açma ile ilişki doyumu arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu bulmuştur (Hendrick,
Hendrick ve Adler, 1988). Sprecher ve Hendrick (2004)’ e göre ise ilişkide onarım işlevi gören kendini
açma ilişkinin sürekliliğini ve tatminini arttırmaktadır. Öte yandan, kendini açmanın yakınlığın
oluşmasında önemli bir faktör olduğu görülmektedir (Aron, Melinat, Aron, Vallone ve Bator, 1997).
Laurenceau, Barret ve Pietromonaco (1998), romantik ilişki içerisindeki çiftler üzerine yaptıkları bir
çalışmada kendini açmanın ve partnerin kendini açmasının ilişkideki yakınlığın en önemli belirleyicileri
olduğunu ortaya koymuşlardır.
Sonuç olarak, ilgili alanyazın incelendiğinde kendini açma kavramının romantik ilişkiler üzerindeki
etkilerinin oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda yürütülen çalışmada, romantik ilişkide
partnere kendini açma düzeyini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçecek ve Türk örneklemini yansıtacak
bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır.
2.YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Bu araştırma, yetişkin bireylerin romantik ilişkide kendilerini partnere açma düzeylerini ölçmeye
yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanan temel araştırma niteliğindedir.
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 akademik yılı Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören 300
üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Tabachnick ve Fidell (2013)’e göre, faktör analizinin 300 ve üzeri
katılımcıdan toplanılan veriler ile yürütülmesi uygundur. Yürütülen araştırmanın örneklemi, 205
(%68,3) kadın ve 95 (%31,7) erkek katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 18 ile 34
arasında değişmektedir. Katılımcıların 153’ü (%51) romantik bir ilişkiye sahip iken, 147’sinin (%49)
ise romantik bir ilişkisi yoktur.
Ölçek Geliştirme Süreci
Romantik ilişkide kendini açma düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilen ölçme aracına yönelik maddelerin
hazırlanmasından önce ilgili alan yazında geçmişte yapılan çalışmalar incelenmiştir (Hendrick,
Hendrick ve Adler, 1988; Kito, 2005; Çağ ve Yıldırım, 2017; Öksüz, Mersin ve Türker, 2017). Yapılan
incelemeler sonucunda, ölçme araçlarının geliştirilmesinde izlenmesi gereken; madde havuzu

oluşturma, deneme formunun oluşturulması, deneme formunun uygulanması ve geçerlilik ve güvenirlik
çalışmalarının yapılması aşamaları sırasıyla uygulanmıştır.
Madde havuzu oluşturma aşamasında öncelikle, romantik ilişkilerde kendini açma düzeyi ile ilgili alan
yazın ve geçmişte yapılan çalışmalarda kullanılan ölçekler incelenmiştir (Hendrick, Hendrick ve Adler,
1988; Sprecher ve Hendrick, 2004; Kito, 2005; Çağ ve Yıldırım, 2017; Öksüz, Mersin ve Türker, 2017).
Yapılan incelemeler çerçevesinde hazırlanan dört soruluk anket ile en az 3 aydır romantik ilişkisi olan
6 kişiden veri toplanmıştır. Anket sorularına verilen cevaplara içerik analizi uygulanarak, romantik
ilişkide kendini açma ile ilişkili olduğu düşünülen olumlu ve olumsuz toplam 55 aday ölçek maddesi
yazılarak madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçek maddelerinde yer alan olumlu ve olumsuz madde
sayılarının eşit olmasının yanı sıra, açık, anlaşılır ve yalın olmasına da özen gösterilmiştir. Oluşturulan
maddelerin 5’li likert tipi 5:kesinlikle katılıyorum, 4:katılıyorum, 3:kararsızım, 2:katılmıyorum,
1:kesinlikle katılmıyorum ölçek ifadeleri ile değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
Yazılan maddeler için 7 eğitim bilimleri ve 6 sosyal bilimler alanından olmak üzere toplam 13 uzmanın
görüşleri alınmıştır. Uzmanlar ölçek maddelerini romantik ilişkide bireyin kendini açma düzeyi ile ilgili
olup olmadığı, dilbilgisi ve cümlelerin açıklığı (anlaşılabilirliği) yönlerinden incelemişlerdir.
Değerlendirmeler sonucunda, Lawshe (1975) tekniği kullanılarak madde havuzunda yer alan maddelerin
kapsam geçerlik oranları hesaplanmıştır. Maddelerde minimum .80 değeri ölçüt olarak belirlenerek bu
değerin altında kalan 6 madde deneme formundan çıkarılmıştır. 12 madde ise uzmanların önerileri
doğrultusunda dil, imla ve anlatım bakımından düzeltilmiştir. Böylece, geriye kalan toplam 49 madde
ile deneme formunun son hali oluşturulmuştur.
35 olumlu 14 olumsuz olmak üzere toplam 49 madde ile oluşturulan deneme formu gerekli düzenlemeler
yapılarak uygulamaya hazır bir ölçek haline getirilmiştir. Ölçek formunda yer alan 49 maddelik deneme
formunda her bir ifade 5’li likert tipi; “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”,
“Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” derecelendirmeye göre değerlendirilmektedir. Ölçekten
alınacak en yüksek puan ile en düşük puan 245-49 aralığında değişmektedir.
Verilerin Analizi
Geliştirilme aşamasında olan ölçeğin yapısını ortaya koymak amacıyla elde edilen veriye Açımlayıcı
Faktör Analizi uygulanmıştır. Yürütülen analizler sonucunda maddelerin madde toplam korelasyonları,
faktör yükleri, faktörlerin ortak varyansları, döndürme sonrası faktör yükleri ve Cronbach Alfa iç tutarlık
katsayıları hesaplanmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi yürütülmeden önce, elde edilen veri üzerinde eksik
veri problemi, R’nin faktörlenebilirliği, hataların bağımsızlığı, çoklu bağlantı problemi gibi bazı temel
sayıltılar test edilerek, veri AFA için hazır hale getirilmiştir.
Açımlayıcı Faktör Analizi’nde ölçme aracının yapısını; faktör yüklerinin .45’den büyük olması,
faktörler arasındaki faktör yüklerinin .20’nin altında olmaması, yamaç eğim grafiğinin incelenmesi ve
açıklanan toplam varyansın değeri gibi kriterler oluşturmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013).
Deneme formunun uygulanmasından sonra katılımcılar tarafından eksik ve hatalı doldurulmuş olan 38
adet anket formu analizden çıkarılmıştır. Araştırmada, tekli ve çoklu aykırı değerlere bakılmış ve
Mahalanobis uzaklıklarına göre yapılan uç değer analizinde (χ2 49;0,001= 85.351) ise 31 gözlem daha
analize dahil edilmeyerek, geriye kalan toplam 300 katılımcıdan elde edilen veriler ile analizler
yürütülmüştür. Dahası, ölçek maddelerinin arasında çoklu doğrusallık probleminin olmadığı ve varyans
artış faktörü (VIF)’nün 5’de küçük olduğu tespit edilmiştir. Durbin-Watson değerinin ise 1,923 olduğu
ve hataların bağımsız olduğu görülmüştür. Ölçek geliştirme sürecinde elde edilen verilerin faktör
analizine uygun olup olmadığını saptamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi, Bartlett testi ve antiimage korelasyonu incelenmiştir.
3.BULGULAR
Deneme formundan elde edilen verilerin faktörlenebilirliğini incelemek amacıyla yürütülen Bartlett testi
bulguları (x2= 6849,523; p< .001) ki kare testinin anlamlı, KMO değerinin oldukça iyi (0,94>0,50)

olduğunu ve anti-image korelasyon matrisinde köşegen değerlerinin ise .50’nin üzerinde olduğunu
göstermektedir. Buna göre, elde edilen verinin faktör analizine uygun olduğu görülmektedir.
Öncelikle, yürütülen ilk faktör analizinde öz değeri 1’den büyük toplam 10 faktörlü bir yapı elde
edilmiştir. 10 faktörlü yapıda açıklanan toplam varyans ise %64,44’dür. Şekil 1’de yer alan yamaç eğim
grafiği incelendiğinde, ortaya çıkan keskin düşüşlerin 4 faktörlü bir yapıya işaret ettiği ve elde edilen
faktör analizi bulgularının da bu bulguyu desteklediği görülmektedir.

Şekil 1. Yamaç Eğim Grafiği
49 madde ile faktör sayısı serbest bırakılarak yürütülen Açımlayıcı Faktör Analizi, çeşitli ölçütler temel
alınarak birkaç kez tekrarlanmıştır. Yürütülen analizlerde, faktör yükü .45’in altında olan ve birden fazla
faktöre yüklenen maddeler olmak üzere toplam 24 madde analizden çıkarılmıştır. 25 madde üzerinden
tekrar yürütülen ve varimax dik döndürmesi yapılan faktör analizi bulguları Bartlett testinin
(χ2=3918,732 p< .001) anlamlı, KMO değerinin (0,95>0.50) oldukça iyi düzeyde ve anti-image
korelasyon matrisinde köşegen değerlerinin ise .50’nin üstünde olduğunu göstermektedir. 25 maddelik
4 faktörlü yapının açıklandığı toplam varyans %66,70; sırasıyla faktörlerin açıkladığı varyanslar ise
%46,43, %9,87, %5,53 ve %4,86’dır. Dahası, ölçek maddelerinin sahip olduğu faktör yükleri .45’in
üzerinde olup, iki faktöre birden yüklenen maddeler arasındaki fark .20’den büyüktür (Tablo 1).
Yapılan varimax döndürmesinden sonra maddelerin faktörlere verdiği yük ile anlamlar göz önüne
alınarak; birinci faktör “Açıklık” (32, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 48 ve 49. maddeler), ikinci faktör “İletişim”
(1, 2, 3, 5, 8, 12 ve 21. maddeler), üçüncü faktör “Cinsel Yakınlık” (15, 16, 31 ve 36. maddeler) ve
dördüncü faktör ise “Duygulanım” (4, 6, 7, 10 ve 14. maddeler) olarak adlandırılmıştır.
Mevcut çalışmada, 300 katılımcıdan elde edilen veri üzerinde ölçeğin nihai formunun güvenirliğine dair
yürütülen güvenirlik analizi Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları; toplam test için .94, Açıklık alt boyutu
için .93, İletişim alt boyutu için .86, Cinsel Yakınlık alt boyutu için .91 ve Duygulanım alt boyutu için
.84 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, nihai formdan elde edilen iç tutarlık katsayılarının hem alt
boyutlar düzeyinde hem de tüm test için güvenilir olduğu görülmektedir.

Tablo 1. Romantik İlişkide Kendini Açma Düzeyi Ölçeğine ve Boyutlarına İlişkin Öz Değerler,
Açıklanan Varyanslar, Cronbach Alfa Katsayıları ve Faktör Yükleri
Madde
47
48
35
49
45
33
39
41
32
5
1
21
12
3
8
2
36
15
31
16
6
7
4
10
14
Açıklanan Varyans
Özdeğer
Cronbach Alfa

Faktör 1:
Açıklık

Faktör 2:
İletişim

Faktör 3:
Cinsel
Yakınlık

Faktör 4:
Duygulanım

.736
.713
.712
.696
.695
.686
.677
.639
.602
.725
.708
.692
.627
.621
.613
.601
.903
.895
.888
.726

%46.43
11.60
.93

%9.87
2.46
.86

%5.53
1.38
.91

.724
.717
.656
.619
.491
%4.86
1.21
.84

4.SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, yetişkin bireylerin romantik ilişkide kendilerini açma düzeylerini ölçen geçerli ve
güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek hedeflenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, açıklık,
iletişim, cinsel yakınlık ve duygulanım olmak üzere 4 alt boyuttan oluşan toplam 25 maddelik bir ölçek
geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin romantik ilişkide partnere kendini açma düzeyini ölçmek amacıyla
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Romantik İlişkide Kendini Açma Ölçeği (RİKADÖ), yetişkin bireylerin partnerlerine kendilerini açma
düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen ve 4 alt boyuttan oluşan bir ölçme aracıdır. Açıklık alt boyutu,
bireyin kendisi ile ilgili durumları partneriyle paylaşması ve kendisini açık bir biçimde ifade etmesi ile
ilgili olup, toplam 9 maddeden oluşmaktadır. İletişim alt boyutu, bireyin partneri ile ilişkisindeki
iletişimi ile ilgili toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Cinsel Yakınlık alt boyutu, bireyin partneriyle
fiziksel ve cinsel yakınlığını içeren 4 maddeden ve Duygulanım alt boyutu ise partner ile olan ilişkide
duygusal yakınlığı temsil eden 5 maddeden oluşmaktadır. Oluşturulan deneme formuna ait Cronbach
Alfa iç tutarlık katsayılarının oldukça yüksek olması (Açıklık: .93, İletişim: .86, Cinsel Yakınlık: .91 ve
Duygulanım: .84) alt boyutlarda yer alan maddelerin birbirleriyle tutarlı bir yapı sergilediklerine işaret
etmektedir.
Bu çalışma RİKADÖ’nün psikometrik özellikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlamasının yanında bazı
sınırlılıklara sahiptir. Yürütülen çalışma örneklem açısından Mersin Üniversitesi’nde eğitim öğretimine
devam eden üniversite öğrencileri ile sınırlıdır. Türk örneklemini daha iyi yansıtması ve çalışmanın
genellenebilirliğini arttırmak için gelecekte daha geniş örneklem ile çalışmalar yapılabilir. Ayrıca,
gelecekte yapılacak olan çalışmalarda romantik ilişkide kendini açma düzeyinin farklı değişkenler (ilişki

doyumu gibi) ile ilişkilerinin incelenebilir. Sonuç olarak, hem birey hem de toplum açısından yakın
ilişkilerin önemi göz önüne alındığında, geliştirilen RİKADÖ ölçeğinin Türk örneklemine uygun ve
romantik ilişkide kendini açma düzeyini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçebileceği ve literatüre önemli
bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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APPLICABILITY OF OMBUDSMAN IN LOCAL GOVERNMENTS: DENMARK AND
TURKEY
YERELDE OMBUDSMANLIĞIN UYGULANABİLİRLİĞİ: DANİMARKA VE TÜRKİYE
Tülay ORUÇ
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Doktora Öğrencisi

ÖZET
Kamu Denetçiliği Kurumu, Türk idari sistemi içinde kendine yer edinmeye çalışırken, bir taraftan
muhatap olduğu sorunlara çözüm bulma gayretiyle çaba sarf eden, diğer taraftansa kurumsallaşma
sürecini devam ettiren bir mekanizma olarak akademik incelenmeye konu olmuş bir birimdir.
Çalışmamız, Ombudsmanlık kurumunun tanımı ve kurumsal gelişimini, Ombudsmanlığın kavramsal
analiziyle birlikte yaparak, kurumun tarihçesi, ortaya çıkma nedeni, kurum için yapılan eleştiriler, yerel
Ombudsmanlığın tanımı ve gerekliliğinin nedenleri üzerinde durarak Ombudsmanlık hakkında genel bir
bilgilendirme ile Türkiye ve Danimarka’da yerel Ombudsmanlığın uygulanabilirliği ve buiki ülkedeki
yerel Ombudsmanlığın uygulaması hakkında farklı boyutları tartışma amacıyla hazırlanmıştır.
Ombudsmanlık, geçmişi çok eski dönemlere dayanmakla beraber bu kurumun amacı, idarenin kötü
uygulamalarına yönelik, gelen şikayetleri incelemek ve bu sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmektir.
Ombudsmanlık, bir denetim kurumu olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca idare ile kamu yönetimi arasında
arabulucu görevini üstlenmektedir. Yerel yönetimlerin işgücünün artması ile yerel ombudsmanlık
kurumu birçok ülke tarafından uygulanmaya başlamıştır. Danimarka’da ombudsmanın yerel yönetimleri
denetleme yetkisi sınırlıdır. Sadece çalışanları ve komiteleri denetleyebilmektedir; yerel yönetimlerin
şikayetleri üzerine yetki dışı konuları da denetleyebilmektedir. Türkiye’de ise yerelombudsmanlık
kurumu, 2004 yılında kanun tasarısı olarak sunulmuş fakat cumhurbaşkanı tarafından veto edilince bu
konu ile ilgili başka çalışma yapılmamıştır. Türkiye’de yerel ombudsmanlığın kurulması büyük bir
ihtiyaçtır. Yapacağımız bu çalışma ile yerel ombudsmanlık kurumuna ülkemizde neden ihtiyaç
duyulduğunu Danimarka örneği üzerinden analiz etme ve Türkiye’de ihtiyaç duyulan durumun Türk
idari sistemine uyumunun değerlendirmesi yapılacaktır. Yerel yönetim alanında uzmanlaşmış bir
denetim biriminin birçok avantajı vardır. Fakat başka ülke tecrübelerinin bizim sisteme ne ölçüde örnek
olacağı çalış
Anahtar Kelimeler:Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği), Yerel Ombudsmanlık, Ombudsmanlığın
Uygulanabilirliği, Danimarka’da Ombudsmanlık, Türkiye’de Ombudsmanlık
ABSTRACT
The Ombudsman institution, while trying to get a place in Turkish administrative system, on the one
hand, and seek solutions to problems that deal with the effort of institutionalization process, on the other
hand, is a subject for analysis in academic context. In study I will explain what an ombudsman is and
its development, history, necessity and some of the critics about the institution. In this article local
ombudsman in Denmark was reviewed and the possibilty to apply this system in Turkey. The idea of an
ombudsman has a long history. An ombudsman is an official, usually appointed by the government but
with a significant degree of independence, who represents the interests of the public by invastigating
and addressing complaints of maladministration or a violation of rights. As the local governments get
more to do they are in need of an ombudsman . In many countries ombudsman is now used. In Denmark
the power of the ombudsman is limited when it comes to controling the local governments. The idea of
ombudsman was introduced in Turkey for the first time in 2004 but was voted down by the president.
Turkey is in great need of a system that controls and regulate the government. With this study, we will
explain why Turkey is in need of a local ombudsman institution. I will analyze this through the example
of Denmark and the relevant institutions in Turkey will be carried out to evaluate the compliance of the
Turkish administrative system. An audit system specializing in local government has many advantages.
However, the extent to which the experiences of the countries will contribute to the Turkish system will
form the basis of our study.
Key words: Ombudsman, Local Ombudsman, Practicality of Ombudsman, Ombudsman in Denmark,
Ombudsman in Turkey.

1. GİRİŞ
Türkiye merkezi sistemle yönetilen bir ülke olduğu için kamu denetçiliği kurumu merkezi olarak kalmış
ve henüz yerel uygulanabilirliği söz konusu olmamıştır. Fakat, Türkiye’de yerel yönetimlerin
denetiminde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi ve yönetimin iyileştirilmesi, yerel yönetimlerdeki
eksikliklerin giderilmesi için daha etkin, daha ucuz ve daha hızlı bir denetim mekanizması olan Yerel
Yönetimler Ombudsmanına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de Yerel Ombudsmanlık kurumuna ihtiyaç
duyulmasının nedeni; mevcut denetim mekanizmalarının yetersiz kalması neticesinde klasik denetim
mekanizmalarını ortadan kaldırmadan, onların güçlenmesini sağlamaktır. Bu süreçte halkın yerel
yönetimlere katılımını arttırmak, şikayetlerini dinlemek, bunlar için çözüm önerileri sunmak, alternatif
çözümler geliştirmek hedeflenmektedir. Danimarka’daki Ombudsmanlık kurumunun ortaya çıkması ve
uygulama safhası ise, ikinci dünya savaşından sonraya dayanmaktadır. İsveç Ombudsmanlık kurumu
model olarak alınmıştır. Parlamento tarafından seçilen Ombudsman, sivil, askeri, merkezi hükümet ve
yerel hükümet idaresini denetlemektedir. Ombudsman faaliyetlerini yürütürken bağımsızdır.
Ombudsman adayı hukuk mezunu olmalı ve politik olarak tarafsız davranmalıdır. Tüm idari yolları
tüketmiş olan vatandaş Ombudsmana herhangi bir ücret ödemeden şikayetini iletir. Ombudsman gelen
şikayeti inceler ve yetkili mercilere başvurarak şikayet konusuna çözüm ve öneri getirmeye çalışır.
BİRİNCİ BÖLÜM
OMBUDSMANLIK: TANIM VE KURUMSAL GELİŞİM
1.1. OMBUDSMANLIĞIN TANIMI: KAVRAMSAL ANALİZ
Ombudsmanlığın tanımını ve kavramsal analizini yaptığımızda Ombudsman, İskandinav ülkelerinden
sonra 20. yüzyılda dünyanın tüm kıtalarında yaygınlaşmış ve bu ülkeler tarafından uygulanmaya
başlamıştır1. Kelime kökeni olarak Ombudsman kelimesi İsveç dilinde delege, avukat, vekil olarak ifade
edilmektedir 2. Ombudsman İsveç’ce eski bir sözcüktür. Ombudsman, farklı bürokratik yapılarca
yapılan işlemler hakkında halkın yakınmalarını ilettiği özel bir büro ya da özel bir memuru ifade
etmektedir. Halk açısından Ombudsman, adaletin yerine getirildiği bürokratik kuruluşlarca,
hizmetlerinden yararlanan kişilere iyi, hızlı ve saygılı davranıldığı güvencesini veren bir kurumdur 3.
Ombudsman, genellikle kamu yönetimine karşı halkın şikayetlerini dinler, inceler ve yönetimin
aksayan, işlemeyen kusurlu yanlarını ortaya çıkarır; vardığı sonuçları parlamento ve kamuoyunun
bilgisine sunar 4.
Bireyin idare karşısında korunmasını hedef edinen denetim türlerinden biri olan Ombudsmanlık
kurumu, idarenin aksayan ve kusurlu yanlarını bularak; onlarla paylaşmakta, kamuoyunun sorunlara
yönelik hassasiyetini ortaya çıkarıp çözüm bulmaya çalışmaktadır 5. Ombudsmanın en belirgin
özellikleri, bağımsız, güvenilir ve tarafsız olmasıdır. Ombudsmanlığın ortak özellikleri, yürütme organı
karşısında bağımsız bir statüye sahip olması, şikayetlerin kişiler tarafından yapılması ve arabulucu
tarafından idarenin kötü işleyişi ve haksızlık yönünde adil olarak değerlendirilmesi ve kötü yönetimin
neden olduğu sonuçlara önlemler tavsiye etmesidir 6. Ombudsmanlık kurumu kendiliğinden de harekete
geçebilmektedir. Ombudsmanlık kurumu, idareni eylemleri, işlemleri ve davranışları ile ilgili
incelemelerde bulunması gerekir7. Ombudsman, sorununun ne olduğu hakkında raporları
düzenleyebilen, düzeltme tavsiyeleri verebilen, soruşturma imkanı olan, kendi inisiyatifini kullanabilen,
anayasa ve parlamento tarafından desteklenen, parlamentoya karşı sorumlu olan yüksek dereceli

Bekir Parlak ve Kadir Caner Doğan, “Ombudsman Kavramı ve Seçilmiş Ülkelerde Ombudsmanlık Uygulamaları: Temel Yön
Nitelik ve Özellikler Üzerine Bir Değerlendirme” Türk İdare Dergisi, 2015, Sayı 480, ss.123.
2 TÜSİAD, “Ombudsman (Kamu Hakemi) Kurumu İncelemesi: Devlette Bir Toplam Kalite Mekanizması Örneği” TÜSİAD,
1997, T/9-206, ss.11.
3 Victor J. Pickl, “Ombudsman ve Yönetimde Reform”, Amme İdaresi Dergisi, 1986, Sayı.19/4, ss. 37
4 Bilal Eryılmaz , “Kamu Bürokrasisinin Denetlenmesinde Yeni Gelişmeler”, Amme İdaresi Dergisi, 1993, Cilt 26, Sayı 4,
ss.91.
5 Ender Ethem Atay, “Hukuk Devleti İlkesi Işığında İdarenin Denetimi ve Kamu Denetçiliği Kurumu”, 2014, Kamu
Denetçiliği Kurumu Dergisi, Aralık, Sayı 1, ss.26.
6 Erhan Tutal, “İdarenin Denetimi ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu”, 2013, TAAD, Yıl 4, Sayı 13, ss.521.
7 Tufan Erhürman, “Ombudsman”, 1998, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 3, ss.88.
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hükümet memurudur 8. Ombudsman çeşitli işlemler sonucunda ulaşmış olduğu sonuç raporunu, yasama
organına sunmaktadır. Bu şekilde, yasama organının ve kamuoyunun ilgisini çekmektedir 9.
1.2. OMBUDSMANLIK KURUMUNUN TARİHÇESİ
Ombudsmanlık kurumunun tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Ombudsmanlık kurumu, Osmanlı’da
yer alan Ahilik Kurumu’ndan esinlenerek oluşturulmuştur. Ahilik Kurumu’nda liderinin seçimi
demokratik usule göre yapılmaktaydı, göreve getirilen kişide dürüstlük, liyakat, tarafsız olma özellikleri
aranmaktaydı. Bağımsız ve tarafsız bir kurum olarak faaliyet gösteren ve aynı zamanda sivil toplum
kuruluşu olan Ahilik, devlet ile vatandaş arasındaki sorunların çözümünde, hakların korunmasında
halkın vekilliği görevini yerine getirmiş, halkın gözlemcisi durumuna gelmiştir 10. Bazı araştırmalara
göre ise, Ombudsmanın temelleri Çin’deki Han Hanedanlığı (İ.Ö. 206-İ.S. 220) sırasında var olan “Yuan
Kontrol Kurumu”na, Roma İmparatorluğu’ ndaki Halk Tribünleri’ne ve 17. Yüzyıl Amerikan
kolonilerindeki “Censors Kurumu”na kadar gittiği belirtilmektedir 11.
Dünya’da ilk Ombudsmanlık kurumu 1809’da İsveç’te ortaya çıkmıştır. Ombudsman düşüncesinin
İsveç Kralı XII. Charles dönemine kadar gider. 1709’da Kral Charles Ruslara yenilmesinin ardından
Osmanlıya sığınır. Kralın yokluğunda İsveç’te huzursuzluk ve düzensizlik egemen olmuştur. Bu durum
neticesinde Kral, bir buyruk çıkararak kendisinin en yüksek Ombudsmanın başında bulunacağı bir büro
oluşturur. Bu büronun kurulmasının temel nedeni yasalara uyulmasını ve kamu görevlilerinin
yükümlülüklerini güvence altına almaktır. Bu büro daha sonra “Kralın Adalet Başkanlığı Bürosu” olarak
adlandırılmıştır. Aynı tarihlerde Osmanlı’da “Kadikuzat (Kadıların kadısı)” olarak bilinen büro vardı.
Bu büro İslam adalet sisteminin önemli bir parçasıydı. Bu memurun görevi, Sultan dahil tüm
memurların, halkın birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyip güvence altına almaktı 12. Kralın
atadığı Högste Ombudsmannen yalnızca yasalara uyulup uyulmamasını kontrol etmiyordu, vatan
hainliği gibi olaylarda da işi mahkemeye götürebiliyordu. 1719 yılında Högste Ombudsmannen’in adı
değişti ve Adalet Başkanı ünvanını aldı, onun temel görevi yönetim aygıtlarının yasalara uymasını
sağlamaya teşvik etmekti 13. 1809’a kadar Kral’ın gözlemcisi olarak faaliyet gösteren Ombudsman, bu
tarihte yürürlüğe giren İsveç Anayasası’nda “Justitie Ombudsman” ünvanı ile Anayasal bir kurum haline
getirildi 14. 1915 yılına kadar bir kişiden meydana gelen Ombudsman bürosunun, toplumsal ihtiyaçlarla
birlikte oluşan kamu yönetimindeki büyüme neticesinde sayısı dörde çıkartıldı. Başında bir baş yönetici
bulunan JO (Justitieombudsmen)’ nın bir bölümü, bilgi edinme hakkının bir güvencesi olarak halkın
resmi bilgilere ulaşması ile ilgili sorunlarla ilgilenirken; diğer birim (Deputy Ombudsman) adalet
mahkemeleri, savcılar, yargıçlar, polisler tarafından gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin şikayetlerle
ilgilenmekte; üçüncü birim silahlı kuvvetlerin ve diğer Ombudsmanların bakmadıkları sivil yönetime
ilişkin konularla ilgilenirken; dördüncü birim de vergi ve sosyal refah alanıyla ilgili sorunlarla
ilgilenmektedir. Bugün parlamento Ombudsmanından hariç bir de hükümet tarafından atanan özel
uzmanlığı gerekli kılan konularda Ombudsmanlar bulunmaktadır 15. Ombudsmanlık kurumu belli bir
zaman diliminde başlamış olup, gelişimi ve uygulanması birçok ülke de hala sürdürmektedir.
1.3. OMBUDSMANLIĞI ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER
Ombudsmanlığın ortaya çıkma nedenlerini incelediğimizde, temelleri Roma İmparatorluğu ve İslam
Toplumlarına kadar uzanan Ombudsmanlık hem denetim kurumu olarak diğer denetim kurumlarının iş
yükünü azaltmak hem de eksikliklerini tamamlamak için Ombudsmanın kamu otoritelerinin eylem ve
Ümit Arklan, “Bir Kamu Denetimi Sistemi Olarak Ombudsman ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, 2006, Selçuk İletişim, Cilt
4, Sayı 3, ss.84.
9 Kadir Caner Doğan, “Postmodern Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Bir Denetim Paradigması Ombudsman” 2014,
Sayıştay Dergisi, Sayı 90, ss.80.
10 Hasan Abidoğlu, “Yönetişim İlkelerinin Uygulanmasında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu ve Avrupa Birliği
Sürecinde Türkiye Açısından Önemi”, 2007, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 6, Sayı 11, ss.81
11 Okan Veli Şafaklı, “Kamu Denetiminde Etkinlik Aracı Olarak “Ombudsman” ve AB Sürecinde KKTC’deki Uygulamaya
Karşılaştırmalı Bir Bakış, 2009, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C XI, S II, ss.165.
12 Pickl, a.g.m. 1986, s.39.
13 Reha Yılmaz, “Mukayeseli Hukuk Açısından Ombudsmanlık Kurumunun Temelleri ve Azerbaycan Varyantı”, 2002,
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi İnsan Hakları Enstitüsü Journal of Qafqaz University Spring, Number 9, ss.68.
14 Erhürman, a.g.m. 1998, s.90.
15 Arklan, a.g.m. 2006, s.85.
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işlemlerini bireylerin hak ve özgürlükleri açısından incelemesini sağlamak, idarenin karar, eylem ve
işlemlerinin kalitesini yükseltmek için oluşturulmuştur 16. Klasik denetim yollarının yetersizliği,
verimliliğinin istenilen dereceye ulaşamaması ve modern devletin idari yapısının giderek karmaşık bir
hal almasıyla modern devletlerin yetki ve sorumlulukları giderek artmıştır ve karmaşık bürokratik bir
yapıya sahip olan idari yapısı, üst düzey yöneticilerine verilen takdir yetkilerindeki artış, idari işlemlerde
meydana gelen haksızlıklara karşı bireylerin korunması ihtiyacı, yeni denetim araçları arayışlarına sebep
olmuştur 17. Ombudsman, insan haklarını geliştirmek, idarenin kötü uygulamalarına karşı bireysel
şikayetleri incelemek ve kamu bürokrasisindeki idari sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmek için
ortaya çıkmış bir kurumdur 18. Ombudsmanlık kurumu bireylerin kötü yönetim karşısında ya da hak
ihlaline uğradıklarında onların hak ve özgürlüklerini korumak için; yönetim-vatandaş ilişkilerinin
geliştirilmesini sağlamak, vatandaşların kamu yönetimine olan güvenlerini tazelemek ve sürdürmek,
kamu hizmetlerinin etkili, kaliteli, şeffaf ve vatandaş odaklı bir şekilde yürütülmesini teşvik etmek gibi
işlevleri üstlenmek için kurulmuşlardır 19. Ombudsman, yönetimin denetlenmesinde geleneksel denetim
yollarından ayrı ancak onları tamamlayan bir denetim yolu olarak ortaya çıkmıştır 20.
1.4. TÜRKİYE’DE OMBUDSMANLIK KURUMUNA GETİRİLEN ELEŞTİRİLER
Türkiye’ de Ombudsmanlık kurumuna getirilen olumsuz eleştiriler şu şekildedir; Türkiye’de yeteri
kadar denetim birimi ve kurumu var olduğundan yeni bir denetim kurumu oluşturmak yerine mevcut
denetim birim ve kurumlarının iyileştirilmesi daha uygun olur. Türkiye gibi idari yargının bulunduğu
ülkelerde Ombudsmanlık kurumuna ihtiyaç olmaması ile birlikte, Danıştay en iyi Ombudsmandır. Bu
düşünceye göre birey hak ve özgürlüklerinin, idarenin haksız eylem ve işlemlerine karşı korunmasında
Danıştay Ombudsmanın görevini fazlasıyla yapmakta ve bu nedenle Ombudsmana gerek
kalmamaktadır. Ombudsmanlık kurumunun oluşturulması ile şikayetlerin sonuca bağlanması zaman
almaktadır. İdarenin eylem ve işlemlerinin denetlenmesinin Ombudsmana bırakılması bu yetkilerin
kötüye kullanılmayacağının garantisi değildir. Ombudsmanlık kurumu “ idarenin bütünlüğü ilkesine”
aykırıdır 21. Halk kamu yönetimi ile ilgili şikayetlerini kamu denetçisine iletirken çok fazla prosedüre
maruz kalmaktadır bu da kurumun etkinliğinin zayıflamasına neden olmaktadır 22. Ombudsmanın
eleştirilme nedenlerinden biri de, dokunulmaz olmasıdır. Yaptığı işler, görüşleri ve eylemleri nedeniyle
sorgulanamaz, yargılanamaz ve tutuklanamaz. Hiçbir kişi veya kurumdan emir ve talimat almaz.
Demokratik sistem ve işleyişin yerleşik olmadığı ülkelerde yasama dokunulmazlıklarının kötüye
kullanılmasından dolayı da eleştirilmektedir 23. Ombudsmanlık Kurumu kurulurken, idarenin yaptığı
işlerin çok detaylı bilgi ve uzmanlık gerektireceğinden tek bir kişiye bırakılmasının çok doğru olmadığı
ve bu durumun çeşitli suiistimallere yol açacağı yönünde endişeler de mevcuttur 24.
Türkiye’ de Ombudsmanlık kurumuna getirilen olumlu eleştiriler ise şu şekildedir; yönetimin
denetlenmesinde geleneksel denetim yollarının yetersiz kalmasından ve devletin artan görevleriyle
birlikte karmaşıklaşan yapısı karşısında bireylerin kendi hak ve özgürlükleri konusunda yeterli bilgiye
sahip olamamasından dolayı Ombudsmanlık kurumuna ihtiyaç vardır 25. Kamu Denetçiliği Kurumunun
Türkiye’de yapılanmasıyla, bağımsız ve tarafsız bir kurum olarak bireyi devlete karşı koruyacak, kötü
yönetim sonucu bireyin karşılaştığı adaletsizliklerin düzeltilmesi için hizmet vererek yönetimin verdiği
Şafaklı, a.g.m. 2009, s.190.
Atay, a.g.m. 2014, s.27.
18 Eryılmaz, a.g.m. 1993, s.94.
19 Özer Köseoğlu, “Avrupa Ombudsmanının Hukuki Statüsü, İşleyişi ve Kurumsal Etkinliği”, 2010, Sayıştay Dergisi, Say 79,
ss.36.
20 Doğan Kestane, “Çağdaş Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği)”, 2006, Maliye Dergisi,
Sayı 151, ss.140.
21 Ahmet Yatkın ve İzzet Taşer, “Kamu Yönetiminde Denetim Aracı Olarak Ombudsmanlık: Türkiye ve Avrupa Birliği
Karşılaştırmalı Örnek Olay Araştırması”, 2015, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, ss.100-101.
22 Ali Balkan, “Kamu Denetçiliği Kurumunun 2 Yıllık Denetim Pratiği Ekseninde Kamu Yönetiminin Denetlenmesi” 2015,
Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor 13 Bildiri Kitabı, Ekim, ss.380.
23 Yusuf Soyupek, “Türk Yasama Organı Bünyesinde Kamu Denetçiliği Kurumu Tartışmaları”, 2014, Avrasya Sosyal ve
Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss.20.
24 Haydar Efe ve Murat Demirci, “Ombudsmanlık Kavramı ve Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumundan Beklentiler”,2013,
Sayıştay Dergisi, Sayı 90, ss.68.
25 Caner Çakmak, “Kamu Denetiminde Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kurumunun Türkiye’de Yeri ve Önemi”, 2008,
Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, ss.108.
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hizmetlerin eksikliklerinin giderilmesine katkıda bulunarak, hükümeti uluslararası kuruluşlardan önce
eleştirecek veya uyaracak ve hükümetin gerekli adımları atmasını sağlayacak bir kurum olacaktır.
Türkiye’de insan hakları ihlali nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan şikâyet
başvuruları azalacaktır. Bu durum ülkemizin insan hakları karnesine olumlu yansıyarak ve insan hakları
konusundaki eleştirilerin azalmasını sağlayacaktır 26.
1.5. YEREL OMBUDSMANLIK: TANIMI, ORTAYA ÇIKIŞI VE GEREKLİLİĞİ
Yerel yönetimler için ayrı bir Ombudsman’a ihtiyaç olup olmadığı, bu kurumu benimseyen ülkelerde
hep tartışılmıştır. Ombudsman merkezi yönetim için yetkili kılınmasına rağmen kimi ülkeler, merkezi
yönetim Ombudsmanlığı ile yerel yönetim Ombudsmanlığı arasında gerekli bağı oluşturarak, birlikte
çalışma ortamı oluşturmuşlardır 27. Mevcut düzende yerel yönetimlerin sorumlulukları artarken buna
paralel olarak yetkileri de artırılmıştır. Artan yetki ve sorumlulukların, vatandaşa en iyi şekilde
yansıması ve vatandaşların yerel nitelikteki hizmetlerle ilgili kararlarda daha etkili olmalarının
sağlanması için yerel Ombudsmana ihtiyaç duyulmuştur 28. Yerel Ombudsmanlık Kurumu, belli
bölgelerde ya da kentlerde, yerel yönetimlerin kötü işleyişinden kaynaklanan sorunları çözmek,
vatandaşların yerel haklarını korumak ve yerel yönetimin daha iyi işlemesini sağlamak için önerilerde
bulunmak üzere kurulmuşlardır 29. Ombudsmanın yetki alanına devlet kurumları, yerel yönetimler,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu görevi işlevini yerine
getiren diğer kuruluşlar oluşturmaktadır. Yerel yönetim birimleri, bu birimlerde çalışan görevliler, kamu
gücü kullanan kişiler, kamu teşebbüsleri üzerinde Ombudsman denetimi uygulanabilmektedir 30. Yerel
yönetim Ombudsmanlarının görev ve yetkilerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde ifa edebilmeleri için
gerekli mali imkanlara ve personele sahip olmaları gerekmektedir. Bunlar yasalarla düzenlenen ve
güvenceye alınan bütçeye sahiptirler. Çoğunlukla da yüksek hakim ya da yargıçların aldıkları
ücretlerden daha yüksek ücretler almaktadırlar 31.
1.6. YEREL OMBUDSMANLIĞIN BULUNDUĞU ÜLKE ÖRNEKLERİ
İkinci Dünya Savaşından sonra Ombudsman, tüm ülkelerin gündemine giren bir politika aktörüne
dönüşmüştür 32. Yerel yönetimlerin görev yükünün artması neticesinde, merkezi yönetimler için
oluşturulan Ombudsmanlık kurumunun yerel yönetimler için de oluşturulması pek çok ülke tarafından
benimsenmiştir 33. Ombudsmanlığı uygulayan ülkelerin yakın olması bir tesadüf değildir. İlk olarak
İsveç’te 1809 yılında kurulan ve daha sonra 1919’da Finlandiya’ya, 1955’te Danimarka’ya ve 1962’de
Norveç’e ve Yeni Zelanda’ya yayılan Ombudsmanlık Kurumu ulusal düzeyde Avrupa Birliği’nin 25
üye ülkesinin 23’ünde (İtalya ve Almanya’da yerel ve bölgesel düzeyde) ve Güneydoğu Avrupa’nın
sekiz devletinden yedisinde varlığını sürdürmektedir 34.
Ombudsmanlık, ulusal düzeyde, eyalet düzeyinde, mahalli idarelerde ve kamu teşebbüsleri gibi çeşitli
alanlarda denetimi sağlamak üzere kurulabildiği için ülkelere göre farklı yapıda Ombudsmanlık
uygulamaları ile karşılaşmaktayız 35. Ombudsmanlık kurumunun adı gibi tanımı da ülkelere göre
farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse; Danimarka’da kamu yönetimi ile ilgili şikayetleri
inceleyen parlamento tarafından seçilen hukuk mezunu olan kişi, Bulgaristan’da meclis tarafından
seçilen insan hakları savunucusu ve kamu yararı koruyucusu, Yunanistan’ da anayasal dayanağı olan
Yatkın ve Taşer, a.g.m. 2015, ss.102.
Recep Sanal, “Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Yerel Yönetimlerin Denetimi”, 2008, Türk İdare Dergisi, s.458, ss.108.
28 Çakmak, a.g.m. 2008, ss.33.
29 Ali Kocaoğlu ve Çiğdem Akman, “Türkiye’de Yerel Yönetimler Ombudsmanlığı Gerekli midir?”, 2015, Kamu Yönetiminde
Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor 13 Bildiri Kitabı, Ekim, ss.438.
30 Osman Erdoğmuş, “Kamu Yönetiminde İdari ve Denetsel Açıdan Ombudsman Kurumu: Türkiye Örneği”, 2006, Yüksek
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, ss.28.
31 Arzu Yıldırım, “Yerel Yönetim Ombudsmanlığının Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, 2014,
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2, Say 2/2, ss.202.
32 Doğan, a.g.m. 2014, ss.83.
33 Kocaoğlu ve Akman, a.g.e. 2015, ss.438.
34 P. Nikiforos Diamendours, “Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve Ombudsmanlık Kuurumu”, 2014, Kamu Denetçiliği
Kurumu Dergisi, Aralık, Sayı 1, ss.49.
35 Mehmet Aktel ve Diğerleri, “Türkiye İçin Yeni Bir Denetim Modeli: Kamu Denetçiliği (Ombudsman)”, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 5, Sayı 9, ss.24.
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bağımsız otorite, Polonya’ da yasal kontrol ve koruma görevi yapan anayasal kurum, Slovakya’ da kamu
otoriteleri ve diğer kamusal kurumların davranış ve kararları hukuk düzenine aykırı olduğunda gerçek
ve tüzel kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak için kurulan bağımsız bir kurum olarak ifade
edilmektedir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Yüksek Yönetim Denetçisi, Azerbaycan’da Müvekkil,
Çek Cumhuriyeti’nde Hakların Kamusal Savunucusu (The Public Defender of Rights), Lüksemburg’da
Arabulucu (Médiateure), İspanya’da Halkın Savunucusu (el defensor del pueblo), Portekiz’de adalet
sağlayıcısı (provedor de justiça), Polonya’ da İnsan Hakları Savunucusu (obrońcy praw człowieka,
human rights defender), İsveç’ de Ombudsman, Karadağ’ da İnsan Hak ve Özgürlükleri Koruyucusu,
Avusturya’ da Soruşturmacı (Volksanwaltschaft), Fransa’ da Hakların Koruyucusu ve Türkiye’ de ise
Kamu Denetçiliği Kurumu olarak adlandırılmaktadır. Fakat genel olarak “Ombudsman” ismi
kullanılmaktadır 36.
Yerel Ombudsmanlık kurumunun diğer bir ismi de Mahalli İdareler Ombudsmanı olarak ifade
edilmektedir. Mahalli idareler açısından görev yapan Ombudsman, yerel yönetim meclislerinin aldığı
kararları hukuka uygunluk açısından inceleyerek ve her türlü idari faaliyetin hak ihlaline neden olup
olmamasına dikkat etmektedir 37. Yerel yönetimler Ombudsmanlık kurumu ilk kez 1974 yılında
İngiltere’de kurulmuştur 38.Yerel düzeyde Ombudsmanlara örnek olarak ABD'nin Havvaii Eyaleti'ni ve
Kanada'nın Quebec ilini gösterebiliriz. Bu iki yerde de Ombudsman, seçimle iş başına getirilmektedir39.
İKİNCİ BÖLÜM
YEREL OMBUDSMANLIĞIN UYGULANABİLİRLİĞİ: DANİMARKA VE TÜRKİYE
UYGULAMASI
2.1. OMBUDSMANLARIN (KAMU DENETÇİLERİ) GÖREVLERİ
Ombudsmanlık kurumu, idarenin denetlenmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Temel görevi, kamu
otoriteleri ile bireyler arasında ortaya çıkan sorunlarla ilgilenmektedir bu kurumun hukuki bir
bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Daha çok tavsiye, öneri niteliği taşımaktadır 40. Ombudsmanın en
önemli özelliklerinden biri hem idareye karşı hem onu seçenlere karşı bağımsız olmasıdır.
Ombudsmanın kendisine verilen görevleri tam ve etkin bir şekilde yapabilmesi için bağımsızlığı tam
olarak sağlanmalıdır 41.
Ombudsmanların önemli görevleri; Bireyleri korumak ve insan onuruna saygı duymaktır.
Ombudsmanlık kurumu, bağımsızlık, esneklik ve idare kuruluşlarıyla bireyler arasındaki ilişkilerde
uzlaştırıcı yaklaşımı ile bireysel hakların korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. İyi yönetimi
sağlama ve kötü yönetimi önleme görevi vardır. Ombudsmanlık, yönetime katılım, idarenin şeffaflığı,
kamu otoritelerinin yönetilenlere hesap verebilirliği ve yönetimde adalet gibi kavramların
uygulanmasına katkı sağlamaktadır. İdari reformları hızlandırma görevi ile, idari sistemdeki
yetersizliklerin tespit edilmesini bunun için ilgili idarenin kamuoyunun ve parlamentonun dikkatini
çekebilir ve bunların neticesinde hükümetin işbaşında bulunduğu durumlarda idari reformların
hızlandırılmasını sağlayabilir. Parlamentonun gözetim fonksiyonunu destekleme ve tamamlama
göreviyle, kurumun, yürütme organı karşısında bağımsızlığı öngörülmekle birlikte, parlamentoya rapor
verme yetkisi de söz konusudur. Bu görev ve yetkileri, Ombudsmana aynı zamanda parlamentonun
gözetim işlevinin yerine getirilmesinde yol gösterici ve yardımcı olmaktadır. Toplumu ve kamu
görevlilerini eğitme görevi; toplumu, siyasileri, memur ve kamu görevlilerini insan haklarının bilinmesi,
tanınması, içeriği ve niteliği hakkında bilgilendirilmesi, bunların korunması ve geliştirilmesi,
demokrasinin temel ilkeleri, hukukun üstünlüğü ve demokratik bir toplumda idarenin üstlenmesi
gereken rolü hakkında eğitir. Yürütme ile bireyler arasında köprü rolü üstlenmektedir. Kurum, toplum
Yatkın ve Taşer, a.g.m. 2015, ss.92.
Ömer Faruk Özer. “Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumun Örgütsel ve İşlevsel Analizi”, 2015, Yüksek Lisans
Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, ss.85.
38 Kocaoğlu ve Akman, a.g.m. 2015, ss.448.
39 Uğur İbrahim Esgün, “Ombudsman Kurumunun Türkiye İçin Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme”, 1996, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 45, Sayı 1, ss.256.
40 Tutal, a.g.m. 2013, ss.522.
41 Efe ve Demirci, a.g.m. 2013, ss.60-61.
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ile idari makamlar arasında yeni iletişim kanalları oluşturmak ve hükümeti daha fazla birey odaklı ve
insana duyarlı tutuma teşvik etmek suretiyle, idare ile vatandaşları birbirine yakınlaştırır 42. Temel insan
haklarının korunması için çalışmalıdır. Kamusal işlere halkın katılımını sağlaması gerekmektedir. Kamu
yönetiminde bir kamu hizmeti ideolojisine sahip olmalıdır 43. Bağımsızlık ve tarafsız bir kurum
olmalıdır. Görünebilir ve ulaşılabilir bir yapıda olmalıdır. Vatandaşın gelir düzeyinin ne olduğu önemli
olmayıp Ombudsmana ulaşılabilir olmalı, herhangi bir engelle karşılaşmamalıdır. Ombudsman
profesyonel olmalıdır. Kendisine yapılan başvuruları incelerken hakkaniyete uygun çözüm önerileri
getirebilmeli, olaylara doğru bir bakış açısı ile uygun kararlar alarak toplumun güvenini ve saygısını
kazanmalıdır. Geniş araştırma yetkisine sahip olarak taraflar arasındaki sorunları çözmesi
gerekmektedir. Ombudsman çözüm önerirken hakkaniyeti hiçbir zaman göz ardı etmemelidir. Kamuya
karşı sorumlu olup, bu sorumluluğu iki yönlüdür. Sadece şikayet başvurusunda bulunanlara karşı değil,
şikayetçi olunan kamu kurumlarına karşı da sorumludur44.
2.2. TÜRKİYE’DE OMBUDSMANLIK KURUMU
Ombudsmanlığın (Kamu Denetçiliğinin) kökeni incelendiğinde bir İslam-Osmanlı (Türk) Kurumudur.
Divan-ı Hümayuna her isteyenin talepte bulunabildiği düşünüldüğünde, tarihsel kökenlerimizde
rastlandığı açıkça ifade edilmektedir45. Cumhuriyet öncesi dönemde Kazaskerlik, Ahilik, Şeyhülislamlık
ve Divan-ı Hümayun kurumları ile Cumhuriyet döneminde Ombudsmanlığa benzetilen Devlet
Denetleme Kurulu, TBMM Dilekçe Komisyonu, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Tüketici
Sorunları Hakem Heyeti, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve T.C Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik
Kurulu gibi kurumlar bu anlamda önemli görev ve sorumlulukları üstlenmişlerdir46.
Ombudsmanlığın Türkiye’de tartışılması 1970'li yıllara denk gelmektedir. 1982 Anayasası yürürlüğe
girmeden önce, "Anayasa Önerisi"nde de Ombudsmanlık kurumuna yer verilmiş, ancak bu öneri dikkate
alınmamıştır. 1982 anayasa koyucusu bu öneriyi kabul etmemenin yanında, kimilerine göre
Ombudsman olduğu iddia edilen "Devlet Denetleme Kurulu"na Anayasa'nın 108. maddesinde yer
vermiştir. Fakat Devlet Denetleme Kurulu'nun " Ombudsman" olmadığı son derece bellidir47.
Türkiye’de Ombudsmanlık kurumunun kurulmasına dair atılan ilk somut adım 57. Hükümeti döneminde
atılmıştır. Kurumun kurulması için 14.09.2000 tarihinde Kanun Tasarısı hazırlanmış TBMM’ye sevk
edilmiş fakat, tasarı kadük kalmıştır. Başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimin ardından 2003 yılında,
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Projesi ile 2004 yılında kabul edilen 5227 sayılı “Kamu
Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun”un 42. maddesinde, mahalli
idarelerde halk denetçisi oluşturulması öngörülmüştür. Buna göre her ilde, il genel meclisi tarafından
bir mahalli idare halk denetçisi seçileceği ve bu halk denetçisinin yerel yönetimlerle bunların bağlı
olduğu kuruluşlarının işlem ve faaliyetleri nedeniyle zarar gören, gerçek ve tüzel kişilerin sorunlarını
çözmeye yönelik olduğu ifade edilmiştir. Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere
TBMM’ye geri gönderildiği için yasalaşamamıştır 48. Ve Türkiye’de Ombudsmanlık (kamu denetçiliği)
kurumu 2012 yılında 6328 sayılı yasa ile kurulmuş olup 29.03.2013 tarihinden itibaren şikayetleri kabul
etmeye başlamıştır. 2013 yılında kuruma başvuranların sayısı 7638 iken 2014 yılında kuruma 5639
başvuru yapılmış ve başvuru sayısında bir azalma olmuştur. Bunun nedeni kurumun bilgi ve belge
taleplerine yeterince cevap verilemeyişi ve verilen cevapların yetersiz kalmasıdır 49.
2.3. OMBUDSMANLIĞA (KAMU DENETÇİSİ) BAŞVURU ŞEKLİ VE OMBUDSMANIN
(KAMU DENETÇİSİ) SEÇİLME ŞARTI
Kamu denetçisine başvurma hakkının kullanılması ve neticelendirilmesi iyi bir şekilde uygulanabilirse,
hizmet görenlerin işlemlerinin uzamamasına, bürokratik hantallığa ve kırtasiyeciliğe sebep olan
42

Atay, a.g.m., 2014, ss.28-29.
Pickl, a.g.m. 1986, ss.43.
44 Arklan, a.g.m. 2006, ss.87-89.
45 Hasan Tahsin Fendoğlu, “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı”, 2013,
Anakara Barosu Dergisi, Yıl 71, Sayı 4, ss. 43.
46 Yatkın ve Taşer, a.g.m. 2015, ss.93.
47 Tufan Erhürman, “ Türkiye İçin Nasıl Bir Ombudsman Formülü?” , 2000, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
Cilt 49, Sayı 1, ss.155.
48 Aktel, a.g.e. 2013, ss.27.
49 Balkan, a.g.e. 2015, ss.369.
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uygulamaların önüne geçebilir 50. Türkiye’ de Ombudsmanlık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kamu
Denetçiliği Kanunu ile düzenlenmiştir. Anayasanın 74. Maddesine göre; Herkes, bilgi edinme ve kamu
denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye
tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok
oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.
Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi,
çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin
nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir51 .
6328 nolu Kanunun 10. Maddesine göre; “Başdenetçi veya denetçi seçilebilmek için şu şartlar aranır: a)
Türk vatandaşı olmak. b) Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için elli, denetçi için kırk yaşını
doldurmuş olmak. c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme
fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş
yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. ç) Kamu kurum ve
kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak. d) Kamu haklarından
yasaklı olmamak. e) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak. f) 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen
bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması
kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci
bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı
devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” şeklindedir
52
.
2.4. DANİMARKA’DA OMBUDSMANLIK KURUMU
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Danimarka’da Ombudsmanlığa ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
Bürokratik engellerin sebep olduğu hizmetlerde gecikmeler, uzun süren mahkemeler ve giderek
güçlenen yönetim kadrolarına karşı bireylerin savunmasızlığının artması gibi nedenlerle Ombudsmanlık
kurumunun oluşturulması için gerekli zemin hazırlanmıştır 53. 1953 yılında, Danimarka Anayasası’na
“sivil ve askeri idareyi denetlemek amacıyla Parlamento üyesi olmayan bir veya iki kişinin, Parlamento
tarafından atanması için yasal düzenleme yapılacağı” ifadesi dahil edilmiştir 54. Danimarka Parlamento
Komiseri (Ombudsman), 1953 yılındaki Anayasa değişikliği ile kurulmuştur. 1954 yılında Ombudsman
Yasasının kabul edilmesiyle 1 Nisan 1955 tarihinde Ombudsman fiilen göreve başlamıştır 55.
Danimarka’daki Ombudsmanlık kurumu İsveç modeline bakılarak oluşturulmuş fakat İsveç modeline
göre önemli farklılıklara sahiptir. Genellikle Ombudsman için “insanların ortak savunucusu”
denmektedir 56. Danimarka kendi siyaset, hukuk ve yönetim geleneklerine göre bir Ombudsman modeli
ihtisas etmiştir. Danimarka’da Ombudsman kurumunun temeli, 1950’li yıllardaki İskandinav sosyal
yapısına dayanmaktadır. Bu sosyal yapı içerisinde vatandaşlar ve devlet arasındaki ilişkilerde
Parlamento’nun kararlaştırdığı yasalar çoğunlukla geçerli olmaktadır57. Danimarka’daki Ombudsmanlık
Kurumu bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu özellik modern refah devletinde ilk kez Ombudsmanlık
kurumunun kurulması ve başarıyı yakalamasıdır 58. Ombudsmanın otoritesinin Danimarka hükümetinde
yüksek gücü uygulayan Parlamento'dan türetilmesi, hükümet görevlisinin davranışlarıyla ilgili
görüşlerine ağırlık vermektedir. Ombudsman, Parlamento üyesi olmayabilir fakat hukuk alanında
50

Atay, a.g.e. 2014, ss.27
Anaysa’nın 74. Maddesi www. turkhukuksitesi.com (Erişim Tarihi: 24.12.2016).
52 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, www.kgm.adalet.gov.tr (Erişim Tarihi: 24.12.2016).
53 Çakmak, a.g.m. 2008, ss.49.
54 Köseoğlu, a.g.m. 2010, ss.35.
55 Erdoğmuş, a.g.m. 2006, ss.62.
56 Annual Report, “The Danish Parliamentary Obudsman”, 2011, Published by The Danish Parliamentary Ombudsman
Gammeltrov 22 DK-1457 Kobenhavn K. ss.10.
57 Doğan, a.g.m. 2014, ss.83.
58 Özer, a.g.m. 2015, ss.96.
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mezun olmalıdır 59. Danimarka, bakanlar bölümlerin başında nihai idari yetkiyi uygulamaktadır. Bu
küçük ülkede çok sayıda yerel yönetim birimi bulunmaktadır 60.
Danimarka’da Ombudsman tarafından alınan kararları incelediğimizde, Ombudsman bir görevlinin
eylemlerinde suç unsuru görürse, soruşturma organlarına suç soruşturmasını başlatılmasını emredebilir
veya re’sen mahkemede onun aleyhinde dava açabilir. Kamu görevlisine karşı disiplin soruşturmasının
başlatılması için ilgili kamu idaresine emirde bulunabilir. Ayrıca Ombudsman, şikayetçinin haklı olduğu
kanısına varıp idare haksız durumu gidermezse, şikayetçiyi mahkemeye sevk edebilir 61.
2.5. DANİMARKA’DA OMBUDSMAN’IN GÖREVİ VE YETKİLERİ
Danimarka Ombudsman sistemini incelediğimizde, Ombudsmanın görevlerini yerine getirebilmesi için
kişisel öğenin değerinin büyük olduğu ve geleneksel bürokratik görüntü kazanması için Ombudsman
bürosunun, küçük ölçekli bir kurum olarak kurulmasına önem verilmiştir. Danimarka Ombudsman
Kanunu’na göre, Ombudsman’ın görevi, kendi yetki alanına gire kişilerin görevlerini yaparken yanlış
yapıp yapmadıklarını ve görevlerini yaparken ihmalde bulunup bulunmadıklarını ve görevlerini kötüye
kullanıp kullanmadıklarını araştırmaktadır 62. Danimarka’da Anayasanın 55. maddesince, en çok iki
kişiye görev verilmektedir. Ombudsmanın kendisinin bir veya birkaç kişiden oluşan bir kurul olması ile
birlikte, kendisinin yanında yeterli sayıda yardımcı ve personelin çalışması kurumun verimli çalışması
açısından zorunluluk arz etmektedir 63. Ombudsman, parlamento adına yönetsel kurumlar adına hareket
edecek ve yüce kurumun, geleneksel olarak, bakanlıklar ve onların memurları üzerinde gerçekleştirdiği
denetimi güçlendirmektir. Böyle bir güçlendirme, hükümet kurumlarına aktarılan geniş ve yasama
benzeri yetkilerle yönetimin artan gücü ve yönetsel sürecin artan karmaşıklığı nedeniyle gerekli
görülmüştür. Ombudsman, birey için yasa ve düzenin koruyucusu olmalıdır. Yönetsel kurumlarla
uyuşmazlığa düşen yurttaşların başvurabilecekleri bir tür yargı yeri olarak, 1950’li yılların başında bir
parlamento sözcüsünün ifade ettiği gibi “sokaktaki adamın, adaletsizliklere, keyfiliklere ve yürütmenin
yetkilerini kötüye kullanmasına karşı koruyucusu” olacaktır 64.
Danimarka’daki Ombudsmanların yetkileri bazı ülkeler ile kıyaslandığında onların ki kadar geniş
yetkilere sahip değildir. Ombudsmanlar, yasama ve yargı organlarını ve kabineyi denetleyememektedir.
Danimarka'da Ombudsman, şikayet bir bakan ile ilgiliyse, ancak yasama organına öneri götürebilir; ama
bakan hakkında soruşturma açamaz 65. Ombudsmanın denetleme gezilerine çıkma yetkisi vardır.
Ombudsmanın incelediği konularda doğrudan doğruya ceza kovuşturma başlatma yetkisi yoktur 66.
Danimarka’da Ombudsmanın temel misyonu, sıradan vatandaşın/bireyin kamu yetkilileri tarafından
haksız muameleye maruz kalması, haklarının ihlal edilmesi karşısında vatandaşın avukatı/savunucusu
rolünü üstlenmektir 67.
2.6. DANİMARKA’DA OMBUDSMAN’A BAŞVURU ŞEKLİ
Danimarka’da Ombudsmana başvurmak için yurttaş olma vb. koşullar aranmamaktadır. Fakat
başvuranın yakınma konusu olayla maddi bir ilişkisi ve yararının bulunması ayrıca olası bütün idari
başvuru yollarının tüketmiş olması gerekmektedir. Özgürlüğünden mahrum kalmış bir kişi de iadelitaahhütlü bir mektupla başvurabilir. Farklı yollarla da şikayet iletilebilir. Başvuru süresi on iki aydır.
Karara karşı hiyerarşik amire başvuru üzerine verilen karar, bu sürenin başlangıcı olarak kabul
edilmektedir. Eğer şikayet Ombudsmanın yetkisi dışındaki bir kişiyi veya konuyu ilgilendiriyorsa, veya
başvuru süresi zaman aşımına uğramışsa, Ombudsman başvuran kişiye bunu bildirir. Ancak sorunu
yetkili yönetsel birime yollama veya bu konuda nasıl bir çözüm bulunabileceğine ilişkin olarak
Bent Christensen, “The Danish Ombudsman”, 1961, University of Pensylvania Law Review, Cilt 109, ss.1104.
Walter Gelhron, “The Ombudsman in Denmark”, 1966, McgıllLawJournalMontreal, Cilt 12, Sayı 1, ss.4.
61 Yılmaz, a.g.m. 2002, ss.80-81.
62 İsmet Tayşi, “Ombudsman Kurumu ve Ülkemizde Uygulanabilirliği” 1997, Sayıştay Dergisi, Sayı 25 (Özel Sayı), ss. 115.
63 Yılmaz, a.g.m. 2002, ss.73.
64 Erdoğmuş, a.g.m. 2006, ss.62.
65 Esgün, a.g.m. 1996, ss.258.
66 Gamze Yudum Demiral, “Uluslar arası Uygulamalar Işığında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu ve Türkiye’de
Uygulanabilirliği” 2009, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma
Raporu, ss.65.
67 Annual Report, a.g.m. 2011, ss.10.
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şikayetçiye bilgiler verir. Başvuruda biçim koşulu aranmamakla birlikte, yakınanın isim ve adresinin
mutlaka belirtilmesi, mümkünse yazılı olarak başvurması ve şikayetin konusuyla ilgili kanıtların ve
maddi olaylarında dilekçeye eklenmesi gerekmektedir 68. Başvuruda herhangi bir ücret talep
edilmemektedir. Ombudsman kendisine gelen yetki alanı içindeki bütün başvuruları değerlendirir.
Ombudsman yalnızca kişilerin başvurusu üzerine harekete geçmez. Yasada kendi inisiyatifiyle de
harekete geçme yetkisi verilmiştir. Örneğin cezaevleri, akıl hastaneleri ve askeri kamplar Ombudsmanın
kendiliğinden denetim yapabileceği yerlerdendir. Ombudsmanın inisiyatifi ile incelemeye almış olduğu
konular kamuoyunda genel ilgi uyandıran konuları içerme eğilimindedir. Bunun yanında basın
aracılığıyla kamuya yansıyan konularda da Ombudsman kendiliğinden inceleme başlatabilir 69.
2.7. DANİMARKA’DA YEREL OMBUDSMANLIK KURUMU VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
1961 yılında Ombudsman yasasının değiştirilmesi ile yerel yönetimler de Ombudsmanın görev alanına
dahil edilmiştir. Parlamento adına sivil ve askeri özeksel örgütlerle, yerel yönetimleri gözleyen
Ombudsman, bazı yönleriyle mahkemelere bir alternatif olarak görülmektedir 70. 1962 yılında Tüzükte
Ombudsman'a özel koşulları dikkate alması için ve yerel yönetimlerin faaliyet gösterdiği, yerel özerklik
kavramının desteklenmesi için uyarıda bulunmuştur 71. Ombudsmanın bazı açılardan bu kavramsal
alanın daha dar bir bölgesinde işlediği söylenebilir. Örneğin, yerel yönetimler açısından belli ölçüde bir
kısıtlama söz konusudur. Yerel yönetimler, Ombudsman Kanunu’nun 1. bölüm, 1. ayırımına göre belli
koşullarla denetlenebilmektedir. Ombudsmanın şikayet konusunu ele alabilmesi için herhangi bir yerel
yönetimin işlemine karsı vesayet denetimi söz konusu olmalıdır. Yerel yönetimlerin birçok etkinliğinde
“karar” biçimindeki bir oluşuma rastlanmamaktadır. Örneğin zaman sınırlamasına uyma, personel
yönetiminin kötü işlemesi, meslek sırrına uymama, iyi yönetim ilkelerini ihlal etme gibi durumlar
biçimsel olarak karar şeklinde dış dünyaya yansımamakla birlikte bireyin hukuksal yararlarına zarar
vermektedir. Burada Ombudsman konuya kendiliğinden el atarak önündeki yasal engeli aşmaktadır.
Ayrıca, eğer Ombudsman olayı kendi inisiyatifi ile incelemeye başlamışsa ve olay maddi kanuni
çıkarların ihlalini kapsıyorsa, yerel yönetimler meclislerini de denetlerler 72.
Ombudsman, Folketing veya yerel meclislerin üyesi olamaz. Burada amaçlanan, aday kişilerin politik
olarak tarafsızlığı ve parlamentodaki partilerin çoğunun desteğinin sağlanmasıdır 73. Yerel yönetimlerde
denetim yetkisinin kısıtlanması için farklı yasa ve yönetmelikler getirilmiştir. Yargıçlar, adliye
mahkemelerinin baş idari görevlileri, Kophenag Şehir Mahkemesi’nin Veraset Bölümü Başkanı,
anayasa mahkemesi katipleri, asistan yargıçlar, mahalli hükümet konseyleri ile sosyal işleri üstlenmiş
özel kuruluşlar denetim kapsamı dışında tutulmuştur. Kamu denetçilerinin denetimini sınırlandıran bir
başka kısım ise bilgi ve belgelere ulaşması ile ilgilidir. Adli Yönetimi Yasası’na göre Ombudsmanın
mahkemelerin inceleyebileceği dokümanlardan daha gizli olanları inceleme yetkisi bulunmamaktadır 74.
Ombudsmanın yerel yönetimler üzerindeki denetleme yetkisi, çalışanları ve komiteleri denetleyebilme
ile sınırlıdır. Ancak Ombudsmanlığa tanınan bir hak vardır ki bu yetki ile Ombudsman, “temel hukuksal
menfaatleri zedelendiğini düşündüğü karar ve işlemler için re’sen harekete geçtiği zamanlarda, yerel
yönetimlerin şikayet üzerine denetiminde yetki dışı kalan konuları denetleyebilme hakkına sahip
olmaktadır 75.
2.8. TÜRKİYE’DE YEREL OMBUDSMANLIĞIN UYGULANABİLİRLİĞİ
Türkiye’de Yerel Ombudsmanlığın uygulanabilirliği, ilk kez 2004 yılında kabul edilen “5227 sayılı
Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı” il “Mahalli
İdareler Halk Denetçiliği” adı altında yerel yönetimler Ombudsmanı getirilmiştir. Kanunun 42.
Maddesine göre; “Her ilde, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu idareler tarafından kurulan
Erdoğmuş, a.g.m. 2006, ss.63-64.
Çakmak, a.g.m. 2008, ss.52-53.
70 Erdoğmuş, a.g.m. 2006, ss.62.
71 Gelhron, a.g.m. 1966, ss.7.
72 Yıldırım, a.g.m. 2014, ss.205.
73 Djahan Muradova, “Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, 2013, Yüksek Lisans Tezi , Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, ss.93.
74 Çakmak, a.g.m. 2008, ss.51-52.
75 Muradova, a.g.m. 2013, ss.94-95.
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birlik ve işletmelerin, kurum dışı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili işlem ve eylemlerinden kaynaklanan
anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak üzere bir halk denetçisi seçilir” 76. Fakat bu kanun,
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilince daha sonra bu konu ile ilgili başka somut bir adım atılmamıştır.
Türkiye’de kurulan iktidar hükümetlerinin parlamentoda çoğunluğa sahip olması nedeniyle parlamento
tarafından yapılan denetimin etkili olmadığı, denetimin yetersiz kaldığı uzun ve masraflı geçen
yargılama süreçlerinden dolayı adaletin gecikmesi ve buna bağlı sıkıntılara yol açması gibi nedenler,
kendisini denetleyen idarenin taraflı davranması, yerindelik hakkaniyetinin bulunmaması, vatandaşın
yeterince bilgilendirilmemesi gibi sebeplerden dolayı söz konusu denetim yapılamamaktadır. Bu gibi
sorunları önlemek için bir denetim mekanizması olan kamu denetçiliği (Ombudsmanlık)
oluşturulmuştur. Büyük bir coğrafyaya ve geniş bir nüfus kitlesine sahip olan ülkemizde merkezi
yönetimde, yerel yönetimlerde ve askeri kurumlarda birden çok Ombudsmanlık kurumu kurulması
gerekmektedir. Bu kurumların yapısı, işlevi, statüsü, yetki ve görevleri net bir şekilde belirlenmelidir 77.
Merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasında bir ayrım yapmak gerekmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti'nin nüfusu ve yüzölçümünü, merkezi idarenin yaygınlığı da göz önünde
bulundurulduğunda, sadece merkezi idarenin denetlenmesiyle görevlendirilmiş bir Ombudsmanın
olması, tüm Türkiye de merkezi idare için tek bir Ombudsman formülünün iyi bir çözüm olmadığı
açıktır. Bunu daha detaylı açıklamak gerekirse, Ankara'da görev yapan ve tek bir Ombudsmanın
başkanlığında örgütlenen kurumun, tüm Türkiye merkezi idaresi üzerinde etkin bir denetim
uygulamasının ve Ombudsman konumundaki kişinin Türkiye'nin dört bir yanından merkezi idareyle
ilgili olarak gelecek şikayetleri, her bir şikayetle birebir ilgilenmek suretiyle sonuca bağlamasının
beklenmesi oldukça zor ve meşakkatlidir 78. Türkiye’de oluşturulabilecek bir yerel Ombudsmanı,
kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesine aracılık ederek, kamuoyunun doğru
oluşmasını ve yönetimi daha etkin bir şekilde denetlemesini sağlayabilir 79.
SONUÇ
Ortaya çıkışı çok eskilere dayanan fakat resmi olarak 18. yüzyılda ortaya çıkan Ombudsmanlık kurumu,
geleneksel denetim mekanizmalarının yetersiz kalması sonucunda, idarenin eksik, hatalı işlemlerine
karşı vatandaşın şikayetlerini dinlemek, bazen de vatandaşın şikayet etmesine gerek kalmadan idarenin
yaptığı hatalı işlemi fark ederek bu sorunlara öneri ve çözüm bulmak amacı ile kurulmuşlardır. Ülkelerin
yönetim biçimine, coğrafi büyüklüğüne, nüfus yapısına göre farklılıklar göstermektedir. Ombudsmanın
seçilme biçimi, görevde kalma süresi, tekrar seçilip seçilmemesi ya da ilgilendiği alanlara göre (Merkezi
Ombudsman, Yerel Ombudsman, Askeri Ombudsman, Kadınlar için Ombudsman…vb. gibi) de farlılık
göstermektedir. İdareyi denetleyecek olan bu kurum bağımsız olmalıdır.
İkinci Dünya savaşından sonra Ombudsmanlığı benimseyen Danimarka’da Yerel Ombudsmanlık
Kurumu da birkaç yıl sonra kurulmuştur. Danimarka’da Ombudsmana başvurmak için vatandaş olmaya
gerek olmaması ile birlikte başvuruda herhangi bir ücret de talep edilmemektedir. Danimarka’da
Ombudsman sıradan vatandaşın avukatı konumundadır. Türkiye’de ise, geçmişten gelen bir
Ombudsmanlık geleneği olmasına rağmen resmi olarak Ombudsmanlık kurumu çok yenidir. Yerel
Ombudsmanlık 2004 yılında Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında
Kanun Tasarısında yer almasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. Ülkemizde
geleneksel denetim mekanizmalarının yetersiz kalması ve ülkemizin coğrafi yapı olarak ve nüfus
açısından büyük olmasından dolayı merkezi Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) yetersiz kalmaktadır.
Bunun için yerel Ombudsmanlığın uygulanması gerekmektedir. Yerel Ombudsmanlık ile halkın katılımı
artar ve sorunların giderilmesinde daha hızlı ve etkin çözüm yolları bulma imkanı doğar.

5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, www.tbmm.gov.tr (Erişim
Tarihi:208.12.2016).
77 Arklan, a.g.m. 2006, ss.94.
78 Erhürman, a.g.m. 2000, ss.162.
79 Yıldırım, a.g.m. 2014, ss.212.
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ÖZET
İnancı gereği tasarruflarını meşru alanlarda kullanmaya çalışan müslümanların bu tutumları katılım
bankalarının doğmasına neden olmuştur. İslami prensiplere uygun olarak faaliyet göstermeye çalışan
katılım bankaları veya İslami finans kurumlarının sayısı dünya genelinde her geçen gün artmaktadır. Bu
artış sadece İslam ülkelerinde değil Avrupa ülkelerinde de görülmektedir. Katılım bankaları veya İslami
finans kurumlarınca kullanılan finansal araçların İslami kurallara uygun olması temel zorunluluktur. Bu
çalışmada, katılım bankaları ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde kurulacak yeni bir sistemle
konut finansmanının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu finansmanın ise Murabaha (Mur) ve İstisna (İs)
finansal araçları ile yapılması düşünülmektedir. Murabaha; mal veya hizmetin fiyatı belirlenirken,
maliyete kar marjının eklenmesini ifade etmektedir. İstisna ise; bir mal veya hizmeti taraflardan birinin
önceden satın almasını, diğer tarafın da üretimi gerçekleştirmesini öngörmektedir.
Bu modelde TOKİ tarafından uygulanan enflasyon belirsizliğinin ortadan kaldırılması ve ayrıca ödeme
işlemlerinin konvansiyonel bankalar aracılığıyla yapılmasının ortaya çıkardığı faize bulaşma
tereddütlerinin kaldırılması hedeflenmektedir. Modelin uygulama aşamasında öncelikle konut
ihtiyacının olduğu bölgeler belirlenecektir. Daha sonra müşterilerin başvuruları alınarak gerekli
sözleşmeler düzenlenecektir. İhtiyaca uygun olarak yapılacak konutların %70’i İstisna yoluyla, geriye
kalan %30’u ise Murabaha yoluyla satışa çıkarılacaktır. İstisna yoluyla satışa çıkarılan dairelerden
taksitler alınmaya başlanacaktır. Ödenecek miktarlar başta belirlendiği için enflasyon belirsizliği de
ortadan kaldırılmış olacaktır. Geriye kalan %30’luk daireler ise karlı bir şekilde murabaha yoluyla satışa
sunulacaktır. İstisna yoluyla satışa çıkarılan konutlar, murabaha yoluyla satışa çıkarılan konutlardan
daha uygun fiyata ihtiyaç sahiplerine sunulacaktır. Yapılacak satışlarda Katılım Bankaları ile TOKİ
işbirliği içerisinde olacaktır. Yapılan işlemler İslami Finansal araçlarla gerçekleştirilecektir. Böylece
katılım bankalarının vekalet yoluyla konut satışını uygun görmeyen mütedeyyin kesim için uygun bir
yöntem geliştirilmiş olunacaktır.
Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Murabaha, İstisna, Katılım Bankası, TOKİ
ABSTRACT
These attitudes of Muslims who try to use their savings in legitimate areas due to their beliefs have led
to the birth of participation banks. The number of participation banks or Islamic financial institutions
trying to operate in accordance with Islamic principles is increasing day by day throughout the world.
This increase is seen not only in Islamic countries but also in European countries. It is essential that
financial instruments used by participation banks or Islamic financial institutions comply with Islamic
rules. In this study, it is aimed to provide housing finance with a new system to be established in
cooperation with the participation banks and the Housing Development Administration (TOKİ). This
financing is planned to be made with Murabaha (Mur) and Istisna (Is) financial instruments. Murabaha;
it refers to the addition of a profit margin to the cost of the goods or services. The Istisna (Is) foresee
that purchase of one goods or services by one of the parties in advance and make production of the other
side.
In this model, it is aimed to eliminate the uncertainty of inflation implemented by TOKI and also to
eliminate the hesitation of interest transmission caused by payment transactions through conventional
banks. At the application stage of the model firstly regions where housing needs will be determined.

Afterwards, the necessary contracts will be drawn up by taking the customers' applications. In this
context, 70% of the dwellings to be constructed in accordance with the need will be sold through Istisna
(Is) and the remaining 30% will be sold through Murabaha (Mur). Inflation uncertainty will be
eliminated as the amounts to be paid are initially determined. The remaining 30% flats will be sold
profitably through murabaha. The housing units sold through Istisna will be offered to those in need at
a more affordable price than the housing units sold through murabaha. Participation Banks will
cooperate with TOKİ in the sales. Transactions will be carried out with Islamic financial instruments.
Thus, an appropriate method will be put forward for those who do not look positively on the sale of
housing by participation banks by proxy.
Key Words: Islamic Finance, Murabaha, Istisna, Participation Bank, TOKI
1. GİRİŞ
Faizin haram, alış verişin helal olduğu İslam dinine müntesip Müslümanların yoğun olarak yaşadığı
ülkemizde İslam’ın uygun gördüğü alanlarda faaliyet göstermek ve Müslümanların ihtiyaçlarını meşru
yollarla gidermek amacıyla kurulan katılım bankalarının sayısı artmakta ve bunlara kamu katılım
bankaları da eklenmektedir.
Satın alınan malı maliyetine ya da alış fiyatına belli bir kar ekleyip satmak olarak tanımlanan murabaha
yöntemiyle konut sahibi olmak isteyenlere sağladıkları finansmanın İslami açıdan uygun olup
olmadığıyla ilgili tartışmalar devam ederken son yıllarda katılım bankalarının murabaha yöntemiyle
konut finansmanı işlemleri artmakta ve bu finansman türü katılım bankalarının toplam işlemleri
içerisinde büyük bir paya sahip olmaktadır. Bununla birlikte murabaha yöntemiyle konut finansmanı
uygulamasına dini açıdan mesafeli duran kişilerin bu işlemlerle ilgili şüphelerinin giderilmesi
konusunda ortaya konacak düzenlemeler daha fazla tasarrufun ekonomiye kazandırılmasına katkı
sağlayacaktır. Sosyal devlet anlayışına uygun olarak dini hassasiyeti bulunan vatandaşlarına kamu
katılım bankaları aracılığıyla konut finansmanı sağlayabilecek güce sahip kamu otoritesinin bu anlamda
diğer kamu kurum ya da kuruluşları ile işbirliği yaparak murabaha ve istisna yönteminin uygulamasıyla
ortaya çıkan şüpheleri giderecek politikalar yürütmesi mümkün görünmektedir.
Bu bağlamda mevcut murabaha uygulamalarının dini şüpheleri giderecek şekilde revize edilmesi ve
İslami alış veriş yöntemlerinden biri olan istisna yönteminin modele dahil edilmesi ile oluşturulacak
olan MURİS modeli, sorunun çözümüne önemli katkı sağlayabilecektir. Çalışma kapsamında murabaha
yöntemiyle konut finansmanı ile ilgili mevcut uygulamalar ve bu uygulamalara yapılan eleştiriler
değerlendirilip istisna yönteminin modele katılmasıyla kamu katılım bankaları ile konut yapımı
konusunda yetkili kamu kuruluşlarından TOKİ işbirliğinde İslami usullere uygun bir konut finansmanı
modeli önerilmektedir.
1. İSLAMİ AÇIDAN MURABAHA VE İSTİSNA
2.1. MURABAHA
Bir mal veya hizmetin alış fiyatı veya maliyeti üzerine belirli bir miktar veya oranda kar ilave ederek
satılması şeklinde ifade edilebilecek olan murabaha iki kişi arasındaki hukuki bir ilişki kurularak
gerçekleştirilir ve haksız kazanca sebebiyet vermemesi hususunda fıkhi kaynaklarda ayrıntılı bir şekilde
izah edilmiştir (Dönmez, 2006, s.148)
Başka bir tanıma göre murabaha, herhangi bir malı satın almak isteyen birinin satın almak istediği malın
satıcıya maliyetini ve yapılacak alışverişten satıcının ne kadar kâr elde edeceğini bildiği alım satım
sözleşmesidir (Aktepe, 2018, s. 116). Diğer bir deyişle finansman ihtiyacı olan müşterinin isteğiyle
satıcıdan peşin alınan malın/hizmetin alış fiyatına belli bir oran veya miktarda kar ilave ederek
malı/hizmeti taksitli bir şekilde satma işlemidir. Uygulanması nispeten kolay ve düşük riskli olması
nedeniyle katılım bankacılığında en fazla kullanılan yöntem haline gelmiştir. Murabaha işlemiyle
yapılan satışta malın/hizmetin maliyetine eklenen karın alıcı tarafından bilinmesi en önemli unsur olup
finans kuruluşu tarafında hazırlanan satış sözleşmesinde alış fiyatına eklenecek kar oranı veya tutarına
açık bir şekilde yer verilmesi gerekmektedir (Tekçam, 2017, s.19-20). Böylece finansmanı sağlayan
faizsiz banka, risk almadan önceden belirlenmiş bir kar elde eder (Kaya, 2013, s.53). Katılım bankaları,

finansman taleplerinin neredeyse tamamını murabaha yöntemi ile karşılamakta, diğer İslami finans
araçlarını pek kullanmamaktadır (Ülev vd., 2018, s.10).
Murabahanın sahih bir sözleşme olabilmesi için alışverişle ilgili genel kurallara ek olarak sermayenin
ve karın bilinmesi, sermayenin misli mallarda olması ve ilk akdin sahih olması gibi şartlar gerekmektedir
(el-Muhlis ve es-Savi, 2017, s.200). İslam fıkhı açısından yukarıda yapılan açıklamaların yanı sıra
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’
de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının
a bendinde murabaha işlemi, kar beyanı ile satım olarak tanımlanmaktadır.
Murabahanın esasen meşru bir alışveriş şekli olduğu gerçeği ile birlikte mevcut uygulamalar İslami
ticaret ilkeleri bakımından çekinceler ve tartışmalar içermektedir.
İmam Malik’e dayandırılan bir pazarlık hadisesinde bir kişi diğer bir kişiye: "Bu deveyi peşin al ben de
senden vadeli olarak satın alayım" diye teklifte bunmuş, teklifi alan kişi bu durumu Abdullah b.
Ömer(r.a.)'e sorduğunda onun bu çeşit alışverişi hoş karşılamayıp yasaklamış olduğu rivayet edilmiştir
(Bayındır, 2005, s.41). Diğer adı muamele-i şer’iyye olan murabaha, yasak olan faize hileyle meşruluk
kazandırıldığı bir sistem olarak görülüp eleştirilmesi ile birlikte Osmanlı ulemalarından İbn-i Kemal ve
Ebussuûd Efendi’nin fetvalarıyla caiz görülmüştür. İbn Kemal alışveriş taraflarının birbirlerine zarar
vermeyen bu çeşit hileyi caiz görerek, faiz gibi bir harama engel olduğu için bu tür murabaha işlemini
caiz görmüştür(Özcan, 2003, s.33).
Yine katılım bankaları ile müşterileri arasında yapılan "çerçeve sözleşmede" mal veya hizmetin
eksik/kusurlu çıkması durumunda veya satıcı tarafından mal veya hizmetin alıcıya teslim edilmemesi
durumunda bankanın sorumlu tutulamayacağına dair hükümler eleştirilere neden olmuştur. Ayrıca
murabaha işlemine konu mal veya hizmetin bankanın mülkiyetine geçmeden önce müşteri ile yapılan
"vadeleşme" ilişkisi, "yanında olmayan şeyi satma" türünden yasakların ihlal edilmesi şeklinde
yorumlanarak bu alışveriş türü eleştirilmiştir (Aktaran Durmuş, 2013, s.73).
Bayındır (2007) ’a göre Osmanlılarda murabaha, göstermelik satış işlemi olarak kullanıldığı için faizin
hileli yollarından biri olarak kabul edilmiştir. Murabaha kelimesi Osmanlı Devleti’nde zamanla faizcilik
ve tefecilik anlamında kullanılmıştır. Gözübenli (2011)’ye göre ise bugün katılım bankaları tarafından
uygulanan murabahanın klasik murabaha ile hiçbir ilgisi yoktur. Esasen modern murabaha,
hükümlerinin fıkhi temellendirilmesi boyutuyla bakıldığında, kapsamı netleştirilmemiş bir kavramdır.
Murabaha diye isimlendirilen işlemler incelendiğinde, tamamen akit hürriyeti kapsamında yeni
geliştirilen, önemli bir kısmı karma akit mahiyetli işlemler olduğu ve bu alandaki karma akitlerin de
çoğu kere hile-i şer'iyye mahiyetli işlemlerin hükümlerinin bir araya getirilerek oluşturulduğu
görülmektedir.
Günümüz faizsiz katılım bankaları, büyük ölçüde murabaha yöntemini kullandıkları ve klâsik
bankaların faiz oranlarına yakın kâr payı verdikleri için de eleştirilmiştir (Döndüren, 2008, s.7).
Mevcut uygulamalarda katılım bankaları müşterisinin satın almak istediği malın alıcısına değerini
ödemekte ve bu değerin üzerine belirli bir oranda kar payı koyarak müşterisine vadeli olarak
satmaktadır. Bu satış katılım bankası ile müşterisi arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleşmektedir.
Aslına bakıldığında banka mülkiyetinde olmayan bir malı müşterisine kendi malıymış gibi göstermelik
bir işlemle satmış olmaktadır. Satın alınan malda herhangi bir eksiklik ya da kusur bulunması
durumunda katılım bankasının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tam da bu nokta dini hassasiyeti
bulunan müşterilerin bu yöntemle konut sahibi olmasında şüpheler doğurmaktadır.
2.2. İSTİSNA
Özellikleri önceden belirlenmiş bir mal veya hizmeti üretmek için yapılan ısmarlama sözleşmesi olarak
tanımlanabilecek olan ve klasik fıkıh kaynaklarında elbise, çanak veya çömlek gibi ürünlerin üretilmesi
üzerine yapılan akit türlerinden olan istisna, günümüzde ısmarlanan ürün veya hizmetlerin çeşitlenmesi
nedeniyle her türlü taahhüt işlerini de kapsamaktadır (Aktan, 2006, s.393-395). Bakara suresinin 282.

ayeti ve Allah Resulü’nün (A.S.M.) bilinen ölçekte, biline tartıda ve bilinen müddette selem akdinin
yapılabileceğine dair rivayeti (Buhari, Selem, 1,2,7) fıkhi açıdan istisna sözleşmeleri için dayanak
oluşturmaktadır.
İstisna sözleşmesinin temel koşulu üretilecek ürünün özelliklerinin önceden belirlenmesidir (Mohd ve
Chong, 2007, s.27). Örneğin ayakkabıcı üreticisi ile belirli ölçülerde yapılacak bir ayakkabı için anlaşma
yapılsa ya da müteahhit ile belirli plan ve özelliklerde yapılacak bir konut için anlaşma yapılsa bu
çerçevede yapılacak işlemler istisna akdi kapsamına girmektedir (Çeker, 1990, s.380). Taahhüt işi yapan
firmalar günümüzde henüz üretilmemiş konutları maket olarak müşterilerine sunmakta ve bir nevi
istisna uygulamasıyla konut projeleri için finansman sağlamaktadırlar (Aktepe, 2010, s.61). İslami
finans uygulamalarının yoğun olarak kullanıldığı ülkelerden Malezya’da konut finansmanında istisna
yöntemi uygun bir İslami finans yöntemi olarak görülmektedir (Mohd ve Kamarudin, 2014, s.37).
İstisna sözleşmesi, selem sözleşmelerinin bir şeklidir. Dolayısıyla selem sözleşmelerinde geçerli olan
şartlar istisna için de geçerlidir. Ancak Hanefilere göre istisna akdini başlı başına bir özel hükümler
barındıran ayrı bir akit türüdür (el-Muhlis ve es-Savi, 2017, s.219). İmam Malik, İmam Ebu Hanife ve
İmam Ahmed İbn Hanbel’e göre bir şeyi kabzetmeden önce satılması caizdir. Bu nedenle istisna akdi
ile satış yanında olmayan şeyin satışı olarak değerlendirilmemektedir. Ancak İmam Şafii’ye göre
nasların genel ifadesi istisna sözleşmelerinin de kabzedilmeyen şeyin satışının yasak olması kapsamına
girmektedir (el-Muhlis ve es-Savi, 2017, s.377-384).
İslam alimlerinin geneli, istisna akdini yanına olmayan şeyin satımı şeklinde ifade edilen İslami alışveriş
yasağının dışında tutmuş ve selem akdinin bir türevi olarak değerlendirerek istisna akdinin meşru
olduğunu kabul etmişlerdir. Nitekim Allah Resulü’nün (S.A.V.) yüzüğünü bu yöntemle yaptırdığı
bilinmektedir. Ayrıca istisna yöntemiyle alışveriş de selem gibi ekonomik anlamda geniş fırsatlar sunma
özelliğine sahiptir (Affane, 2007, s.230).
3. KATILIM BANKALARI İLE TOKİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI MURİS MODELİ
3.1. MODELİN GEREKÇESİ VE AMACI
Katılım bankalarının yoğun olarak kullandığı finansman sağlama yöntemlerinin başında murabaha
yoluyla konut finansmanı geldiği için ve mevcut uygulamalara İslami alışveriş ilkeleri açısından
şüpheyle yaklaşan kişilerin varlığı modelin ortaya konma gerekçesini oluşturmaktadır. Nitekim Türkan
ve Arpacık’ın (2017) yaptığı araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılanların %50’lik kısmı katılım
bankacılığının İslami şartlara uygun olmadığını düşünmekte %37’lik kısmı kararsız olduğunu
belirtmektedir. Yine Toraman vd.’nin (2015) yaptığı araştırmaya göre İslami bankalar ile çalışmayı
düşünür müsünüz sorusuna katılımcıların %24’ü hayır, %17’si kararsızım cevabını vermiştir.
Mevcut murabaha uygulamalarının İslami alışveriş ilkeleri bakımından içerdiği şüpheler üç başlık
altında toplanabilir:
1- Murabaha yoluyla yapılan satış işlemi göstermelik satış işlemidir. Çünkü satın alınacak konut
bankanın mülküne geçmeden alıcıya satılmış gibi finansman sağlanmaktadır.
2- Murabahaya konu malın bankanın mülkiyetine geçmeden müşteri ile vadeleşme ilişkisi, yanında
olmayan şeyi satma olarak ifade edilen İslami alışveriş yasağı kapsamına girmektedir.
3- Katılım bankası ile müşteri arasında yapılan sözleşmelerde mal veya hizmetin eksik veya kusurlu
çıkması ya da teslim edilmemesi durumunda bankanın sorumlu tutulamayacağına dair İslami açıdan caiz
görülmeyen hükümler içermektedir.
Mevcut murabaha uygulamaları ile ilgili yukarıda ifade edilen şüphelere ek olarak TOKİ’nin konut
satışlarını konvansiyonel bankalar aracılığıyla yapıyor olması ve taksit tutarlarının enflasyon oranlarına
endeksleniyor olmasının ortaya çıkardığı belirsizlikler, dini hassasiyetleri bulunan kişilerin TOKİ’den
konut satın alma isteklerini olumsuz etkileyebilmektedir.
Modelin amacı ise mevcut murabaha uygulamalarındaki şüpheleri gidererek daha fazla kişinin konut
finansmanı kullanmasının önündeki engelleri kaldırmak ve daha fazla tasarrufun ekonomiye

kazandırılmasını sağlamaktır. İslami açıdan caiz görülen istisna yöntemi modele dahil edilerek modelin
daha işlevsel olması hedeflenmiştir. Ayrıca modelin uygulanması için 6385 sayılı Toplu Konut
Kanunu’nun Ek-1 Maddesi’nin c fıkrası gerekli yasal altyapıyı sunmaktadır.
3.2. MODELİN UYGULANMASI
Özellikleri önceden belirlenen ürünün sipariş edilmesi olarak ifade edilebilecek istisna yöntemi
kullanılarak banka tarafından satın alınacak konutlar belirlenip katılım bankası ile TOKİ arasında istisna
sözleşmesi yapılacaktır. Bu sözleşmeye istinaden banka müşterilerine TOKİ’den satın alacağı konutları
özelliklerini belirterek müşterilerine sunacak ve bu kez banka ile müşterileri arasında istisna sözleşmesi
yapılarak konutların %70’i bu yöntemle satışa sunulacaktır. Böylece konutlar henüz tamamlanmadan
banka kaynak oluşturacaktır. Daha sonra kalan %30’luk konut alış fiyatlarına kar payı eklenerek vadeli
bir şekilde murabaha yoluyla satışa sunulacaktır. Modelin uygulanmasıyla TOKİ tarafından yapılan
satışların taksit ödemelerinde ortaya çıkabilecek enflasyon belirsizliği giderilmiş olacak ve katılım
bankaları henüz tamamlanmamış konutları daha uygun fiyata TOKİ’den satın alıp müşterilerine taksitle
satarak karlı bir alışveriş imkanı elde edecektir.
Modelde istisna ve murabaha yöntemiyle konut finansmanı sağlayacak olan kamu katılım bankası konut
sayısını, mevcut finansal yapısını dikkate alarak ve planlanan/devam eden TOKİ projelerini inceleyerek
belirleyecektir. Konut sayısı katılım bankasının finansal politikalarına veya varlıklarına göre farklılık
gösterebilecektir. Daha sonra TOKİ ile işbirliği yapılarak toplu konut projelerinin gerçekleştirildiği
bölgeler belirlenecektir. Belirlenen bölgelerdeki emlak piyasası ile ilgili çalışmalar yapılmak üzere
banka bünyesinde uzman kişilerden oluşturulacak bir birim kurulacak veya emlak danışmanlığı yapan
firmalardan hizmet alınarak konut türleri ve sayıları belirlenecektir.
Projelerin tamamlandığı yerlerde murabaha yöntemiyle satış için konutlar ve maliyetler belirlenecektir.
Sonrasında konutlar TOKİ ile yapılacak sözleşmelerle satın alınacak ve banka müşterilerine
sunulacaktır. TOKİ’den satın alınacak konutların banka müşterilerine sunulmadan önce talep toplanarak
uygulanması da mümkündür. Bu uygulamayla mevcut murabaha yönteminde ortaya çıkan yanında
olmayan şeyin satılması ve göstermelik satış işlemi olarak ifade edilen şüpheler giderilmiş olacaktır.
Projelerin henüz başlamadığı veya devam ettiği yerlerde ise istisna yöntemiyle satış için TOKİ ile
işbirliği yapılarak konutlar belirlenecek ve müşterilerden projeler devam ederken talep alınarak istisna
sözleşmesi yapılacaktır. Yani müşteri katılım bankasından alacağı ve özellikleri(fiyat, metrekare, kat
vb.) belirli konutu hazırlaması için bir nevi sipariş vermiş olacak ve banka bu konutları TOKİ’ye
yaptırmış olacaktır. Konutların tamamlanmasını müteakip satış işlemi gerçekleştirilecektir. Konutlarla
ilgili ortaya çıkacak eksik veya kusurlar TOKİ ile katılım bankası arasında yapılacak sözleşmelerle
TOKİ veya banka uhdesinde bırakılacak ve mevcut murabaha uygulamalarına şüphe ile yaklaşılmasına
neden olan bankanın konutun eksik veya kusurlu olması durumunda risk almaması hususu ortadan
kalkmış olacaktır.
Hâlihazırda TOKİ, peşin ve taksitli ödemelere göre farklı fiyat politikası izlemektedir. İster murabaha
ister istisna yöntemiyle olsun TOKİ’den alınacak konutlar için yapılacak peşin ödemeler konut
fiyatlarının taksitli alıma göre daha düşük olmasını ve katılım bankası için daha karlı bir ticaretin
oluşmasını sağlayacaktır. Zaten mevcut uygulamalarda da katılım bankası müşterisinin belirlediği konut
için sağlayacağı finansmanı satıcıya peşin ödemekte ve müşterisinden taksitle tahsil etmektedir. Ayrıca
TOKİ ile yapılacak anlaşmada konut ödemelerinin banka tarafından TOKİ’ye taksitlerle ödenmesi
sağlanarak müşterinin taksitleri ile eş zamanlı ödemeler yapıp kaynaklar daha verimli
kullanılabilecektir.
Yukarıda ifade edildiği üzere murabaha ve istisna yöntemlerinin uygulanmasının mevcut
uygulamalardaki şüpheleri gidermesinin yanı sıra TOKİ’den konut satın almak isteyen ancak TOKİ’nin
faiz temelli faaliyet gösteren konvansiyonel bankalar aracılığıyla satış ve ödeme işlemlerini
gerçekleştirmesi nedeniyle inancı gereği bu alışverişten imtina eden kişilere konut sahibi olma imkanı
sağlanmış olunacaktır. Ayrıca TOKİ’nin enflasyon nedeniyle taksit ödeme tutarlarında değişikliğe

gitmesi hususundaki belirsizlik katılım bankasının sunacağı sabit tutarlı taksit imkanı ile giderilmiş
olunacaktır.
SONUÇ
Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkemizde dini kurallara uygun olarak alışveriş yapma
hassasiyetine sahip kişilerin katılım bankalarına başvurarak konut alma talepleri her geçen gün artış
göstermektedir. Ancak murabaha yöntemiyle konut finansmanı sağlayan katılım bankalarının finansman
kullandırma yöntemlerinin İslami açıdan şüphe uyandıracak hüviyette olduğuna dair tartışmalar ve
Allah Resulü’nün (A.S.M.) şüpheli şeylerden uzak durmayı tavsiye etmesi mütedeyyin kesimin katılım
bankalarına yönelmelerine engel olmaktadır.
Katılım bankalarının özellikle yanında olmayan şeyi satması ve alım satım işlemlerinde neredeyse risk
almaması gibi tartışmaya neden olan hususlar müşterilerde soru işaretleri doğurmaktadır. Ayrıca
TOKİ’nin konut satışlarında gecikme faizi uygulaması ve ödemeleri konvansiyonel kamu bankaları
aracılığıyla yapıyor olması gibi bazı durumlar TOKİ’den konut alma taleplerini de azaltabilmektedir.
Tam da bu noktada sayıları artmakta olan kamu katılım bankaları ile toplu konut yapımında yetkili
kurumlardan TOKİ arasında yapılacak işbirliği sayesinde yukarıda ifade edilen çekinceler giderilerek
dini hassasiyeti olan kişilerin katılım bankaları kanalıyla ihtiyaçları giderilebilecektir. Bu bağlamda
TOKİ’nin özellikle kentsel dönüşüm kapsamında karlılığı yüksek alanlarda yapacağı konutların bir
kısmını peşin bedelle ve belki daha uygun fiyata mülkiyetine alacak olan kamu katılım bankası
mülkiyetindeki bu konutları müşterilerine vadeli olarak satacak ve bu durumda konutla ilgili eksik veya
kusurlar nedeniyle katılım bankası da risk üstlenmiş ve yanında olmayan bir şeyi satmamış olacaktır.
Ayrıca modelin uygulanması ile istisna akdinin ekonomik anlamda fırsat sunma özelliğinden
yararlanılmış olacak ve hem toplu konut yapımına katılım bankalarına satış ile kaynak sağlanmış hem
de devlet dini hassasiyeti olan vatandaşına sosyal devlet anlayışına uygun olarak imkan sağlamış
olacaktır.
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YENİ BİR İSLAMİ FİNANSMAN MODELİ OLARAK: AHİ MODELİ
AS A NEW ISLAMIC FINANCE MODEL: AKHI MODEL
Yavuz TÜRKAN
Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi

ÖZET
İslami finansın son yıllardaki gelişimi, işlem hacminde ki artış, yeni kurulan katılım bankalarının
etkinliği İslami finansın kabuğuna sığmadığını ve yeni finansal araçlarla katılım bankacılığı sektörünün
daha da geliştirilebileceğini ortaya koymuştur. Atıl tasarrufları yatırıma dönüştüren, krize karşı etkili bir
çözüm olan ve aktiflerin etkili bir şekilde kullanımına imkân tanıyan İslami finansal araçların
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda kardeşlik kavramını vurgulayan AHİ Modeli
geliştirilmiştir. AHİ Modeli; bireysel emeklilik ve gün sistemi esas alınarak minimum 5 kişilik grupların
bir araya geldiği, 5 ile 10 yıllık süreci kapsayan, devlet katkısının ön planda tutulduğu bir model olarak
geliştirilmiştir. Ahi modelinde gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünen, konvansiyonel bankalardaki
faizli işlemlerden uzak duran bireylerin âtıl durumdaki küçük tasarruflarını bir araya getirilerek arzu
edilen yatırımlara dönüştürülmesi planlanmaktadır. Yapılacak yatırımlara tamamen imkân
sağlanmaması durumunda hiç olmazsa peşinat olarak ifade edilen küçük tasarruflarla ihtiyaç sahibi
bireylere katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Ahi modelinde minimum 5 maksimum 10 bireyden oluşan kardeş, arkadaş ya da akraba bir araya gelerek
Ahi Grubunu oluşturacaktır. Modele katılacak bireyler en az 500 TL, en fazla 5.000 TL’lik aylık yatırım
yapabilecektir. Yapılacak yatırımlar BES ya da sendika kesintilerinde olduğu gibi direk maaş kesintisi
şeklinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak ödemeler katılım bankaları tarafından kullanılabilecektir.
Katılım bankaları faydalandıkları bu tasarrufların sonucunda grubun çekilmesi durumunda kar payı
verecektir. Yıllara göre devlet katkısı %10 ile %20 arasında değişecektir. Bu model sayesinde faize
bulaşmak istemeyen mütedeyyin bireyler küçük tasarruflarını bir araya getirerek büyük yatırımlarda
kullanabilecekleri gelirler elde etmiş olacaklardır. Bankalar bu tasarrufları yatırımlarda kullanarak
ekonomik kalkınmaya katkı sağlarken büyük karlı işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kaynağa sahip
olabilecektir. Devletin farklı şekillerde verdiği teşvik ve hibeler daha ekonomik yatırım araçlarına
kaydırılmış olacak ve ülkenin ekonomik kalkınması sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Ahi Modeli
ABSTRACT
Development of Islamic finance in last years, the raise in trading size and efficiency of new established
participation banks have revealed that Islamic finance exceeded its border and participation bank sector
will develop more with new financial means. Islamic financial means should be developed by changing
passive saving into investment, having an effective solution against crisis and giving chance to use
actives effectively. In accordance with this purpose, the AKHI Model, which emphasizes the concept of
brotherhood, has been developed. AKHI Model which prioritises with respect individual retirement and
day system, groups with minimum 5 people come together, state subsidy surrounding 5 or 10 yearly
process developed. In the AKHI Model, it is planned to bring together the small savings in the idle state
of individuals who are considering making real estate investments and avoiding interest rate transactions
in conventional banks and turning them into desired investments. In the event that investments are not
provided completely, it is thought that at least small savings, which are expressed as down payment,
will contribute to the individuals in need.
In the AKHI model, siblings, friends or relatives consisting of a minimum of 5 and a maximum of 10
individuals will come together to form the Akhi Group. Individuals who will participate in the model
will be able to invest at least 500 TL and at most 5.000 TL monthly. Investments will be made in the
form of direct salary cuts, as in the case of PPS or union cuts. Payments to be made can be used by
participation banks. Participation banks will give dividends if the group withdraws as a result of these
savings. Government contribution will vary between 10% and 20% by year. Thanks to this model, the

individuals who do not want to get involved in interest will be able to bring their small savings together
and generate revenues that they can use in large investments. By using these savings in investments,
banks will have the resources to make large profitable transactions while contributing to economic
development. Incentives and grants given by the government in different ways will be shifted to more
economic investment instruments and economic development of the country will be ensured.
Key Words: Islamic Finance, Participate Banking, Akhi Model
1- GİRİŞ
İslami bankacılığın asıl amacı, İslam’da haram olarak nitelendirilen “faizden” uzak durarak gerek fon
toplarken gerekse fon kullandırırken faizin hiçbir şekilde kullanılmamasıdır. Bankaların varlığı çok
eskilere dayanmaktadır. Bankalarda faizli işlemlerin gerçekleştirilmesinden dolayı Müslümanlar
bankalardan uzak durmuş ve ellerindeki tasarruflarını etkili bir şekilde ekonomiye
kazandıramamışlardır. İslami bankaların kurulmasıyla gerek tasarruf sahibi yatırımcılar gerekse faizden
uzak durarak kredi kullanmak isteyen ihtiyaç sahipleri için gerekli bir kurum haline gelmiştir. Ancak
İslami bankaların asıl amacını kar maksimizasyonun oluşturması sonucu bu kurumdan da büyük
darbeler yiyen ihtiyaç sahipleri olmuştur. İslami bankaların asıl amacını kar sağlamanın yanında
topluma hizmet ederek bireylerin ve işletmelerin ihtiyaçlarına dinin hükümleri çerçevesinde katkıda
bulunmak olmalıdır. Müşterilerin dini duyguları istismar edilmeyip, her müşteriye adaletli bir şekilde
davranılmalıdır.
Son yıllar da ülkemizde devlet destekli katılım bankalarının (İslami Bankalar) açılmasıyla bu gayelerin
daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Devletin ihtiyaç sahibi bireylere ya da
şirketlere sağladığı birçok hibe ve faizsiz destek verdiği, bunları KOSGEB ve Kalkınma Ajansları
aracılığıyla gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu desteklerin İslami bankalar aracılığıyla da topluma
kazandırılması, halkın birçoğunun içinde kalmış olduğu kredi sıkıntısını giderip halkın ekonomik
refahını arttırıp ekonomiye katkıda bulunulacağı apaçık bir gerçektir. İslami bankaların faydalarına
bakıldığında; yeni finansman metotlarının ortaya konulduğu, yeni müşterilerin sektöre kazandırıldığı,
kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığı, atıl fonların reel ekonomiye kazandırıldığı, ekonomik
büyümeye katkı sağladığı, krizlerden en az hasarla çıkmayı başardığı görülmektedir.
Son yıllarda döviz kurundaki baskıların artması, faizli sistemin zengin ve fakir arasındaki uçurumu
açması ve krizlerden çok fazla etkilenmesi yeni finansal araçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu
finansal araçların başında hem faizsiz olarak değerlendirilen hem de fıkhi açıdan uygun görülen İslami
finansal araçlar gelmektedir. Bu araçlardan biri olan Sukuk’un işlem hacmi 2010 yılında 24 Milyar TL
iken %80’lik bir artış göstererek 2017 yılında 44 Milyar TL seviyesine çıkmıştır. Bu tür finansal
araçların geliştirilmesi ve yeni modellerin oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada toplumun
ihtiyaçlarını iyi analiz ederek yatırım kararlarına yardımcı olmak amacıyla yeni bir İslami finansman
modeli olarak Ahi Modeli ortaya konulmuştur. Ayrıca modelin amacı, fıkhi dayanağı ve uygulama şekli
açık bir şekilde ifade edilmiştir.
2- İSLAMİ FİNANSAL ARAÇLAR
Katılım bankalarının kullanmış olduğu finansal araçlar aşağıda kısaca ifade edilmiştir: (Türkan, 2018,
s. 193)
2.1. MURABAHA
Murabaha, bugün İslami bankaların en fazla kullanmış olduğu finansal araçtır. Murabaha Sistemi,
ihtiyaç duyulan ürünün satın alınıp belli bir kar payı eklenerek satılması işlemidir. Kur’an da “Faiz
yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, “Alışveriş de faiz gibidir”
demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime
Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu
da Allah’a kalmıştır. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir.
Orada ebedî kalacaklardır.” belirtilen ayet-i kerimede de alışverişin helal olması bu sisteminde bu
mantık üzerine gerçekleştirildiği görülmektedir. Çünkü murabaha sistemi normal alışveriş işleminde
olduğu gibi gerçekleşmekte müşteriler tarafından talep edilen ürünler İslami bankalar tarafından alınarak

belli bir kar payı eklenip satış işlemi gerçekleştirilmektedir, bu durum da fıkhi açıdan vadeli satıma
örnek olarak gösterilmektedir. Ayrıca Ali el-Kari Buhari’nin Hz. Aişe’den nakletmiş olduğu hadis-i
şeriflerde Resul-i Ekrem (A.S.M.)’ın “Bir Yahudi’den belli bir süreliğine vadeli olarak bir yiyecek satın
aldı ve çelik zırhını da rehin olarak yanına koydu.” ifade edilmiştir. Bu durum da mezhep imamları
tarafından vadeli satışa delil gösterilmiş ve “Ribevi olmayan bir malın peşin olarak satılması caiz olduğu
gibi müddeti belli olmak şartıyla vadeli olarak satılması da caizdir.” (Kadıhan, 1980, s. 1282) şeklinde
belirtilmiştir.
2.2. MUŞARAKA
İslam hukukunda Şirket’i İnan olarak ifade edilen muşaraka, sermayedarların bir araya gelerek
oluşturdukları ortaklık türüdür. Muşarakada taraflardan biri sermayesini koyarken, diğeri hem
sermayesini hem de emeğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de ki İslami Bankalar genellikle inşaat vb.
projelerde finansman taleplerini muşaraka ile karşılamaktadır. Muşaraka sisteminde kar elde edilmesi
durumunda başta anlaşılan oranlarda kar payı dağıtımı gerçekleştirilirken, zarar hasıl olması durumunda
her bir ortak sermayesi oranında zarardan hissedar olmaktadır. (Türkan, 2018, s. 196)
2.3. MUDARABA
Mudaraba, taraflardan birinin sermayesini diğerinin ise sadece emeğini koyduğu bir ortaklık türüdür.
Kıyad olarakta adlandırılmaktadır. Sermayedar “Rabb’ül Mal”, işleten kişi ya da kurum ise “Mudarib”
olarak nitelendirilmektedir. Mudaraba’ya Kur’an’dan getirilen deliller şu ayet-i kerimelerdir: “Allah
diğer bir kısım insanların yeryüzünde kendi lütfundan rızık aramak üzere yolculuk yapacaklarını bilir”
(el-Müzzemmil, 73/20); “Cum`a namazı kılındığı zaman, yeryüzünde dağılınız ve Allah`ın lütfundan
rızık arayınız” (el-Cum`a, 62/10); “Hac mevsiminde, ticaret yaparak Rabbinizin lütfundan rızık
istemenizde size bir sakınca yoktur” (el-Bakara, 2/198). Ayrıca mudaraba için Peygamber efendimiz
(S.A.V.)’in “Üç şey vardır ki onlarda bereket vardır: Bir zamana kadar mal satmak, Mudâraba
muamelesi yapmak, evde yemek için buğdayı arpaya katmak. (İbnu Macce)” hadisi şerifi ile de
belirtilmektedir. (Türkan, 2018, s. 195)
2.4. LEASİNG/FİNANSAL KİRALAMA (İCARA)
Müşterinin ihtiyaç duyduğu menkul ya da gayrimenkulün banka tarafından satın alınarak müşteriye
kiralanması ve sözleşmede aksine hüküm yoksa müşterinin kira müddeti sonunda malın sahibi olması
durumunu kapsamaktadır. Kiralama işlemi daha çok orta ve uzun vadeli bir finansman türü olmakta ve
sanayici KOBİ’lerin makine, tezgah ve ekipman gibi, murabaha finansmanına nazaran daha yüksek
tutarlı ihtiyaçlarının karşılanmasında yararlanılmaktadır. Leasing işlemi iki şekilde yapılmaktadır. İlk
olarak faaliyet kiralamasıdır. Bu yöntemde yatırım konusu varlığın belirli bir dönem için sadece
kullanım hakkını elde etmek amacıyla kiralanması söz konusudur. Diğer yöntem olan finansal kiralama
ise “kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin
ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile
kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakılmasını öngören bir sözleşmedir” (Finansal Kiralama Kanunu,
2013). Leasing işlemi fıkhı açıdan tartışmalara konu olmuştur. Bazı İslam hukukçuları leasingin “bir
akitte iki akit” ve “şartlı satım” yasakları kapsamına girdiğini iddia ederek caiz olmadığını
savunmuşlardır. Leasing uygulaması, konvansiyonel bankaların da sıklıkla başvurdukları fon
kullandırma yöntemlerinden biridir (Türkan, 2018, s. 197).
2.5. SELEM SATIŞ YÖNTEMİ
Selem vadeli bir malı peşin mala satmak veya hazır olmayan vasıflı bir malın peşin mal ile değiştirilmesi
olarak tanımlanmaktadır. İslam hukukunun ihtiyaç halinde bu duruma cevaz verdiği belirtilmektedir.
İslami bankalar da ihtiyaç sahibi çiftçilerden güvenilir mudilere ihtiyaçları nispetinde para ödeyerek
ürünlerini ileriki bir tarihte satın alarak bu malların satışını gerçekleştirebilmektedir. Böyle bir durumda
çiftçiler faizli işlemlere bulaşmaktan kurtulmuş olmaktadırlar. (Türkan, 2018, s.198)
2.6. İSTİSNA YÖNTEMİ (ESER SÖZLEŞMESİ)
İstisna, genellikle inşaat sektöründe gerçekleştirilecek projelerde iki taraf arasında yapılan bir iş
sözleşmesidir. İstisnada taraflardan biri proje için gerekli ürünleri alırken, diğer taraf üretimi
gerçekleştirmektedir. İslami bankalar büyük altyapı projelerini finanse etmek için son dönemlerde bu

yönteme başvurmaktadırlar. İslami bankalar selem yönteminde olduğu gibi, projelerde iki farklı istisna
sözleşmesiyle tarafları birleştirebilmektedir. İlk sözleşmede banka, ürünleri satın alan tarafla ödeme
koşullarını belirten bir anlaşma yapmakta, ikincisinde ise banka, ürünlerin tedarikçisiyle sözleşme
yapmaktadır. Banka genellikle ürünleri peşin ödeyerek, üzerine kâr payını ekleyip ürünü alan tarafa
taksitle satmaktadır. Bu işlemlerde söz konusu istisna akitlerinin kesinlikle birbirinden bağımsız olması
gerekmektedir. (Türkan, 2018, s.199)
2.7. SUKUK (GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ)
Sukuk (Gelir Ortaklığı Senedi) Sukuk, ayn (mal), menfaat, hizmet, belirli bir proje veya yatırımın
varlıkları üzerinde eşit değerdeki hisseleri temsil eden vesikalar olarak tanımlanmıştır. Sukuk bir menkul
kıymetleştirme olarak değerlendirilmektedir. Ancak katılım bankalarının uyguladığı sukuk -yani faizsiz
menkul kıymetleştirme- ile konvansiyonel sistemdeki menkul kıymetleştirme arasında bazı temel farklar
vardır.
• Konvansiyonel sistemde menkul kıymetleştirmeye esas olan varlık “alacak” ya da “faiz”ken sukukta
ise mevcut bir varlık, menfaat ya da ortaklık hissesidir.
• Faizli uygulamada ihraç eden açısından alacağın tahsili riski yokken, faizsiz sistemde ticaret veya
ortaklık riski bulunmaktadır.
• Faizli uygulamada tüm menkul kıymetleştirme türlerinin ikinci el tedavülü varken, faizsiz sistemde
selem, istisna ve murabahaya dayalı sukuk için ikinci el söz konusu değildir. (Türkan, 2018, s. 197)
3- AHİ MODELİ
3.1. MODELİN AMACI
Bu modelin asıl gayesi yatırım yapmayı düşünen ancak yeterli birikime sahip olmayan bireylerin küçük
tasarruflarını bir araya getirerek büyük yatırımlara dönüştürebilmektir. Küçük grupların kendi aralarında
yapmış oldukları para günü, altın günü sistemi esas alınmış ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
uygulamasından esinlenerek devlet katkılı bir İslami finansman modeli ortaya konulmuştur.
3.2. MODELİN FIKHİ DAYANAĞI
İslam literatüründe beytülmâl, devlete ait her türlü mal varlığının ve gelirlerin toplandığı, harcamaların
yapıldığı, haklara ve borçlara ehil bağımsız bir kurum olarak ifade edilmektedir. Devlet mallarının
muhafaza edildiği fizikî bir mekân olarak da beytülmâlın ilk temellerinin Hz. Peygamber zamanında
atıldığı belirtilmektedir. Hanefî imamları beytülmâlı; zekât, humus ve fey beytülmâlı olarak üç grup
halinde ele almıştır. Fey gelirlerinin tasarruf yetkisinin devlet başkanına bırakıldığı, devlet başkanının
bu tür malları harcamadaki takdir hakkı mal sahibinin kendi malları üzerindeki yetkisine benzetilmiştir.
Bu sebeple kamu yararı gerektiriyorsa bu malları satıp nakde çevirebilir, beytülmâle ait toprakları vakıf
mallarındaki hükümler geçerli olmak şartıyla kiraya verebilir, meyvelikleri ortaklık suretiyle
işletebildiği ifade edilmektedir (https://islamansiklopedisi.org.tr/beytulmal).
Çalışmada belirtilen devlet katkısının caiz olduğuna dair duruma aşağıdaki olay delil olarak
sunulmaktadır. Sâlim İbni Abdullah İbni Ömer, babası Abdullah İbni Ömer’den, o da Hz. Ömer
(R.A.)’dan rivayet ettiğine göre:
“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada bana gâzilik bahşişi verirdi. Ben de kendisine:
Bunu benden daha fakir ihtiyaç içinde kıvranan birine verseniz, derdim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem de cevaben:
- “Sen bunu al! Göz dikmediğin ve istekli de olmadığın halde sana gelen böylesi malı al. Kendine mal
et, ister ye ister tasadduk et! Fakat böyle olmayan bir malın peşine de düşme!” (Buhârî, Zekât 52;
Ahkâm 17; Müslim, Zekât 110; Nesâî, Zekât 94)
Bu hadisle ilgili yapılan çıkarımlarda İslâm hükümdarının verdiği atiyyeyi geri çevirmenin edebe aykırı
olduğu zira Allah Teâlâ’nın, “Resûlün size verdiğini alın!” [Haşr sûresi (59), 7] buyurduğu ve bazı
âlimlere göre Müslüman yöneticinin ihsanını kabul etmeyenin bu emre uymadığı görüşü savunulmuştur
(https://www.hadissitesi.com/hadis/539-nolu-hadis).

Ayrıca diyanet işleri başkanlığından Bireysel Emeklilik Sisteminin caiziyet durumunu öğrenmek
amacıyla sorulan soruya aşağıdaki cevap verilmiştir.
“Kâr payı esasına dayalı olarak çalışan bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, yatırılan
primlerin dinen helal olan alanlarda değerlendirilmesi durumunda caizdir. Aksi takdirde caiz değildir.”
(https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/966/bireysel-emeklilik-caiz-midir-)
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapmış olduğu açıklama dikkate alındığında bu tür katkıların
yapılabileceği ancak kar payı esasını dikkate alan bankaların bu tür işlemleri yapması gerektiği
görülmektedir.
3.3. MODELİN UYGULANMA ŞEKLİ
Ahi modelinde gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünen, konvansiyonel bankalardaki faizli işlemlerden
uzak duran bireylerin âtıl durumdaki küçük tasarruflarını bir araya getirilerek arzu edilen yatırımlara
dönüştürülmesi planlanmaktadır. Yapılacak yatırımlara tamamen imkân sağlanmaması durumunda hiç
olmazsa peşinat olarak ifade edilen küçük tasarruflarla ihtiyaç sahibi bireylere katkı sağlanacağı
düşünülmektedir.
Ahi modelinin uygulama şekli aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Minimum 5 maksimum 10 bireyden oluşan kardeş, arkadaş ya da akraba bir araya gelerek Ahi
Grubunu oluşturacaktır,
b) Modele katılacak bireyler en az 500 TL, en fazla 5.000 TL’lik aylık yatırım yapabilecektir,
c) Yapılacak yatırımlar BES ya da sendika kesintilerinde olduğu gibi direk maaş kesintisi şeklinde
gerçekleştirilecektir.
d) Yapılacak ödemeler katılım bankaları tarafından kullanılabilecektir.
e) Katılım bankaları faydalandıkları bu tasarrufların sonucunda grubun çekilmesi durumunda kar payı
verecektir.
f) Grupların oluşturulması neticesinde ilk beş yıl içerisinde gruptan ayrılma söz konusu olabilecektir
ancak her hangi bir devlet katkısı ya da kar payı alınamayacaktır.
g) Ahi grupları içinde ödemelerini yapanlar 5. yılın sonunda ayrılabileceklerdir.
h) - Ahi Modelinden 5. yılda ayrılanlar Toplanan Fonlar + Kar Payları + %10 Devlet Katkısı
- Ahi Modelinden 6. yılda ayrılanlar Toplanan Fonlar + Kar Payları + %12 Devlet Katkısı
- Ahi Modelinden 7. yılda ayrılanlar Toplanan Fonlar + Kar Payları + %14 Devlet Katkısı
- Ahi Modelinden 8. yılda ayrılanlar Toplanan Fonlar + Kar Payları + %16 Devlet Katkısı
- Ahi Modelinden 9. yılda ayrılanlar Toplanan Fonlar + Kar Payları + %18 Devlet Katkısı
- Ahi Modelinden 10. yılda ayrılanlar Toplanan Fonlar + Kar Payları + %20 Devlet Katkısı gibi tasarruf
geliri elde edeceklerdir.
Bu model sayesinde faize bulaşmak istemeyen mütedeyyin bireyler küçük tasarruflarını bir araya
getirerek büyük yatırımlarda kullanabilecekleri gelirler elde etmiş olacaklardır. Bankalar bu tasarrufları
yatırımlarda kullanarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlarken büyük karlı işlemlerini
gerçekleştirebilecekleri kaynağa sahip olabilecektir. Devletin farklı şekillerde verdiği teşvik ve hibeler
daha ekonomik yatırım araçlarına kaydırılmış olacak ve ülkenin ekonomik kalkınması sağlanacaktır.
SONUÇ
Bankacılığın doğuşuyla başlayan kredi çekme işlemleri günümüze kadar süre gelmiştir. Son yıllarda
gerek ülkemizde gerekse dünyada birçok kişi kredi çekmekte ve yıllarca ödemek zorunda kaldıkları bir
borçlanma sürecine girmektedir. Konvansiyonel bankalarca verilen bu borçlar neticesinde yüksek
meblağlarda faiz ödemesiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Bazen ödemede sıkıntı yaşayan ihtiyaç
sahipleri icra durumuyla baş başa kalıp büyük sıkıntılara girmektedir. Hem bu sıkıntıları gidermek hem
peşinat olarak tabir edilen birikime sahip olmak, hem de devlet desteklerini etkili kullanabilmek adına
Ahi Modeli geliştirilmiştir.

Bu modelde 5 ile 10 kişi arasında yakın ilişkiye sahip bireyler aylık olarak birikimlerini bir araya
getirerek atıl tasarruflarını hem bankada ekonomiye kazandıracak, hem de faizsiz yüklü bir paraya sahip
olabileceklerdir. Aylık olarak toplanan bu paralar yıl boyunca değerlendirilerek elde edilen kar payları
da yatırımcıya pozitif olarak yansıyacaktır. Ayrıca 5 yıllık ve 10 yıllık zaman diliminde Ahi grubundan
ayrılan ortaklar için %10 ve %20 arasında devlet katkısı verilerek yatırımcılar için toplu bir birikim
sağlanmış olunacaktır. Ahi modeli ile ihtiyaç sahipleri almış oldukları birikimleri daha etkili alanlarda
kullanarak doğru fonlama ile doğru ekonomik katma değer sağlamış olacaklardır.
KAYNAKÇA
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI, Bireysel emeklilik caiz midir?, Erişim Tarihi:
27.02.2019, https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/966/bireysel-emeklilik-caiz-midirHADİS SİTESİ, Sadaka Almak İle İlgili Hadisler, Erişim Tarihi: 27.02.2019
https://www.hadissitesi.com/hadis/539-nolu-hadis
HADİSLER: Buhari, Müslim, Ebu Dâvud, İbn Mâce, Malik b Enes, Tirmizî, Nesâî.
KADIHAN, F. (1980) Hasan b. Mansur el-Uzcundi, FatavaKadıhan, (Fetava-yı Hindiye ile birlikte)
Beyrut, II/1282; Camiu’l-Usul, II/17. (Aktaran Abdulaziz BEKİ, Güncel Ticari Meseleler, s. 165)
KUR’AN-I KERİM’den İlgili Ayetler.
TÜRKAN, Y. (2018). İslami Finans, Editör: Mehmet GÜVEN (Küreselleşen Dünyada İşletmelere Etki
Eden Temel Faktörler), Eğitim Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 260, ISBN:978-975-2475-68-7,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4336892)
TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (1992), Beytülmal, Erişim Tarihi:
27.02.2019, https://islamansiklopedisi.org.tr/beytulmal

ADAM SMITH VE JEREMY BENTHAM:
ARILARIN MASALI; BİREYSEL ÇIKAR VE FAYDACILIK
ADAM SMITH & JEREMY BENTHAM:
THE FABLE OF THE BEES, SELF-INTEREST AND UTILITARIANISM
Yavuz YAYLA
Dr. Araştırma Görevlisi, OMÜ İİBF İktisat Bölümü

ÖZET
Biz bu çalışmada, ana-akım iktisat yani Neo-klasik iktisat teorisinin varsayımlarının ve ekonomik
olgulara yönelik çıkarımlarının kaynağını oluşturan iki temel kavramını yani bireysel çıkar ve faydacılık
kavramlarının tarihsel sürecini ele alacağız. Bu bağlamda ayrıca özellikle Adam Smith ve Jeremy
Bentham’ın ekonomik ve toplumsal olguları değerlendirirken savundukları ahlâk felsefesi incelenecek
ve değerlendirilecektir.
Klasik teorinin önemli iktisatçılarından biri olan Jeremy Bentham savunduğu “faydacılık” ilkesi
çerçevesinde bir yandan klasik iktisat teorisinin “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” görüşünü
savunurken diğer yandan iktisatta fayda ve marjinal fayda kavramlarını analizine dâhil etmiştir.
Bentham’ın faydacılık kavramı çerçevesinde oluşturduğu ahlak felsefesini anlamak için Adam Smith’in
çözümlemelerinde önem verdiği ekonomi politiğin kendisini yeniden üretmesine olanak veren bireysel
çıkar kavramı ve toplumsal sözleşmenin, uyumun kaynağı olarak tanımladığı sempati kavramına nasıl
yaklaştığından hareket edeceğiz. Adam Smith’in ahlak felsefesine yaklaşımını değerlendirmek için de
Smith’in büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu belirttiği Bernard Mandeville’nin Arılar Masalı’nı
değerlendirmeye çalışacağız.
Çalışmamıza Adam Smith’in ahlâk ve iktisat ilişkisine yaklaşımını ele alarak başlayacağız. Smith’in
Mandeville’nin yaklaşımına yönelik eleştirilerine değinecek ve bireysel çıkar ve sempati kavramlarına
bakışı değerlendirilecektir. Daha sonra Jeremy Bentham’ın faydacılık ilkesini ele alacağız ve Bentham’a
yönelik eleştirilere değineceğiz. Tüm bu tartışmaların ve değerlendirmelerin ardından ise ulaştığımız
sonuçları ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Adam Smith, Bernard Mandeville, Faydacılık, Bireysel Çıkar
JEL Sınıflandırması: B10, B12, B30
ABSTRACT
In this study, we will consider the historical processes of the self-interest and utilitarianism concepts
which form the two basic implications towards economic facts and considerations of the neo-classical
theory of economics that is the main stream economics. In this context, the moral philosophy of Adam
Smith and Jeremy Bentham will be particularly examined and assessed for their economical and societal
considerations in this context.
As one of the important economists of classical theory, Jeremy Bentham argued in the framework of the
principle of “utilitarianism” by defending “laissez faire, laissez passer” approach of classical theory
economics at one hand, he also included the marginal benefit concept in economics in analysis at the
other hand. In order to understand the moral philosophy of Bentham in the context of utilitarianism, we
will refer to how Adam Smith approached the concepts of self-interest which allows the political
economy that was given importance in his analysis to reproduce itself, and the sympathy, which he
describes as the source of harmony. To evaluate Adam Smith's approach to moral philosophy, we will
try to evaluate the Fable of the Bees by Bernard Mandeville, who Smith claimed wrong.
We will begin our study by examining Adam Smith's approach to morality and economics. We will
mention the Smith's criticism of Mandeville's approach and evaluate his view of the concepts of selfinterest and sympathy. We will then discuss Jeremy Bentham's utilitarian principle and address the

criticisms to Bentham. After all these discussions and evaluations, we will address the results we have
concluded.
Keywords: Adam Smith, Bernard Mandeville, Utilitarianism, Self-Interest
JEL Classifications: B10, B12, B30
Giriş
Neo-klasik iktisat teorisinin varsayımlarını ve ekonomik olgulara yönelik çıkarımlarının kaynağını
oluşturan iki temel kavram bireysel çıkar ve faydacılık kavramlarıdır. Bernard Mandeville, Adam Smith
ve Jeremy Bentham, doğmakta olan yeni toplumsal düzenin, kendi ifadeleriyle sivil toplumun yani
kapitalist toplumun nasıl biçimlendiğini fayda, bireysel çıkar, sempati, marjinal fayda gibi önem
verdikleri kavramlar çerçevesinde açıklamaya çalışmaktadırlar.
Genel olarak, Bernard Mandeville ve Jeremy Bentham yaşadıkları döneminde etkisiyle daha çok
merkantilist politikalardan yana olmuşlardır. Söz konusu düşünürler kamu ağırlıklı yani devlet yönelimli
bir noktada dururlarken Adam Smith ise klasik iktisatçı olarak bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler
düşüncesine daha yakın durmaktadırlar. Çalışmamızda öncelikle Adam Smith’in ahlak felsefesine
yaklaşımını değerlendirmek için Smith’in büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu belirttiği Bernard
Mandeville’nin Arılar Masalı’nı değerlendirmeye çalışacağız. Daha sonra, Adam Smith’in
çözümlemelerinde önem verdiği ekonomi politiğin kendisini yeniden üretmesine olanak veren bireysel
çıkar kavramı ve toplumsal sözleşmenin yani toplumsal uyumun kaynağı olarak tanımladığı sempati
kavramına nasıl yaklaştığını ele alacağız. Üçüncü bölümde ise, Jeremy Bentham savunduğu “faydacılık”
ilkesini ele alacağız. Sonuç bölümünde ise ulaştığımız sonuçları değerlendireceğiz.
I.Bernard Mandeville: Homurdanan Kovan
Bernard Mandeville (1670-1733) ahlâkın (törellik-morality) kökenini açıklamak üzere, öncelikle
kötülük-erdemsizlik (vice) ve erdemi (virtue) tanımlar. Mandeville’nin hem kötülük hem de erdem
tanımı, önerilen herhangi bir eylemin iki yönünü yani gerekçe ve sonucunu göz önüne alınmasını
gerektirdiği için paraleldir. Çünkü kötülük kamuya vereceği zararları dikkate alınmaksızın
gerçekleştirilen eylemlerden oluşur iken erdem toplumsal faydayı yükseltmeyi amaçlayan kendi kendini
inkâr etmeden oluşmaktadır. Ahlakın kökenleri üzerine düşünen Mandeville’ye göre, kötülük ve erdem
kategorileri politikacıların icadıdır ve insanlığın bu kavramları kabul etmesi manipülasyonla yapılan bir
anlaşmanın bir sonucudur. Mandeville’ye göre, “kötülük, kamunun faydası dikkate alınmadan insanın
herhangi bir arzusunu tatmin etmek için uğraşılmasıdır; bu eylemde toplumda herhangi birine zarar
verebileceği veya kendisini başkalarına daha az hizmet sunacağı gibi bir ihtimal gözlenebilir.”1
Mandeville’in insan doğası teorisine göre, insanın bütün eylemlerini arzuları yönlendirdiğinden
eylemleri de iştahı tatmin etmeye yöneliktir. Bu nedenle insanın tüm eylemleri kötülük olarak
nitelenebilir. Bu nedenle gerçekte insanın iştahını gidermeye yönelik arzu dolu egoist eylemleri topluma
zarar verebilir.
Mandeville’ye göre erdem ise, “doğanın dürtüsünün aksine, insanın, başkalarının yararına ya da kendi
arzularının fethi dışında iyi insan olmanın rasyonel hırsı doğrultusunda çaba göstermesi gereken
eylemler”2dir. Erdemli eylemler Mandeville’ye göre, insanın doğal egoist eğilimlerini içermemeli ve
toplumsal ve bireysel olarak rasyonel olan olumlu sonuçlar üretmelidir.
Mandeville, Homurdanan Kovan yada Arılar Masalı’nda erdem ve erdemsizliği lüks düşkünlüğü,
savurganlık, kıskançlık, cömertlik, yardımseverlik gibi kavramlar üzerinden anlatır. Mandeville,
1

Mandeville, Bernard, 1988 (1732), The Fable of the Bees or Private Vices, Publick Benefits, vol I, One-Liberty Fund Inc. ,
s. 79. Elié Havely’e göre, Mandeville’nin geliştirdiği teori, bireylerin yaptığı kötülükler, halkın yararınadır: özel kötülükler,
kamu yararı. Mandeville, ne insan için doğal olan dostluk nitelikleri, ne de doğal ilişkilerin ne de akıl ve özveriyle elde
edebileceği gerçek erdemlerin toplumun temeli olmadığını belirtmekten gurur duyuyordu; ama bu dünyada kötülük dediğimiz
şey, doğal olduğu kadar ahlaki de, bizi sosyal canlılar yapan büyük prensiplerdir. Bkz. Halevy,Elié, 1972, The Growth of
Philosophic Radicalism, trans. Mary Morris, Faber Limited, London, s. 15-16.
2 Mandeville, Bernard, 1988 (1732), vol I, s. 79.

doğmakta olan ve gelişen sivil toplumun zorunluluklarını anlamıştır. İnsanlar tarafından kötülük olarak
görülen arzuların, isteklerin Mandeville’ye göre insanları çalışmaya itmesi, ekonomik gelişmeyi
sağlaması, ticareti büyütmesi ve istihdam yaratması gibi sonuçları nedeniyle olumludur. Arıların
Masalı’nda erdemsiz eylemlerin gündelik hayatın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığı
anlatılmaktadır: alış-veriş, üretim, ticaret vs. Fakat bu üretim süreci içerisinde bazı arılar homurdanmaya
başlarlar, var olan işleyişe başkaldırıları sonucunda kovana erdem hâkim olur. Olur olmasına ama
gündelik hayatın işleyişi durur. Mandeville Arılar Masalı’nda düzenin işleyişini şu şekilde kelimelere
döker: “Açgözlülük bütün kötülüklerin anası,/ Kahrolası alçaklıkların daniskası,/ Onu bile köle etmiştir
tamah ve israf, / O soylu günah ve bir yanda lüks için masraf / Emrine alırken bir milyon pulsuz,/ Pis
gurur da çalıştırır bir milyon çulsuz: / Haset ve kibir, bizzat bu ikili, / Biri nâzırıdır sanayinin, diğeri
vekili; / Sevgili soytarıları kapristir seçme azmanı, /Alış veriş, giyim kuşam ve yeme içme uzmanı, / O
gülünesi, tuhaf yamak yaratır bu farkı,/ Onun marifetiyle döner ticaretin çarkı.”3
Fakat bu kötücül düzen aslında zenginliğin, sivil toplumun yaratıcısıdır: “İşte böyledir düzenbazlığın
yeniliği yaratması, / Zenginliğin emekle birlikte boy atması,/ Sırtlanıp hayatın zahmetini,/ Öyle
çoğaltmıştır ki zevküsefanın rahmetini, / Bulmak istersen şimdiki fukaranın dengini, / Bak, daha sefildir
eski zamanın zengini; /Artık daha da genişletemez bu engini.”4
Homurdanan Arılar’ın talepleri ile para hırsı, kıskançlık, savurganlık gibi kötülüklerden arınan Arılar
Kovanı’nda artık ticaret, ekonomi, üretim ve istihdam yavaşlar hatta biter. Mandeville’nin ifadesiyle
“Salt erdem yetmez insanları yaşatmaya.”5
Dolayısıyla Mandeville’ye göre, insanların bencilce kendi çıkarlarının peşinde koşmaları, ekonomik
refahı yükselten bir davranış biçimidir. Fakat, erdem “sanayinin ölümüne razı olmaktır.”6 Doğmakta
olan sivil toplumun yani kapitalist toplumun işlemesini sağlayan insanların erdemli davranışları değil
erdemsiz davranışlarıdır. Sosyal düzenin sağlanması ancak erdemsiz tutkularla mümkündür: “İhtiyaçtan
kaynaklanan büyük nimetler vardır ve sivil toplumun çimentosu herkesin yemek ve içmek zorunda
olmasıdır.”7 Mandeville’ye göre, sivil toplum, kendi çıkarlarını talep eden gerçek erdem sahibi
insanlardan oluşmaktadır. Ayrıca Lorenzo Infantio’nun da belirttiği gibi Mandeville toplumun daha
önce bir bağı olmayan bireyler tarafından onaylanan bir antlaşma olan “sözleşmeden” kaynaklanma
olasılığını kategorik olarak dışlamıştır ve bu çerçevede insanlar bu tür bir antlaşmayı 'atlardan' daha
fazla ayarlayamazlar.8
Harry Landreth’e göre, Mandeville, üretimin ekonomi için en önemli hedeflerden biri olduğunu
belirtmiştir. Artan üretim, kendi içinde arzu edilen bir sonuçtu ve birey, bu amaca ulaşmada devlete
bağlı olacaktır. Sistemde kişisel çıkar ve kamu yararı arasında temel bir çelişki veya uyumsuzluk vardır
ve bu nedenle, özel yardımları kamu yararına kanalize etmek için uygun iç ve dış ekonomik faaliyetlerde
kapsamlı hükümet müdahalesi zorunludur. Ayrıca, Mandeville’nin görüşüne göre, klasik liberalizmin
aksine, hükümetin müdahalesinin yol açtığı özel yardımlar (kötülükler) kamu yararına yol açabilir.9
Elié Havely’e göre, Mandeville ile birlikte egoizmi bir yardımcısı olarak çağırmak istiyorsanız,
bireylerin kötülüklerinin halkın yararına olma eğiliminde olduğunu söylemek zorundayızdır.10 Üstelik
bu toplumda Mandeville’ye göre “Hiçbir şey, her bir birey için gelecekteki refahından daha önemli
değildir; Hiçbir şey onun için, sınırsız bir anlamda, ebedi mutluluğuna müdahale edebilecek ya da yok
edebilecek herhangi bir şey yararlı olamaz! Ancak bu ebedi mutluluk, en kısa sürede başlayamaz ve bir
Mandeville, Bernard, 2011 (1705), Arılar Masalı: veya Şahsi Kusurlar ve İçtimai Faydalar, çev. Ekrem N. Düzen, SCRIBD
s. 9-10.
4 Mandeville, Bernard, 2011 (1705), s. 10.
5 Mandeville, Bernard, 2011 (1705), s. 18.
6 Mandeville, Bernard, 2011 (1705), s. 17.
7 Mandeville, Bernard, 1988 (1732), vol II, s. 254.
8 Infantino, Lorenzo, 1998, Individualism In Modern Thought, Routledge, Londan and NewYork, s. 9.
9 Landreth, Harry, 1975, The Economic Thought of Bernard Mandeville. History of Political Economy, 7(2), s. 208.
10 Halevy,Elié, 1972, The Growth of Philosophic Radicalism, trans. Mary Morris, Faber Limited, London, s. 90. Halevy’e göre,
egoist sistemin teorisyenleri için doktrinlerini haklı çıkaracak gibi görünen bir tezi uygun hale getirmenin ne kadar cazip
olduğunu anlamak kolaydır. Bkz. Halevy,Elié, 1972, s. 16.
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insan öldüğünde, topluluğun bir üyesi olmaktan çıkar ve o artık kamunun bir parçası değildir; ayrıca bu
Dünya'da yaşayan ve dolayısıyla sonsuz mutluluktan zevk alamayan, kolektif bir canlı yaratık sadece
bedendir.”11 Bu nedenle toplumda erdemli davranışlara doğru bir yönelim toplumsal yoksulluğu
arttıracaktır. Mandeville yukarıda da belirttiğimiz gibi kötülük ve erdem kavramlarının tarihsel
kategoriler olduğunu belirtmiştir.
Mandeville’in sivil toplumun işleyişine ilişkin yukarıda belirttiğimiz düşünceleri özellikle David Hume,
Jeremy Bentham ve Adam Smith tarafından eleştirilmiştir. Bu üç yazar Mandeville'e atıfta bulunarak ve
her biri açıkça Mandeville’in savunduğu düşüncelere karşıt bir teori geliştirmiş ve savunmuşlardır.
II.Adam Smith: Bireysel Çıkar
Neoklasik iktisat insanının temeli, Adam Smith'in (1723-1790) atomistik, kişisel çıkar sahibi birey
üzerine kurulmuştur. Elié Halevy’nin de vurguladığı üzere, Adam Smith’den bu yana politik ekonomi
bir bütün olarak çıkarların doğal kimliği tezine dayalı olmuştur.12 Ayrıca çıkar kimliği ilkesi belki de
diğerlerinin dışlanması için geçerli olan bir ilke değildir, ancak evrensel olarak olmasa da, genel olarak
politik ekonomi alanında her zaman uygulanabilen bir ilke olmuştur.13
Smith, kendi adına hareket eden ekonomik insana14, "görünmez el"15in rehberlik edeceğine, karşılıklı
yararların toplumda yaşayan her insana yol göstereceğine inanıyordu. Bu bağlamda Smith en çok
aktarılan pasajında şöyle yazmaktadır: "Yemeğimizi, kasabın, biracının ya da fırıncının
iyilikseverliğinden değil, kendi çıkarlarını kollamalarından bekleriz. Onların insanseverliğine değil,
onların bencilliğine sesleniriz. Hiçbir zaman kendi ihtiyacımızı ağzımıza almaz, onların kendi
faydasından dem vururuz."16 Pasaja göre aslında Smith’in rasyonel, kendini-düşünen ekonomik insanı,
toplumdan yalıtılmış bir ortamda ve başkalarından soyutlanmış bir biçimde yaşayan ve çalışmak
zorunda olan birisi olarak tasarlanmamıştır.
Adam Smith’e göre, Dr. Mandeville kötülük ve erdemli olan arasındaki farkı bütünüyle ortadan kaldıran,
bu nedenle de tamamen zararlı bir yönelim gösteren bir sistem geliştirmiştir. Dr.Mandeville, edep
duygusuyla, beğenilmeye, takdire layık olanı yapma isteğiyle girişilen her davranışı beğenilme ve takdir
isteğinden ya da kendi deyişiyle, gösterişçilikten kaynaklanan bir hareket olarak görmektedir.
Mandeville’nin ne ölçüde ve ne yönde olursa olsun, ahlâklı davranış kurallarından sapan her tutkuyu
tamamen kötücül bir tutku olarak göstermesi onun büyük bir yanılgısıdır. Dolayısıyla, başkalarının
duygularıyla ilgili olan veya olması gereken her şeyi gösterişçilik olarak ele alıyor ve bunu göz
boyamacılık yoluyla çok hoşlandığı sonuca, kişisel ahlâksızlıkların sosyal yararları olduğu sonucuna
bağlıyor.17
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Mandeville, Bernard, 1988 (1732), A Letter to Dion, Warwick, London, s. 39.
Halevy, Elié, 1972, s. 16. Bununla birlikte Jerry Z. Muller’e göre, Smith, insanları ahlaki varlıklara dönüşmesinde toplumun
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kontrollerinden daha özgürdü.” Bkz. Muller, Z. Jerry, 1993, Adam Smith in His Time and Ours, The Free Press, New York,
s. 2.
13 Halevy, Elié, 1972, s. 90.
14 Joseph Persky’e göre, ironik olarak, "ekonomik insan" teriminin ilk ortaya çıkması, faydacı John Stuart Mill'in bir
parodisinde geçiyor olabilir. Mill, Victoria insanının lüks ve eğlence ölümsüzlüğünü sağlamak için servet biriktirme
arzusuyla motive olması karşısında dehşete düşmüştür. Fakat, Latince homo economicus’un ilk kullanımı Vilfredo
Pareto’nun Manual isimli çalışmasında geçmektedir. Persky, Joseph, 1995, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9,
No. 2, Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus.
15 Dimitris Milokanis ve Ben Fine’a göre, Adam Smith'in piyasa sisteminin işleyişini görünmez el ile açıklaması tüm sosyal
teorilerin nesnesine dair derin bir içgörüdür. Bkz. Milokanis, Dimitris and Fine, Ben, 2009, From Political Economy to
Economics, Routledge, London & New York, s. 264.
16 Smith, Adam, 2014, Milletlerin Zenginliği, çev. Haldun Derin, İş Bankası Yayınları, İstanbul, s. 16.
17 Smith, Adam, 1984 (1790), The Theory Of Moral Sentiments, Liberty Funds, Indiapolis, s. 308. Bazı yazarlara göre ise
Adam Smith ve Bernard Mandeville arasında bir karşıtlık söz konusu değildir. Örneğin, Elié Havely’e göre, Adam Smith'in
ekonomik doktrini, artık paradoksal ve edebi olmayan, rasyonel ve bilimsel olmayan bir biçimde ortaya konan Mandeville
doktrinidir. Bkz. Halevy, Elié, 1972, s. 90. Ayrıca Harry Landreth’e göre de Merkantilist iktisatçı Mandeville iyi bir
merkantilizm savunucusu ve klasik iktisatçı Adam Smith’in selefidir. Bkz. Landreth, Harry, 1975, s. 193. Yine Marx’a göre
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Smith, Ahlâki Duygular Kuramı kitabında ahlaki teorisini ve kendiliğinden bir düzenin varlığını
“sempati” kavramı ile açıklamaktadır. Alain Caillé, ekonomi politiğin yani bireysel çıkarlar mantığıyla
kendini üreten bir sistem kuramının resmi kurucusu olan Adam Smith’in, Hobbes etiğe yönelik
eleştirilerine cevap vermek için, insan doğasının temeline çıkarı değil de “sempati”yi koyan Shaftesbury
(1671-1713), Hutcheson (1694-1746), Hume (1711-1776) gibi düşünürlerden etkilendiğini belirtir.
Bugün bu duyguya empati denmektedir.18 Söz konusu gizem, araştırmacı çevreleri hâlâ rahatsız
etmektedir. Bununla birlikte Infantino’ya göre, Mandeville ve Smith'in teorisi 'yapısalcılık'dan çok
uzaktadır ve toplum, daha önce tecrit altında yaşayan kişiler tarafından kabul edilen şartlarla orijinal bir
sözleşmeden kaynaklanmamaktadır; üstelik Mandeville ve Smith için toplum, bireylerin eylemlerini
uyumlu hale getiren “üniter bir yön” ile “bir arada” bile değildir. İşbirliği, herhangi bir planlama
olmaksızın, bireysel hedeflere ulaşma girişiminden kaynaklanmaktadır.19
Sempati, başkalarının acılarını, mutluluklarını paylaşma, kendi acı ve mutluluklarına başkalarını ortak
etmeyi kapsamaktadır. Smith için bireysel çıkar doğru olsa da ahlaki olarak yanlıştır. Smith’e göre
insanlık genel olarak önemli davranış kurallarına saygı duyulmasından etkilenmediği takdirde insan
toplumunun varlığının parçalanmayacağının garantisi yoktur.20 Bu nedenle olsa gerek Adam Smith’in
diğer büyük iktisatçıların referans kaynağı olan Milletlerin Zenginliği eserinde sempati kavramına
rastlanmaz.
Smith’e göre sempati en yüce ilahi duygudur ve Tanrı’dan gelmektedir: “Her zaman mümkün olan en
büyük mutluluk miktarını üretmek için, yardımseverliği ve bilgeliği sonsuzluktan, evrenin muazzam
makinesini yapan ve yöneten ilahi varlığın fikri, kesinlikle insan düşüncesinin tüm nesnelerinden en
yüce olanıdır.”21
Smith, Ahlâki Duygular Kuramı’nda toplumsal sözleşmenin temelinde sempati ilkesinin olduğunu
belirtir. Belli bir toplumda yaşayan her insan, diğer insanlara sempati duyma potansiyeline sahiptir.
İnsan, doğası gereği, kendisi ve diğer insanların duyguları arasında bir uyum arzusu taşır. Ancak Smith'e
göre sempati, bireyci bir ilke değildir. Bu bakımdan Ahlâki Duygular Kuramı toplumsal duyguları
bireysel çıkarlara indirgeyen Mandeville'in bireyci yaklaşımına karşı bir yanıt olarak değerlendirilebilir
(Evensky,1987:449). Ancak Infantino, Smith ve Mandeville arasında ortaya koymaya çalıştığımız bu
karşıtlık ilişkisine katılmamaktadır.
Smith’in sempati kavramına göre bir birey kendi bencil çıkarları uğruna bir başkasına zarar vermemeli
veya onun bir kayba uğramasına sebep olmamalıdır. Smith’e göre, bir bireyin kendisini asla başka bir
bireye bile tercih etmemesi gerekir. Birinin yararı diğerinin incinmesi veya yaralanmasından çok daha
fazla olsa da, kendine fayda sağlamak için diğerinin canını yakmamalı veya zarar vermemelidir. Fakir
adam ne dolandırmalı ne de zenginlerden çalmamalı, ancak böyle bir kazanım birine zarar vermenin
diğerine zarar verebileceğinden çok daha faydalı olabilir.22
Smith için toplumda sempatinin işleyişi karşılıklı var olmayı yani toplum içinde bulunmayı zorunlu
kılmaktadır. Smith’e göre, insanın ne kadar bencil olduğu düşünülürse, doğasında, başkalarının servetine
ilgi duyan ve onun için mutluluğunu gerekli kılan bazı ilkeler vardır, ancak onu görme zevki dışında
hiçbir şey türetmez.23 Böylece Smith “refah sempatisi”ne de vurgu yapmaktadır.
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Quesnay ve Ricardo gibi Smith de, bireylerinkinden daha çok sınıfların ve dünya sisteminin maddi
çıkarlarıyla ilgileniyordu. Fakat bu ilgiye rağmen Smith’in çıkarı ve izzet-i nefsi sisteminin merkezine
koymak zorunda kalmasına engel olmaz. Çünkü sisteme kişiliğini veren budur.24
Smith’de toplumda bir arada uyumlu bir yaşamın olanaklılığını sağlayan bir diğer önemli davranış şekli
de tarafsız gözlemci (impartial spectator) olabilmektir. Smith’e göre, Kendimizi mükemmel kılması
gereken endişeli arzu olan başkalarına benzeme, aslında başkalarının mükemmelliğine olan
hayranlığımızın temelini oluşturmaktadır. En azından başkalarının bizde takdir ettikleri şey için
kendimize hayran olduğumuza inanmalıyız. Ancak bu memnuniyeti sağlamak için, kendi karakterimiz
ve davranışımızın tarafsız gözlemcileri olmalıyız. Onları başkalarının gözüyle veya başkalarının da
görmesi muhtemel olduğu gibi görmeye gayret göstermeliyiz.25 Smith’e göre insan doğal olarak sadece
sevilmek değil aynı zamanda arzu edilmek istemektedir; ya da sevginin doğal ve doğru nesnesi olan şey
olmayı arzulamaktadır.26
Infantino, Smith için, sosyal normların, her insanın hayatının her anında hesaba katılması gereken bir
tür 'tarafsız seyirci' oluşturduğunu ifade etmektedir. Buna göre, her insanın 'tarafsız seyirci' ile
sürdürdüğü katılım ilişkisi, 'kendi olarak' hareket etme çabasıyla yönlendirilebilir; yani: 'üçüncü kişinin'
bize dikte ettiği şey, bu durumda otantik olarak ‘bizimki' gibi görünmektedir.27 Smith’e göre, insanlar
toplum içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerinde tarafsız gözlemcinin bakış açısını benimsemeye
çalışmalıdır. Başkalarının onayını almak isteyen insanlar, kişisel arzularını kontrol altına almalı ve
arzularını toplumsal açıdan kabul edilebilir sınırlar içinde tutmalıdır. Toplumsal yaşam bütün bireylerin
arzularını belirli bir toplumda baskın olan davranış normlarının altında tutmalıdır. Bunun altında yatan
bir diğer neden de Smith’e göre, insanın sadece saygı değil saygıda görmek istemesinden
kaynaklanmaktadır.28
Infantino’ya göre, hiç kimse 'sempati' kavramını sahip olmadığı özelliklerle donatarak, Ahlaki Duygular
Kuramı ile Ulusların Zenginliği arasında temel bir uyumsuzluk olduğunu iddia edemez. Smith'in teorik
çalışmaları içinde bir çelişki olsaydı, 'tarafsız gözlemci' 'görünmez el' ile bağdaşmazdı. 29 Adam
Smith’in, nasıl hem Ahlâki Duygular Kuramı hem de Milletlerin Zenginliği gibi temel eserlerini nasıl
yazabildiğine cevap arayan Alain Caillé’ye göre bu sorunun yanıtı çok büyük olasılıkla, Smith’in
Bentham’dan farklı olarak insan eylemlerinin bütünlüğünü çıkar güden eyleme indirgememesi, bu
bütünlüğü, John Locke’tan (1623-1704) beri kendi özerklik ve sürekliliğini kazanmış görünen ekonomi
alanıyla birlikte düşünmesinden kaynaklanmaktadır. John Locke, özel mülkiyetin, insanlarla ilişkiden
bağımsız bir şeylerle ilişki mantığı kurduğunu göstermişti. Smith, şeyler arası ilişkilerle insanlar arası
ilişkileri ayırdığı için, sadece ekonomi politiği kurmakla kalmadı, dengeli faydacılığın da başlatıcısı
olmuştur.30
William Campbell’e göre, psikolojik sempati sürecinin ve tarafsız izleyicinin inşası, mülkiyet düzeninin
işleyişi için zorunlu olarak kabul edilmesi gereken olgulardır.31 Bununla birlikte psikolojik sempati
sürecini içeren tarafsız gözlemci kavramı bireysel ahlaki gelişim için uygun olmasına rağmen sosyal
politika için uygun değildir. Smith Milletlerin Zenginliği’nde işçinin durumu için bir sempati
duymaktadır ama işçinin piyasanın tekeller gibi kötülükler yarattığı benzeri iddialarının onaylanması,
tarafsız gözlemcinin onayıdır; çünkü emek özel sınırlamalar altına alınmış ve sahiplerine özel
ayrıcalıklar verilmiştir. Oysa yapılması gereken emeğe özel ayrıcalıklar vermek değil, sahiplerin ve
üreticilerin özel ayrıcalıklarını ortadan kaldırmak ve emeğe ilişkin yasal kısıtlamaları ortadan
kaldırmaktır.32
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Çünkü Smith’in yazdığı gibi, zenginler yalnızca en değerli ve kabul edilebilir olanı öbek arasından seçer.
Zenginler doğal bencillikleri ve açgözlülükleriyle yoksullardan biraz daha fazla tüketiyorlar ve sadece
kendi rahatlıklarını kastediyorlarsa da, istihdam ettikleri binlerce kişinin emeğinden aldıkları tek şey,
kendi anlamsız ve doyumsuz arzularını takdir etmek olsa da yoksullarla birlikte tüm ilerlemelerin ve
gelişmelerin üretimini bölüşmektedirler.33 Sonuç olarak, iktisatta bizi yönlendiren şey, 'görünmez el’dir,
düşünmeden satma veya satın alma kişisel planından kaynaklanan bir fiyat sistemidir.34 Bununla birlikte,
öteki ile olan ilişkimizle istemeden ortaya çıkan “tarafsız gözlemcinin”, herhangi bir sosyal rolü yerine
getirmesi mümkün ise saygı duyulması gereken şartlar tarafından oluşturulmaktadır.35 Bu nedenle,
'görünmez el' sadece tarihsel ve toplumsal 'koşullar' ağının sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.
Infantino’ya göre, Ahlaki Duygular Teorisi’nde ve Ulusların Zenginliği'inde, 'görünmez el', bireyin
bilinçli hareketi tarafından istemeden üretilen sonucun merkezi bir noktasını oluşturur ve bu laik
olmayan bir toplumda ilahi iradeye insan kaderinin yüce hükümdarı olarak atfedilen şeyin, şimdi
bireysel eylemle planlanmayan acil sonuç olarak görüldüğü anlamına gelir.36 Kanaatimizce böylece
piyasada bireyler ilahi bir yaratıcı mertebesine yükselmektedirler: Fiyatları yaratmaktadırlar.
Bu nedenle, bizim de hem fikir olduğumuz Infantino’ya göre, Smith'te 'çifte düşünme' yoktur. Bunun
kanıtı, 'tarafsız seyirci' ve 'görünmez el'in bir ve aynı şeyi ifade etmesidir: belirlenmiş bir sosyo-tarihsel
bağlamda, kişisel hedeflerimizi yerine getirmek için kendimizi 'şartlara' sunmamız gerekliliğinin bir
sonucu olarak.37
III.Jeremy Bentham: Hedonist Faydacılık
Jeremy Bentham (1748-1832), faydacılığın en ünlü savunucularından bir filozoftur. Ayrıca Bentham
siyasal ve hukuksal düşünceyi şekillendirmek için de çalışmalarda bulunmuştur.
Smith’in çoğulcu yaklaşımına karşı, faydacı filozof Jeremy Bentham, saf biçimde ve tutarlı bir şekilde
bireyci olan tek büyük klasik yazar olarak38 metodolojik bireycidir. Metodolojik bireycilik, bütünün her
bir bağımsız parçasının özelliği üzerinden söz konusu bütünün açıklandığı yöntemi ifade etmektedir.39
Alain Caillé’ye göre ise ekonomi politiğin konusunun belirlenmesinde temel ilke olan yöntemsel
bireycilik, bireylerin karar ve hesaplarına bakılmaksızın hiçbir iktisadi eylemin anlaşılamayacağını ifade
etmektedir. Yöntemsel bireycilik, dini ya da siyasal tartışmaların müdahalesini dışlayarak, ekonomi
politiğin içine kapalılığını ve bağımsızlığını mümkün kılar.40
Faydacılığı savunan düşünürler genel olarak politika alanında, toplumun zevkini veya mutluluğunu en
üst düzeye çıkarmak için doğru sosyal politikaların ne olması gerektiği üzerine çalışmalarda
bulunmuşlardır. Faydacılar, tekil bir prensibe dayanan tüm canlı varlıkları kapsayacak evrensel
geçerliliği olan bir ahlak teorisini savunmuşlardır ve içinde yaşadıkları toplum için neyin neden doğru
olduğunu tespit ettiklerinden kesinlikle emin olan düşünürlerdir.
Faydalanıcıların nihai amacı en fazla mutluluğu teşvik etmek ve mümkün olan en fazla üzüntüyü
önlemektir. Bentham’a göre zevk ve acı eşittir. Çünkü faydacılığın özünde, ahlaki açıdan iyi eylemlerin
haz veya mutlulukta bir artışa neden olduğu veya bu eylemlerden etkilenenlerin acı veya kederini
azalttığı düşüncesi kabulü vardır. Gunnar Mrydal’ın da belirttiği gibi Bentham prensip olarak, insandan
kendi mutluluğu dışında hiçbir şey için çaba göstermesinin istenemeyeceğini söylemiştir. Bentham’ın
siyasal amacı da “en büyük sayının en büyük mutluluğu” olmuştur.41 Bu nedenle Murray N. Rothbard’a
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göre, Bentham bireyci faydacı bir düşünürden daha çok toplumsal faydacı bir düşünürdür ve onun
faydacılığı ekonomiye devlet müdahalesi için daha fazla gündem yaratılmasına neden olmuştur.42
Bentham’a göre, fayda prensibi ile her eylemi onaylayan veya onaylamayan ilke kastedilmektedir, fayda
prensibi ilgili grubun mutluluğunu artırmak veya azaltmak zorundadır; ya da başka bir deyişle, bu
mutluluğu teşvik etmek ya da ona karşı çıkmak için ne yapılması gerektiğini. Bentham sadece her türlü
eylemden ve dolayısıyla sadece özel bir bireyin her eyleminden değil, hükümetlerin eylemlerini de fayda
ilkesi çerçevesinde ele almaktadır.43
Faydacılıkla, herhangi bir nesnedeki niteliğin, ilgili olduğu düşünülen gruba zarar, acı, kötülük veya
mutsuzluk vermesi yerine kazanç, avantaj, zevk, iyi veya mutluluk üretme eğiliminde olması
kastedilmektedir; eğer o grup genel olarak topluluk ise, o zaman topluluğun mutluluğu: eğer belli bir
bireyse, o zaman bireylerin mutluluğun asıldır.44
Gunnar Mrydal, Bentham’ın hiçbir zaman ne yasalar üzerine çalışmalarında ne de ekonomi ile ilgili
çalışmalarında çıkarların doğal uyumu üzerinde durduğunu belirtir. Bu kavram sadece, yazılarından
derlenen ve öğrencilerinden birinin düzenlediği, ölümünden sonra yayınlanan Deontolojisi'nde
vurgulanmıştır. Bu kitapta Bentham “kötülük şansın yanlış hesaplanmasıdır” demektedir. Mrydal’a
göre, Bentham’ın tutarlı olduğunu varsayarsak, reformcunun yaptırımlarının tek amacı, ahlaki bir
eylemde zaten var olan özel bir ilgiyi güçlendirmek olabilir. Çünkü, Bentham, insanların hem zayıf hem
de cahil olduklarına inandığı için bu tür bir destek kesinlikle gereklidir.45 Bununla birlikte Mrydal, yine
de Bentham’ın uyuma, ahenke farklı anlamda inandığını söylemektedir. Bentham’a göre, özel ve
bölünebilir çıkarlar, 'gerçek' çıkarlar değildir, yanlış öngörüden kaynaklanmaktadır; herkes gerçek
çıkarlarını tam olarak bilseydi, çatışma çıkmazdı.46 Bentham bu çıkarımını mutluluğun toplamını en üst
düzeye çıkarmak için ‘kamu çıkarını’ yasa koyucunun nesnel olarak tanımlaması gerektiğini ifade
etmektedir. Murray N. Rothbard’ın ifade ettiği gibi, Bentham başlangıçta sadık bir Smithyen hatta
ondan daha tutarlı bir şekilde laissez-faire'a bağlanmış iken ekonomiye olan kısa ilgi süresi boyunca,
giderek daha fazla devletçi olmuştur ve devlet despotizmine geniş bir destek kapısı açan bu katkısı
Bentham’ın çağdaş neo-klasik iktisada kalan mirasıdır.47 Fakat Mrydal’a göre Bentham tutarsızdır.
Çünkü Bentham, hem bireysel mutluluğu en üst düzeye çıkarmanın çatışmayı büyüttüğünü hem de yasa
koyucunun toplumsal mutluluğun toplamını en üst düzeye çıkarması görevine soyunması gerektiğini
söylemekle içsel bir tutarsızlık sergilemiştir.48
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi zevk ve acı Bentham’a göre insan doğasının iki farklı kutbunu
oluşturmaktaydı. Zevk, insanın çabalarının büyük cazibesi, kazanımı iken; acı, herkesin çalışma çabaları
ile elde edeceği zevke eşit derecede sakındığı duyguydu. Mutluluğu teşvik etmek, Bentham'ın “fayda”
ilkesinin amacı mutluluğu teşvik etmektir. Fayda, zevk üretme veya acıyı önleme eğiliminde olduğu
sürece bireysel veya politik eyleme ait olabilmektedir. Bu nedenle Bentham, faydacılığa, mutluluk
arayışında yardım edecek bir bilim veya bilimsel yöntem olarak özel bir önem vermiştir. Mutluluğun
nerde olduğunu tespit etmek, zevk ve acıların ne olduğunu anlamak için Bentham, duygusal, psikolojik,
ruhsal alanlara yönelik detaylı ve analitik bir acı ve zevkler düzenlemesi yapma yoluna gitmiştir.
Acıların ve zevklerin büyüklüğünü belirleyen yedi unsur belirlemiştir: yoğunluk, süre, kesinlik veya
belirsizlik, yakınlık veya uzaklık, doğurganlık, saflık ve zekâ, son olarak kapsam yani kapsadığı kişi
sayısı veya bundan etkilenenler.49 Bunlar politik, ekonomik, iklimsel, vb. faktörlerle birinin
duyarlılığını çeşitli zevklere ve acılara dönüştüren faktörlerdir.
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Jimena Hurtoda’ya göre Bentham’ın tüm çalışmaları fayda prensibi temelinde yükselmektedir. Evrensel
olarak en fazla kitlenin en fazla mutluluğunun sağlanması ve her insanın mutluluğunun tek gerçek
olması nedeniyle fayda ilkesi normatif ve açıklayıcıdır.50 Genel olarak bir faydacı, sadece bireylerin
zevk almak istediğini ve bu zevkin bireyler için ‘iyi’ olduğunu varsaymaktadır. Oysa Bentham’ın
faydacılığı, bireye en büyük mutluluğu verenin birey için en ‘iyi’ olduğunu söyleyen hedonistik bir
faydacılıktır. Bentham birey yönünden hangi mutluluğun doğru olduğuna karar vermek için bireyin,
doğru ile yanlış arasındaki farkı belirlemek üzere “kazanç, avantaj, zevk, iyi veya mutluluk”
kavramlarına başvurmalıdır.
Bentham felsefi düzeyde ele aldığı zevk, acı gibi kavramlardan sonra fayda dolayımıyla ekonomi politik
alanına geçmektedir. Jimena Hurtoda’ya göre, Bentham’ın politik ekonomiyi bir mevzuat dalı olarak
görmektedir. Politik ekonomi, fayda ilkesini izleyerek ulusal servetin etkin bir şekilde yönetilmesine
karşılık gelir. Bu, politik ekonominin amacının, başka bir mevzuat dalında olduğu gibi, hükümetin en
büyük mutluluğu garanti altına almak için ne zaman müdahale etmesi gerektiğini belirlemektir. Bu
durum, hükümetin ekonomide kendi başına bir kötülük kaynağı olduğu düşünülürse, insan özgürlüğünü
kısıtlar, hükümet müdahalesi en aza indirilmelidir. Politik ekonomi o zaman, çalışmaları belirli politika
önerileriyle sonuçlanması gereken belirli problemlerle ilgilidir.51 Bentham’ın yasal düzenlemelerin
önceliğine verdiği önem onun mülkiyet konusundaki düşüncelerine de yansımıştır. Örneğin Bentham’a
göre, doğal bir mülkiyet yoktur, mülkiyet tamamen yasaların yaratımıdır. Mülkiyeti oluşturan ilişkiyi
ifade etmenin mümkün olduğu hiçbir biçim, renk veya görünür iz yoktur. Fiziksel alana değil, metafiziğe
aittir: tamamen bir akıl yaratığıdır.52
Hurtoda’ın vurguladığı üzere, Bentham ekonomi alanına geçtiğinde insan davranışına özgü olan ve
zaten piyasa fiyatlarında bir ifadeye sahip olan bu hesaplamaları mükemmelleştirmeye çalışır; Bu
nedenle bu alandaki önlemlerin alınması sadece para kullanımıyla sağlanabilir. Bentham’a göre artık bu
düzeyde para, acı veya zevk miktarını ölçmenin aracıdır. Para, azalan marjinal faydaya sahip olduğu ve
her bireyin sahip olduğu servete bağlı olarak öznel bir ölçütü içerdiğinden, zihinsel patolojinin
aksiyomlarına ayak uydurabilme avantajına sahiptir.53
Modern iktisatçıların azalan marjinal kavramı Bentham’ın düşüncesine göre şu şekilde ifade edilebilir.
Bentham, zaman zaman acıların ve zevklerin gelirle ya da servetle ilgili olarak değerlendirilebileceğini
önerse de, bu yaklaşımın sınırlarının da farkındaydı. Servet sahibi olan iki kişiden daha zengin olanın
servetinde artışlar gerçekleşse dahi onun daha mutlu olacağını düşünmemize neden olmamaktadır.
Durumun doğasında, mutluluktaki artış miktarının servetteki artış kadar büyük olmayacağı; yani eşit
para artışlarının eklenmesi en sonunda mutlulukta art arda daha az artış sağlayacaktır. Dolayısıyla
faydacı Bentham’a göre, zengin veya fakir bir insana ilave bir seçim ile servet artışı sağlanması
durumunda daha fazla mutluluğa sadece yoksul olan kavuşacaktır.54
Marjinalizm, Smith’in yönteminin ve Bentham’ın faydacılığının bir arada olduğu bireysel özelliklerin
bir ürünüdür.55 Marjinalistlerin temel amaçlarından biri, ekonominin bir sanattan saf bir bilime
dönüşmesiydi.56
Bentham, bireyleri, davranışlarını kendi çıkarları, egoist ve sempatik tutkularıyla yöneten zevkler ve
acılar hissedebilen varlıklar olarak tanımlar. Ayrıca, birey hesaplamalar yapar çünkü tutkuyla yönetilir.
Bu hesaplayıcı birey, insan yaşamının her yönünü teknik bir sorun yapan pragmatik bir felsefenin
temelidir. Böylece Bentham davranışa olan ekonomik yaklaşıma felsefi bir gerekçe verir. Fayda prensibi
gereğince, Bentham tüm insan davranışlarına yeni bir temel verir: hesap ve fayda maksimizasyonu.
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İnsan zihninin bu hesap yapma konusundaki tutumu ekonominin belirli bir tanımını vermektedir. Bu
tanım daha sonra Bentham’ın pragmatik felsefesinin insan eyleminin tüm alanlarını emdiği, böylece
teknik değil felsefi temeldeki davranışın ekonomik yaklaşımı meşrulaştırdığı iddiasına yol açmaktadır.
Halevy, Bentham’a atıfta bulunarak, bireysel özgürlüklere uygulanan sınırlamalar vasıtasıyla çıkarların
uyumunu sağlamak üzere çıkarların yapay olarak tanımlanması ilkesinin kanun koyucunun
yardımseverliği ve yetkinliğinden kaynaklandığını belirtir. Ancak bu otoriter faydacılık, eğer kendi
içinde çelişkili değilse, gerçekleşmesi halinde bir kazayı, neredeyse bir mucizeyi varsayar.57 Üstelik
Halevy’e göre, Bentham yalnızca zaman zaman 'çıkarların birleştirilmesi' ilkesini uygulamıştır ki; felsefi
radikalizmde “çıkarların yapay olarak tanımlanması” kesin olarak “doğal” tanımlamanın
“reddedilmesine” hizmet etmektedir.58
Halevy’e göre, Bentham'ın ahlak teorisinin tam formülü en büyük mutluluk değil, en büyük sayının en
büyük mutluluğu; diğer bir deyişle, fayda ilkesinin mantıksal içeriğini tüketmek için, en büyük
mutluluğu sıralama ilkesi prensibi benimsenmelidir.59
Sonuç
Bernard Mandeville, Adam Smith ve Jeremy Bentham yaşadıkları çağın koşullarından hareketle
çağlarına ve çağlarının ötesine bakmaya ve değişmeyen toplumsal yasalar bulmaya çalışan belli başlı
düşünürlerdendirler.
Bernard Mandeville yazdığı Arıların Masalı eseri ile düşünsel tartışmaları kışkırtıcı ve teşvik edici bir
adım atmıştır. Mandeville, erdem ve erdemsizlik arasında bir tercih yapılacak ise toplumsal yaşamın
devamının ancak erdemsizlik ile mümkün olduğunu belirtmiştir. Mandeville’ye göre, kamu yararı,
üretimin artması, sanayinin gelişmesi ancak bireysel kötülük sayesindedir. Mandeville’nin bu görüşleri
literatürde düşünsel tartışmaları şiddetlendirirken farklı düşüncelerin de yeşermesine hizmet etmiştir.
Adam Smith, Mandeville’nin düşüncelerine şiddetle karşı çıkarken toplumsal uyumun sağlanmasında
bireysel çıkar, ekonomik insan, görünmez el ve tarafsız gözlemci kavramlarını literatüre kazanmıştır.
Bentham’ın faydacı ahlaki teorisi ise, toplum içerisindeki bireylerin çıkarlarının çatışmayacak şekilde
bir topluluğun çıkarlarına uygun biçimde bir harmoni oluşturduğunu düşünmüştür. Bentham, doğal
olarak uyumlu toplumsal düzenlemelerini tespit ettiğini düşünmüş ve toplumu uyumlu hale getirmenin
yollarını aramıştır. Bentham, birçok iktisatçıya kamu politikalarının belirlenmesinde fayda ilkesini
uygulayarak da rehberlik etmiştir. Doğalcılık ve iyimserlik kavramları, birey ve toplum arasındaki uyum
doktrini ve rekabetçi topluma olan inancı da Adam Smith ile olan ortak noktasını göstermektedir.
Kısaca, bu çalışmada söz konusu düşünürlerin geliştirdikleri ahlak felsefesi temelinde ekonomiye
yaklaşımları ele alınmıştır.
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ENTROPI TEMELLİ COPRAS YÖNTEMİYLE ALLİANZ SİGORTA ŞİRKETİNİN 20122018 YILLARI ARASINDAKİ PERFORMANSININ ANALİZİ
ANALYZING THE PERFORMANCE OF ALLIANZ SIGORTA COMPANY BETWEEN 20122018 YEARS BY ENTROPY BASED COPRAS METHOD
Özcan IŞIK
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Veysel Dursun UBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü

ÖZET
Sigortacılığın toplumsal, sosyal ve ekonomik alanlarda birçok fonksiyona sahip olduğu söylenebilir.
Sigortalıların maruz kalabilecekleri rizikoların gerçekleşmesi halinde büyük hasarlar meydana
gelebilmektedir. Hatta kimi zaman deprem gibi katastrofik riskler belirli bir bölgede telafisi imkansız
hasarlara neden olmaktadır. Bu hasarların ortaya çıkardığı maddi kayıpların karşılanması konusunda
sigortacılık önemli bir rol üstlenmektedir. İşte bu noktada sigortacılık sektörü sağladığı teminat
fonksiyonu sayesinde hem sigortalılara tazminat ödemesi yapmakta hem de devletin omzundaki
ekonomik yükü hafifletmektedir. Buna karşın, sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini
karşılayabilecek finansal güce sahip olması gerekmektedir. Bunun için de sigorta şirketlerinin gelecekte
karşılaşabilecekleri finansal riskleri analiz ederek, gerekli tedbirleri almaları hayati önem arz etmektedir.
Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türk sigorta sektöründe üretilen prim miktarının en yüksek olduğu
branşların hayat dışı sigorta branşları olduğu söylenebilir. Hayat dışı sigorta alanında faaliyet gösteren
sigorta şirketleri incelendiğinde, 2012-2018 yılları arasında Allianz sigorta şirketinin prim üretiminde
en yüksek pazar payına sahip olduğu gözlemlenmektedir. 2018 yılı verilerine göre Allianz sigorta şirketi
5.809,8 milyon Türk Lirası prim üretimiyle %12,17’lik pazar payına sahiptir. Ayrıca, sektörün prim
üretimine en yüksek katkıyı sağlayan trafik sigortası dalında da 2018 yılı verilerine göre Allianz sigorta
şirketi %10’luk pay ile ilk sıradadır.
Bu çalışmanın amacı Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden Entropi ve COPRAS yöntemleri ile
Türkiye’de hayat dışı sigorta sektöründe faaliyette bulunan Allianz sigorta şirketinin 2012-2018
yıllarındaki performansları değerlendirmektir. Çalışmanın uygulama kısmının ilk aşamasında Allianz
sigorta şirketinin 2012-2018 yıllarına ait sekiz adet kriter (Prim üretimi, gerçekleşen hasar, vergi öncesi
kar, özkaynaklar, toplam aktifler, toplam yükümlülükler ve personel sayısı) belirlenmiş ve bu
değişkenler Entropi yöntemi kullanılarak önem düzeylerine göre ağırlıklandırılmıştır. Entropi yaklaşımı
sonucunda Allianz sigorta şirketinin en önemli kriterinin gerçekleşen hasar kriteri olduğu tespit
edilmiştir. İkinci aşamada Entropi yaklaşımı ile hesaplanan kriter ağırlıkları COPRAS yaklaşımının
uygulamasında kullanılmıştır. Bu yöntemden elde edilen sonuçlara göre Allianz sigorta şirketinin 2018
yılındaki performansının diğer yıllara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Performans
sıralamasında 2018 yılını sırasıyla 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 ve 2012 yılları takip etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Allianz Sigorta Şirketi, Performans Ölçümü, Entropi ve COPRAS
ABSTRACT
It can be said that insurance has many functions in social, social and economic fields. When risks come
up which is insured may encounter, major damages can occur. Sometimes catastrophic risks such as
earthquakes cause irreparable damage in a certain region. Insurance plays an important role in
compensating the financial losses caused by these damages. At this point, the insurance sector pays
compensation to the insured and provides economic support to the government thanks to the
indemnification function it provides. However, insurance companies must have the financial strength to
provision the compensation payments. In this context, it is significant that insurance companies analyze
the financial risks which they may face in the future and take the necessary prevention.
Compared to developed countries, it can be said that the branches with the highest amount of premiums
produced in the Turkish insurance sector are non-life insurance branches. When the insurance companies
operating in the non-life insurance sector are analyzed, it is observed that Allianz insurance company
has the highest market share in premium production between 2012-2018 years. According to 2018 data,

Allianz insurance company has a market share of %12.17 with a premium production of 5.809.8 million
Turkish Liras. In addition, according to 2018 data, it ranks first in the traffic insurance branch, which
provides the highest contribution to the premium production of the sector. Allianz insurance company
has %10 market share.
The aim of this study is evaluate the performance in the years 2012-2018 of Allianz insurance company
which is operating in Turkish non-life insurance sector by Entropy and COPRAS methods, which are
types of Multi-Criteria Decision Making Methods. In the first stage of the application part of the study,
eight criteria (premium production, realized damage, profit before tax, shareholders' equity, total assets,
total liabilities and number of personnel) of Allianz insurance company for 2012-2018 are determined
and these variables are weighted according to their importance level using Entropy method. As a result
of the Entropy approach, the most important criterion of the Allianz insurance company is the realized
damage criterion. In the second stage, the criteria weights calculated with the Entropy approach are used
in the application of COPRAS approach. According to the results obtained from this method, the
performance of Allianz insurance company in 2018 is found to be higher than the other years. In terms
of performance, 2018 is followed by 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 and 2012 respectively.
Keywords: Allianz Insurance Company, Performance Measurement, Entropy and COPRAS
1.GİRİŞ
Türk sigorta sektörünün dünya pazarındaki payı son yıllarda artış göstermektedir. Ayrıca, ülkemizin
nüfus yapısı, sigortalılık oranı ve ekonomik gelişimi de dikkate alındığında sektörün önümüzdeki
yıllarda yatırım için önemli fırsatlar sunacağı ifade edilebilir. Bu durum yabancı yatırımcıların da ilgisini
çekmektedir. Allianz sigorta şirketi de ülkemizde faaliyet göstermekte olan çok uluslu şirketlerden
birisidir. Bu kapsamda 2018 yılı verilerine göre Allianz sigorta şirketi 1.571 çalışanı ile ülkemizin
istihdamına katkı sunduğu ifade edilebilir. Ayrıca Allianz sigorta şirketi ülkemiz genelinde 3.728 acente
ve 12 bölge müdürlüğüne sahip olup, Türk sigorta sektörünün öncü ve lider kurumlarından birisidir.
Keza, bu durum prim üretimi, poliçe sayısı, tazminat ödemesi ve finansal oranlar gibi değişkenler
incelendiğinde de gözlemlenmektedir (Allianz Sigorta Şirketi Finansal Raporları, 2017 ve 2018).
Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporlarına göre sektördeki prim üretiminin çok büyük bir kısmı hayat dışı
sigortalar branşları kapsamında üretilmektedir. Hayat dışı branşlarda sözleşme yapmaya yetkili
şirketlerin prim üretimleri incelendiğinde ise Allianz Sigorta Şirketi pazar payında en büyük orana sahip
şirket olarak karşımıza çıkmaktadır. 2017 yılında hayat dışı branşlarda sektörün tamamı yaklaşık 39
milyar Türk Lirası üretim yapmışken, Allianz sigorta şirketinin prim üretim miktarı 5 milyar Türk Lirası
civarındadır. Bu noktadan hareketle şirketin %12,93 oranla pazar payı açısından ilk sırada olduğu
söylenebilir. Ayrıca, bu durum kendisini 2018 yılı verilerinde de göstermektedir. 2018 yılında hayat dışı
sigorta branşlarında sektörün toplam prim üretimi yaklaşık 47 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.
Allianz sigorta şirketinin ise hayat dışı sigorta branşlarında prim üretimi yaklaşık 5.809 milyon Türk
Lirasıdır. Her ne kadar şirketin pazar payı bir miktar azalmış olsa da %12,17 ile sektörde lider konumunu
sürdürmektedir (Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyet Raporları,
2018).
Allianz sigorta şirketinin branşlar bazında prim üretimi incelendiğinde prim üretiminin en yüksek
olduğu branşın hastalık ve sağlık branşı olduğu söylenebilir. Bu branş bazında 2017 yılında toplam prim
üretimi 1.760 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2018 yılında ise 2.201 milyon Türk
Lirasıdır. Şirketin en çok prim ürettiği ikinci branş ise kara araçları sorumluluk sigortalarıdır. Bu branş
kapsamında 2017 yılında 1.533 milyon Türk Lirası prim üretilmiş olup, bu rakam 2018 yılında 1.587
milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca şirketin kara araçları, yangın ve doğal afet, genel
zararlar, genel sorumluluk, nakliyat, hukuksal koruma gibi birçok branşta sözleşme akdetmeye yetkili
olduğu söylenebilir (Türkiye Sigorta Birliği, Resmi İstatistikler, Aralık 2018). Allianz sigorta şirketi
2017 yılı itibariyle yaklaşık 2.967 milyon Türk Lirası tazminat ödemesi yapmış olup, bu rakam 2018
yılı için 3.365 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Şirketin karlılığı incelendiğinde ise 2017
yılında yaklaşık 574 milyon Türk Lirası net kar elde etmiş olup, sermaye yeterlilik oranı ise %170 olarak

tespit edilmiştir. 2018 yılında ise net kar 562 milyon Türk Lirası olarak hesaplanmış olup, sermaye
yeterlilik oranı ise %171 olarak belirlenmiştir (Allianz Sigorta Şirketi Finansal Raporları, 2017 ve 2018).
Bu çalışmanın amacı Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden Entropi ve COPRAS
yöntemleri ile hayat dışı sigorta prim üretiminde lider konuda olan ve Türk sigorta sektörünün en köklü
şirketlerinden birisi olan Allianz sigorta şirketinin 2012-2018 yıllarındaki performansını
değerlendirmektir.
2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Literatürde ÇKKV yaklaşımları kullanılarak gerek hayat dışı sigorta şirketlerinin gerekse de hayatemeklilik sigorta şirketlerinin finansal performansını ölçme ve değerlendirmeye yönelik birçok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmaların bazıları aşağıda Tablo 1’de özetlenmektedir.
Tablo 1: Sigorta Şirketlerinin Performansını Değerlendirmeye Yönelik Bazı Çalışmalar
Yazarlar
Perçin
ve
Sönmez
(2018)
Akyüz ve Kaya
(2013)

Örneklem ve Dönem
Pay senetleri BİST’te kote
olan sigorta şirketleri/2016

Yöntem
Entropi ağırlıklandırma
ve TOPSIS yöntemi

Tüm sigorta şirketleri/20072011

Eşit ağırlıklandırma ve
TOPSIS

Ömürbek
ve
Özcan (2016)
Akpınar
ve
Yıldız (2018)

Pay senetleri BİST’te kote
olan sigorta şirketleri/2016
Hayat
dışı
sigorta
sektörü/2007-2016

Eşit ağırlıklandırma ve
MULTI-MOORA
TOPSIS

Işık (2019)

Hayat
dışı
sektörü/2009-2017

sigorta

CRITIC, TOPSIS
MULTI-MOORA

Aydın (2019)

Hayat-Emeklilik
sektörü/2015-2017

sigorta

CRITIC ve TOPSIS

Altan
Yıldırım
(2019)

ve

Hayat
dışı
sektörü/2012-2016

sigorta

Entropi ve TOPSIS

Mandić
(2017)

vd.

Sırbistan’da
faaliyet
gösteren
sigorta
şirketleri/2007-2014

Bulanık AHP ve bulanık
TOPSIS

Asadi
ve
Moghri (2016)

İran’da faaliyet gösteren
özel sigorta şirketleri/20112014

Shannon entropisi ve
TOPSIS

Tsai, Huang, ve
Wang (2008)

Tayvan’da faaliyet gösteren
sigorta şirketleri

ANP ve TOPSIS

Tezergil (2018)

Türk
Sigortacılık
Sektörü/2014–2016

Girdi Yönlü BBC Süper
Etkinlik analizi

Bulgular
Analiz sonucunda en önemli kriterin kısa vadeli borçların
toplam aktiflere oranı olduğu, Aksigorta şirketinin ise en
başarılı şirket olduğu rapor edilmiştir.
Analiz sonuçları göstermektedir ki hem hayat dışı hem de
hayat-emeklilik sektörlerinin en başarılı oldukları yıl
2007’dir.
Sonuçlar göstermektedir ki Halk Sigorta seçilen kriterler
açısından en başarılı şirkettir.
TOPSIS performans sıralamasına göre hayat dışı sigorta
sektörünün finansal performansının en yüksek olduğu yıl
2016’dır.
CRITIC yaklaşımına göre teknik karşılık oranı ağırlığı en
yüksek kriterdir. Hem TOPSIS hem de MULTİ-MOORA
yaklaşımına göre sektörün en başarısız olduğu yıl 2012
yılıdır.
CRITIC yaklaşımına göre en önemli teknik oran (finansal
oran) hasar oranıdır (primlerin özsermayeye oranı).
TOPSIS performans sıralamasında ise hayat-emeklilik
sektörünün en başarıyı yılı 2015 yılıdır.
Çalışmada ağırlığı en yüksek finansal oran (teknik oran)
aktif karlılık oranıdır (teknik karlılık oranı). Her iki tür
kritere dayalı TOPSIS sıralama sonuçları benzerlik
göstermektedir.
Ampirik sonuçlar göstermektedir ki özkaynaklar ve
rezervler ile toplam varlıklar en önemli performans
kriterleridir. Ayrıca çalışmada diğer sigorta şirketleri ile
karşılaştırıldığında en iyi finansal performansa sahip
şirketin Dunav sigorta olduğu tespit edilmiştir.
Kriter ağırlıklarının belirlenmesinin ardından performans
sıralamasında 2011 ve 2012’de Arman sigorta, 2013 ve
2014’te ise sırasıyla Mihan sigorta ve Kosar sigorta yer
almaktadır.
Belirlenen ana ve alt kriterler çerçevesinde başarı
sıralamasında Tokio Marznrzue Newa şirketi ilk sırada yer
almaktadır.
Bulgular göstermektedir ki 2014’te 12, 2015’te 13 ve
2016’da ise 5 şirket etkinlik sınırına ulaşabilmiştir.

Külekçi
ve
Saldanlı (2019)

Hayat
dışı
sigorta
şirketleri/2011-2015

Çıktı odaklı CCR veri
zarflama analizi

Analiz sonuçlarına göre 2012 yılında etkin bulunan şirket
sayısı diğer yıllardan daha fazladır.

Yao vd. (2007)

Çin’de faaliyet gösteren 22
hayat ve hayat dışı sigorta
şirketi/1999-2004

Girdi odaklı CCR veri
zarflama yöntemi

Analiz sonuçlarına göre sadece dört sigorta şirketi tüm
yıllara etkin bulunmuştur.

ve

3. VERİ SETİ
Bu çalışmada kullanılan veri seti Allianz sigorta şirketinin 2012-2018 yıllarındaki faaliyet raporlarından
derlenmiştir. Çalışmanın veri setinde yer alan değişkenler (değerlendirme kriterleri), değişkenlerin
kodları ve karar vericiler açısından değişkenlerin niteliği aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme Kriterleri
Prim Üretimi (Bin TL)
Gerçekleşen Hasarlar (Bin TL)
Vergi Öncesi Kar (Bin TL)
Toplam Özkaynaklar (Bin TL)
Toplam Aktifler (Bin TL)
Toplam Yükümlülükler (Bin TL)
Çalışan Sayısı

Kod
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Amaç
Maks.
Min.
Maks.
Maks.
Maks.
Min.
Min.

4. YÖNTEM
Çalışmanın bu bölümünde belirlenen değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarını hesaplamak için
kullanılacak objektif ağırlıklandırma yöntemlerinden biri olan Entropi yaklaşımı ve şirketin yıllara
ilişkin başarı sıralamasını belirlemek için kullanılacak COPRAS yöntemi tanıtılacaktır.
4.1. ENTROPİ Ağırlıklandırma Yöntemi
Değerlendirme kriterlerinin önem düzeylerinin diğer bir ifade ile ağırlıklarının tespit edilmesi belirlenen
problemin çözüm sürecinde son derece önemli bir aşamadır. Değerlendirme kriterlerinin ağırlık
derecelerinin belirlenmesinde öznel ya da nesnel birçok yaklaşım kullanılmaktadır. Bu anlamda nesnel
ve güvenilir bir ağırlıklandırma yöntemi olan Entropi yaklaşımı mevcut veriden elde edilen faydalı
bilginin miktarını ölçmektedir (Hsu, 2013:453; Ulutaş, 2018: 56; Akçakaya ve Akçakaya, 2019:1440).
Bu yaklaşımın aşamaları aşağıdaki gibidir.
Aşama 1: Karar Matrisi A’nın Oluşturulması

 a11
a
A =  21
 

am1

a12
a22

am 2

 a1n 
 a2 n 
  

 amn 

(1)

Aşama 2: Fayda ve Maliyet Durumuna Göre Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması

rij =

aij

(2)

j

a

ij

i =1

2 no’lu eşitlikle normalize edilmiş elemanlar kullanılarak

R[ rij ]m n matrisi oluşturulur.

Aşama 3: Kriterlere İlişkin Entropi Değerlerinin ( e j ) Hesaplanması
n

e j = −k  rij  ln rij , (i = 1,2,3,..., m ve j = 1,2,3,..., n)

(3)

j =1

Aşama 4: Bilginin Farklılaşma Derecesinin ( d j ) Tespit Edilmesi

d j =1 − e j

(4)

Aşama 5: Kriterlere Ait Entropi Ağırlıklarının ( w j ) Belirlenmesi

wj =

1− ej
n

 (1 − e )
i =1

j

(5)

4.2. COPRAS Yöntemi
Zavadskas ve Kaklauskas (1996) tarafından geliştirilen COPRAS (Complex Proportional Assessment)
yaklaşımı kalitatif ve kantitatif unsurları dikkate alan ÇKKV yaklaşımıdır. COPRAS yaklaşımı faydalı
ve faydasız değerlendirme kriterlerini göz önüne alarak alternatifleri önem derecesi ve önceliğine göre
aşamalı olarak sıralayan çok kriterli değerlendirme yaklaşımıdır. Daha basit bir ifadeyle bu yaklaşımda
faydalı kriterler maksimum kılınırken, faydasız kriterler ise minimize edilmektedir (Zavadskas vd.,
2008:241-247; Chatterjee vd., 2011: 852; Özbek, 2017: 243; Ayçin, 2018: 53). Bu yaklaşımın aşamaları
aşağıdaki gibidir:
Aşama 1: Karar Matrisinin Oluşturulması
Yöntemin ilk aşamasında satırlarda alternatifler sütunlarda ise değerlendirme kriterleri olmak üzere
başlangıç karar matrisi oluşturulur.
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Aşama 2: Normalize Edilmiş Karar Matrisinin Oluşturulması

xij* =

xij

,j

m

x
i =1

= 1,2,..., n

(7)

ij

Aşama 3: Ağırlıklandırılmış Karar Matrisinin Oluşturulması
Karar matrisinin normalize edilmesinin ardından normalize elemanlar her bir kriterler için hesaplanan

w j ağırlıklar ile çarpılarak ağırlıklı matris elde edilir.
D = dij = xij*  w j

(8)

Aşama 4: Faydalı ve Faydasız Ölçütlerin Hesaplanması
Faydalı kriterler açısından ağırlıklandırılmış normalize edilmiş matrisin elemanlarının toplamı=
k

Si+ =  d ij

j = 1,2,..., n

(9)

j =1

Faydasız kriterler açısından ağırlıklandırılmış normalize edilmiş matrisin elemanlarının toplamı=

Si− =

n

d

j =k +1

j = k + 1, k + 2,…, n

ij

Aşama 5: Her Bir Alternatif Açısından Göreceli Önem Değerlerinin
m

Qi = Si+ +

S
i =1
m

i =1

Qi Hesaplanması

−
i

S  1 / S
−
i

(10)

(11)
−
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Aşama 6: En Yüksek Göreceli Önem Değerinin Hesaplanması

Qmax = en büyük{Q i } i = 1,2,..., m

(12)

Aşama 7: Her Bir Alternatif açısından Pi Performans Skorunun Hesaplanması

Pi =

Qi
 100
Qmax

(13)

5. BULGULAR
Bu başlık altında çalışma için belirlenen değerlendirme kriterlerinin önem düzeyinin tespit edilmesinde
Entropi yaklaşımı uygulamasına, yıllara ilişkin performans sıralaması yapmak için ise COPRAS
yaklaşımı uygulamasına yer verilecektir.
5.1. ENTROPİ Uygulaması
Entropi yaklaşımının ilk aşamasında karar matrisi oluşturulur. Oluşturulan karar matrisi Tablo 3’te
gösterilmektedir. Bu aşamada negatif değerler alan gerçekleşen hasarlar (F2) değerlendirme kriterinin
pozitif değerler alabilmesi için dönüştürme işlemi yapılmıştır. Dönüşüm yapılırken ilgili kriterin
ortalaması ve standart sapması hesaplanmış ardından her bir değer ortalamadan çıkarılarak standart
sapmaya bölünmüştür. Daha sonra, tespit edilen en küçük negatif değerden hareketle pozitif değerler
elde edebilmek için her bir elemana 1.12 ilave edilmiştir.
Tablo 3: Karar Matrisi
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

F1
1444877
3199132
3216182
4050873
5775138
5134074
5809796

F2
2.7313
1.7318
1.5982
1.2388
0.4793
0.0503
0.0101

F3
74062
244430
344634
258216
537257
757315
673236

F4
49381
1002489
1336250
1559032
1894929
2267040
2487314

F5
1732872
3644205
4317139
5491021
7350287
7652756
8686255

F6
1239061
1678788
2984302
4129877
5739476
5385715
6198940

F7
572
595
1552
1581
1584
1600
1634

F6
0.3227
0.2382
0.1340
0.0968
0.0697
0.0742
0.0645

F7
0.2659
0.2557
0.0980
0.0962
0.0960
0.0951
0.0931

Tablo 4’te normalize edilmiş karar matrisi yer almaktadır.
Tablo 4: Normalize Matris
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

F1
0.0505
0.1117
0.1123
0.1415
0.2017
0.1793
0.2029

F2
0.0030
0.0047
0.0051
0.0066
0.0170
0.1622
0.8014

F3
0.0256
0.0846
0.1193
0.0894
0.1860
0.2621
0.2330

F4
0.0047
0.0946
0.1261
0.1471
0.1788
0.2139
0.2347

F5
0.0446
0.0937
0.1111
0.1412
0.1891
0.1969
0.2234

Tablo 5’te sırasıyla her bir kriter için hesaplanan ej, dj ve wj değerleri verilmiştir. Elde edilen bulgular
incelendiğinde Allianz Sigorta Şirketinin önem düzeyi (ağırlığı) en yüksek olan kriterinin F2 kodlu
kriter yani gerçekleşen hasarlar olduğu görülmektedir.
Tablo 5: Kriterlere İlişkin Hesaplanan ej, dj ve wj Değerleri
ej
dj
wj

F1
0.9623
0.0377
0.0344

F2
0.3312
0.6688
0.6117

F3
0.9125
0.0875
0.0801

F4
0.9091
0.0909
0.0831

F5
0.9511
0.0489
0.0447

F6
0.9032
0.0968
0.0886

F7
0.9371
0.0629
0.0575

5.2. COPRAS Uygulaması
Entropi uygulamasında olduğu gibi Copras uygulamasının ilk aşamasında da Tablo 6’da gösterildiği
gibi 7*7 boyutundaki karar matrisi oluşturulur.

Tablo 6: Karar Matrisi
F1
1444877
3199132
3216182
4050873
5775138
5134074
5809796

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

F2
2.7313
1.7318
1.5982
1.2388
0.4793
0.0503
0.0101

F3
74062
244430
344634
258216
537257
757315
673236

F4
49381
1002489
1336250
1559032
1894929
2267040
2487314

F5
1732872
3644205
4317139
5491021
7350287
7652756
8686255

F6
1239061
1678788
2984302
4129877
5739476
5385715
6198940

F7
572
595
1552
1581
1584
1600
1634

Tablo 7’de görüldüğü gibi her sütuna ait elemanlar kendi sütun toplamına bölünerek normalizasyon
işlemi gerçekleştirilmiştir.
Tablo 7: Normalize Karar Matrisi
F1
0.0505
0.1117
0.1123
0.1415
0.2017
0.1793
0.2029

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

F2
0.3484
0.2209
0.2039
0.1580
0.0611
0.0064
0.0013

F3
0.0256
0.0846
0.1193
0.0894
0.1860
0.2621
0.2330

F4
0.0047
0.0946
0.1261
0.1471
0.1788
0.2139
0.2347

F5
0.0446
0.0937
0.1111
0.1412
0.1891
0.1969
0.2234

F6
0.0453
0.0614
0.1091
0.1510
0.2098
0.1969
0.2266

F7
0.0627
0.0653
0.1702
0.1734
0.1737
0.1755
0.1792

Tablo 8’de görüldüğü üzere, normalize karar matrisinin her bir elemanı Entropi yaklaşımıyla elde edilen
kriter ağırlıklarıyla çarpılarak ağırlıklandırılmış normalize karar matrisini oluşturulur.
Tablo 8: Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi
F1
0.0016
0.0036
0.0036
0.0045
0.0064
0.0057
0.0065

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

F2
0.1974
0.1251
0.1155
0.0895
0.0346
0.0036
0.0007

F3
0.0019
0.0063
0.0088
0.0066
0.0138
0.0194
0.0173

F4
0.0007
0.0143
0.0190
0.0222
0.0270
0.0322
0.0354

F5
0.0018
0.0039
0.0046
0.0058
0.0078
0.0081
0.0092

F6
0.0037
0.0050
0.0089
0.0124
0.0172
0.0161
0.0186

F7
0.0033
0.0035
0.0091
0.0092
0.0093
0.0093
0.0095

Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisinin oluşturulmasının ardından, faydalı kriterler için
ve
faydasız kriterler için ise
değerleri sırasıyla 9 ve 10 no’lu eşitlikler kullanılarak hesaplanmıştır. Daha
sonra 11 no’lu eşitlik kullanılarak
göreceli önem değerleri elde edilmiş ve elde edilen bulgular Tablo
9’un son sütununda sunulmuştur.
Tablo 9: Faydalı - Faydasız Ölçütlerin ve

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Toplam
En yüksek

0.0061
0.0280
0.0360
0.0392
0.0550
0.0656
0.0684

0.2044
0.1337
0.1335
0.1111
0.0611
0.0291
0.0289
0.7018

Göreceli Önem Değerlerinin Hesaplanması

4.8916
7.4819
7.4902
8.9977
16.3671
34.3283
34.6401
114.1969

0.0301
0.0460
0.0460
0.0553
0.1006
0.2110
0.2129

0.0361
0.0740
0.0821
0.0945
0.1556
0.2765
0.2813
0.2813

COPRAS yaklaşımının son aşamasında
olarak simgelenen performans skorunu elde etmek için 13
no’lu eşitlikten faydalanılmıştır. Elde edilen performans skorları Tablo 10’da gösterilmektedir. Tablo
10 incelendiğinde en iyi alternatif %100 performans skoruna sahip olan 2018 yılıdır. Bununla beraber
en kötü alternatif ise %12.84 performans skoru ile 2012 yılıdır. Sonuçlar dikkatlice incelendiğinde
Allianz Sigorta Şirketi için finansal performans açısından yıllar itibari ile sürekli bir iyileşme olduğunu
ifade etmek mümkündür.
Tablo 10: Alternatifler için Performans Skoru
Alternatifler
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Değerlerinin Hesaplanması

12.842
26.295
29.177
33.583
55.317
98.313
100

6. SONUÇ
2018 yılsonu itibariyle Türk finansal sisteminde yer alan bankalar ve portföy yönetim şirketleri gibi
finansal kurumların yanı sıra sigorta şirketleri de sistemin önemli kurumları arasındadır. Aktif
büyüklüğü açısından %4’lük bir paya sahip olan sigortacılık sektörü gün geçtikçe gelişmeye devam
etmektedir. Bununla beraber sigortacılık sektörü içinde de hayat dışı sigorta şirketleri, hayat ve emeklilik
şirketlerine kıyasla oldukça yüksek bir paya sahiptir. Sigorta şirketlerinin hem gelişmekte olan hem de
gelişmiş ekonomilerde ekonomik faaliyetleri destekleyen önemli bir risk transfer mekanizması olması
sigorta şirketlerinin performansını ölçmeyi ve değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.
Bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinden Entropi ve COPRAS yöntemleri ile Türkiye’de hayat dışı sigorta
sektöründe faaliyette bulunan Allianz sigorta şirketinin 2012-2018 yıllarındaki performanslarının analiz
edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın uygulama kısmının ilk aşamasında Allianz sigorta şirketinin 20122018 yıllarına ait sekiz adet kriter (prim üretimi, gerçekleşen hasar, vergi öncesi kar, özkaynaklar,
toplam aktifler, toplam yükümlülükler ve personel sayısı) belirlenmiş ve bu değişkenler Entropi yöntemi
kullanılarak önem düzeylerine göre ağırlıklandırılmıştır. Entropi yaklaşımı sonucunda Allianz sigorta
şirketinin en önemli performans kriterinin “gerçekleşen hasarlar” kriteri olduğu tespit edilmiştir. İkinci
aşamada Entropi yaklaşımı ile hesaplanan kriter ağırlıkları COPRAS yaklaşımının uygulamasında
kullanılmıştır. Bu yöntemden elde edilen sonuçlara göre Allianz sigorta şirketinin 2018 (2012) yılındaki
performansının diğer yıllara göre daha yüksek (düşük) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak analiz
edilen dönemde Türk sigorta sektörünün öncü ve lider kurumlarından biri olan Allianz sigorta şirketinin
izlediği stratejiler sayesinde istikrarlı olarak finansal başarısını devam ettirdiği ifade edilebilir.
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ÇALIŞMA SERMAYESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL ULAŞTIRMA
VE HABERLEŞME SEKTÖRÜNDEN KANITLAR
FACTORS AFFECTING WORKING CAPITAL: EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL
TRANSPORT AND COMMUNICATION SECTOR
Özcan IŞIK
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Veysel Dursun UBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü

ÖZET
Çalışma sermayesi yönetimi finans literatüründe sıklıkla üzerinde durulan önemli konulardan biridir.
Çalışma sermayesi en genel anlama bir firmanın faaliyetlerini aksama olmadan devam ettirebilmesi ve
yükümlülüklerinin zamanında karşılayabilmesi için ihtiyaç duyduğu sermayedir. Çalışma sermayesi
yönetimi ise firmaların kısa vadeli yatırımları ve bu yatırımların finansmanı üzerine odaklanmaktadır.
Çalışma sermayesi yönetimi firmaların karlılık, likidite ve risk düzeyi ile yakından ilgili olduğundan,
firma değerini arttırabilmek için optimum çalışma sermayesi miktarının belirlenmesi firmalar açısından
hayati önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, toplam varlıklara oranla çalışma sermayesinin gereğinden
fazla olması likiditenin artmasına, riskin ve buna bağlı olarak da karlılığın azalmasına yol
açabilmektedir. Bununla beraber, toplam varlıklara oranla çalışma sermayesi düzeyinin gereğinden az
olması ise likiditenin azalmasına, riskin ve karlılık düzeyinin artmasına katkı sağlayabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı firmaların çalışma sermayesi üzerinde etkili olan faktörleri araştırmaktır. Çalışma
kapsamını Borsa İstanbul Ulaştırma ve Haberleşme Sektörü oluşturmakta olup bu sektörde 2010-2018
dönemine ilişkin verilerine ulaşılabilen 10 firma analize dahil edilmiştir. Tesadüfi etkiler panel veri
regresyon analiz bulguları incelendiğinde; firma büyüklüğü, aktif karlılık oranı, finansal kaldıraç, ve
kredi faiz oranı (bankalarca açılan kredilere uygulanan ortalama faiz oranı) gibi değişkenlerin çalışma
sermayesi değişkenini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Daha açık bir
ifade ile, çalışma sermayesi değişkeni; aktif karlılık oranı ve finansal kaldıraç oranı değişkenlerinden
negatif yönde etkilenirken kredi faiz oranı değişkeninden ise pozitif yönde etkilenmektedir. Buna
ilaveten, çalışmada firma büyüklüğü ile çalışma sermayesi arasında ters-U şeklinde doğrusal olmayan
bir ilişkinin varlığı da tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışmada nakit dönüş süresi ve nakit akışı gibi
değişkenlerinin ulaştırma ve haberleşme firmalarının çalışma sermayesini pozitif yönde etkilediği ancak
bu etkinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çalışma Sermayesi, Ulaştırma ve Haberleşme Sektörü, Panel Veri Analizi
ABSTRACT
Working capital management is one of the most important issues in the financial literature. In general,
working capital is the capital that a company needs to carry out its activities without disruptions and to
meet its obligations on time. As for working capital management, it focuses on short-term investments
and financing of these investments. Since working capital management is closely related to the
profitability, liquidity and risk level of the firms, determining the optimum working capital amount is
vital for the firms in order to increase the firm value. As it is known, the excess of working capital
compared to the total assets may lead to an increase in liquidity and a decrease in risk and consequently
profitability. However, the fact that the working capital level is less than necessary compared to the total
assets may contribute to the decrease in liquidity and the increase in risk and profitability level.
The aim of this study is to investigate the factors affecting the working capital of firms. The scope of
the study constitutes Borsa İstanbul (BIST) Transportation and Communication Sector, and 10
companies in this sector, whose data are available for the period 2010-2018, have been included in the
analysis. When the panel data regression analysis findings are examined; the variables such as firm size,
asset profitability ratio, financial leverage, and loan interest rate (average interest rate applied to loans
opened by banks) have been found to have a statistically significant effect on the working capital
variable. More specifically, the working capital variable is negatively associated with the asset
profitability ratio and the financial leverage ratio, while it is positively affected by the credit interest rate

variable. In addition, the presence of a non-linear relationship between firm size and working capital is
found in the study. Furthermore, the study suggests that the variables such as cash conversion cycle and
cash flow positively affect the working capital of transport and communication firms, but this effect is
statistically insignificant.
Keywords: Working Capital, Transportation and Communication Sector, Panel Data Analysis
1. GİRİŞ
Çalışma sermayesi literatürde firmaların kısa vadeli finansal ihtiyaçlarını karşılayan ticari bir sermaye
olarak ifade edilmektedir. Çalışma sermayesinin yönetimi, firmanın karlılığı ve firma değerini önemli
ölçüde etkileyebilmektedir. Etkin çalışma sermayesi yönetimi ise, hem firmanın kısa dönemli
yükümlülüklerini yerine getirirken ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri ortadan kaldırmasını hem de
cari aktiflere gereğinden fazla yatırım yapılmasının önüne geçmek için cari aktiflerin optimum düzeyde
kontrol ve planlanmasını içermektedir (Öz ve Güngör, 2007: 319-320). Çalışma sermayesinin yönetimi
aynı zamanda, firmaların devamlılığı, karlılığı, değeri ve risk düzeyini belirlemede önemli bir rol
oynamaktadır. Çalışma sermayesinin yüksek olması yatırımlardan sağlanabilecek getiri düzeyinin
azalmasına sebep olurken, düşük olması şirketlerin günlük faaliyetlerini yerine getirememesine ve
faaliyetlerine ilişkin devamlılığın sağlanamamasına neden olmaktadır (Büyükşavarcıoğlu ve Abdioğlu,
2010; 48).
Çalışma sermayesi olarak ayrılması planlanan dönen varlıklar, firmanın tam kapasite bir şekilde
çalışabilmesi, yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması, kredibilitesini artırması, faaliyetlerini
karlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi ve iş hacmini genişletebilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır. Bununla birlikte, çalışma sermayesinin gereğinden fazla ya da gereğinden az tutulmasının
bir maliyeti bulunmaktadır (Doğan ve Elitaş, 2014; 1). Çalışma sermayesi yatırımlarının seviyesinin
artırılması başka bir ifadeyle likit varlıklara gereğinden fazla yatırım yapılması ve bu yatırımların büyük
ölçüde uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesi bir taraftan likiditenin artmasına diğer taraftan da hem
riskin hem de karlılığın azalmasına neden olabilmektedir (Coşkun ve Kök, 2011; 75).
Firmaların faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmesi, rekabet gücünü koruyabilmesi, artan küresel
krizlerin neden olduğu likidite ve kaynak sorunlarına karşı ayakta durabilmesi için çalışma sermayesinin
yönetimine ilişkin etkin bir politika izlenmesi zorunludur. Özellikle banka kredileri ve sermaye piyasası
aracılığıyla uzun vadeli fon bulma imkanlarının sınırlı olduğu ülkelerde çalışma sermayesinin yönetimi
oldukça büyük önem arz etmektedir (Dursun ve Ayrıçay, 2012; 200).
Gerek ulaştırma sektörü gerekse de haberleşme sektörü bir ülkede ekonomik kalkınmayı ve refahı
etkileme potansiyeline sahip olan hizmet sektörünün önemli bir alt dalı konumundadır. Bir ekonomide
ulaşım ve iletişim sektörü; dış ticaretin geliştirilmesi, ekonomimizin dışa açılarak dünya ekonomisiyle
bütünleşmesi ve diğer ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli bir
fonksiyona sahiptir. Ayrıca küreselleşmenin etkisi, yaşanan krizler, firmalar arasında rekabetin artması,
dış ticaretin ivme kazanması ve haberleşme teknolojilerinin gelişimi gibi nedenler bahsi geçen
sektörlerin önemini her geçen gün attırtmaktadır. Dolayısıyla, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin
genel ekonomi üzerindeki etkileri göz önüne alındığında bu çalışmada, Borsa İstanbul ulaştırma ve
haberleşme sektöründe faaliyette bulunan firmaların çalışma sermayesi oranını etkileyen faktörler
araştırılmıştır.
2. LITERATÜR İNCELEMESI
Çalışma sermayesi yönetimini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik literatürde yapılmış birçok
çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışmalarda genellikle ya çalışma sermayesi oranı ya da çalışma
sermayesi bileşenlerinden biri olan nakit dönüşüm süresi bağımlı değişken olarak kullanılmıştır.
Konuyla ilgili bazı çalışmaların özeti aşağıda Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Literatürde Yer Alan Bazı Çalışmalar
Yazar(lar)
Doğan ve Elitaş
(2014)

Ülke/Örneklem
Türkiye

Firma/Dönem
15firma/2006–
2012

Yöntem
Regresyon
analizi

Akinlo (2012)

Nijerya

66 firma/1997–
2007

Panel veri
analizi

Nyeadi vd. (2018)

Gana

28
firma/20072014

Dinamik
panel veri
analizi

Salawu ve Alao
(2014)

Nijerya

2000-2009

Panel
analizi

veri

Fatimatuzzahra ve
Kusumastuti
(2016)

Endonezya

2010-2014

Panel
analizi

veri

Mongrut
(2014)

vd.

Arjantin, Brezilya,
Şili, Meksika ve
Peru

1996-2008

Panel
analizi

veri

Alehegne
(2019)

vd.

Etiyopya

2011/2015

Panel
analizi

veri

Abbadi ve Abbadi
(2013)

Filistin

11 firma/ 20042011

Panel
analizi

veri

Moussa (2019)

Mısır

68 firma/ 2000–
2010

Dinamik
panel veri
analizi

Sonuç
BİST gıda sektörü üzerine yapılan
araştırmada çalışma sermayesi oranının
aktif karlılığı, nakit akışı ve nakit
dönüşüm süresinden pozitif yönde buna
karşın borç oranı ve firma ölçeğinden
negatif yönde etkilendiği rapor
edilmiştir.
Sonuçlar, satış büyümesinin, firmaların
faaliyet
döngüsünün,
ekonomik
büyüme, firma büyüklüğün ve kalıcı
firma sermayesinin çalışma sermayesi
politikasını olumlu yönde etkilediğini
ancak finansal kaldıraç oranının çalışma
sermayesini olumsuz yönde etkilediğini
ortaya koymaktadır.
Analiz sonuçlarına göre çalışma
sermayesi yaş, karlılık ve faaliyet
döngüsünden
pozitif
yönde
etkilenmekte ancak GSYİH büyümesi,
satış büyümesi ve kaldıraç oranından
ters yönde etkilenmektedir.
Sonuçlar,
çalışma
sermayesini
belirleyen önemli faktörlerin sırasıyla
satış büyümesini, firmanın büyüklüğü,
GSYİH büyümesi ve kaldıraç oranı
olduğunu göstermektedir.
Bulgular göstermektedir ki firma ölçeği,
firma büyümesi, nakit akışları, karlılık
ve ekonomik büyüme gibi değişkenler
nakit dönüş süresi ile ölçülen çalışma
sermayesinin istatistiksel olarak anlamlı
belirleyicileridir.
Sonuçlar, sektördeki nakit dönüşüm
döngüsünün, şirketin pazar gücünün,
satışların büyümesi ve ülke riskinin
Latin Amerika şirketlerinin çalışma
sermayelerini
yönetme
biçimini
etkilediğini göstermektedir.
Analiz sonuçları, çalışma sermayesi
gereksinimi ile kaldıraç oranı, firma
büyüklüğü, reel GSYİH büyüme oranı
ve enflasyon oranı arasında negatif
yönde bir ilişki olduğunu ortaya
koymaktadır. Ayrıca, çalışma sermayesi
gereklilikleri ile nakit dönüşüm süresi
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki
vardır.
Analiz sonuçlarına göre çaışma
sermayesinin; nakit dönüş süresi, aktif
karlılığı ve nakit akışından pozitif yönde
buna karşın kaldıraç ve firma
büyüklüğünden
negatif
yönde
etkilendiği tespit edilmiştir.
Çalışmanın sonuçlarına göre firma nakit
akışı, büyüme fırsatları, aktif karlılığı,
firma değeri (Tobin’in Q’su), yaş,
büyüklük, kaldıraç, ekonomik büyüme
gibi değişkenler hem çalışma sermayesi
oranının hem de nakit dönüş süresinin
anlamlı belirleyicileridir.

Baños-Caballero
vd. (2010)

İspanya

4,076 firma/20012005

Statik
ve
dinamik
panel veri
analizi

Uyar (2009)

Türkiye

166 firma/2007

ANOVA ve
korelasyon
analizi

Wasiuzzaman ve
Arumugam
(2013)

Malezya

192 firma/20002007

Panel
analizi

veri

Hill vd. (2010)

ABD

3,343 firma/19912006

Panel
analizi

veri

Rehman
(2017)

vd.

Çin

760 firma/20012012

Dinamik
panel veri
analizi

Valipour
(2012)

vd.

İran

83
firma/20012010

Regresyon
analizi

Gill (2011)

Kanada

166firma/
2010

Panel
analizi

Baños-Caballero
vd. (2013)

İspanya

60
firma/19972004

2008-

veri

Dinamik
panel veri
analizi

Çalışmada nakit dönüş süresi ile temsil
edilen çalışma sermayesinin nakit akımı
ve firma yaşından pozitif yönde ancak
büyüme olanakları, borç oranı, firma
ölçeği, karlılık ve sabit varlıklardan
negatif yönde etkilendiği rapor
edilmiştir.
Bulgular firma büyüklüğü ve karlılık
değişkeninin
çalışma
sermayesi
unsurlarından biri olan nakit dönüş
süresini olumsuz yönde etkilediğini
ortaya koymaktadır.
Çalışmanın
sonuçları
ekonomik
genişleme döneminde daha az maddi
varlığa sahip, borç oranı düşük,
satışların büyüme oranı yüksek, nakit
akışları yüksek, gelirleri istikrarlı,
asimetrik bilgi düzeyi düşük olan genç
ve küçük firmaların çalışma sermayesi
düzeyinin daha yüksek olduğunu
göstermektedir.
Çalışmanın sonuçlarına göre firma
ölçeği ve nakit akışları çalışma
sermayesi oranını arttırmakta bununla
beraber satışların standart sapmasının
toplam varlıklara oranı, piyasa değeri
defter değeri oranı ve finansal baskı
kukla değişkeni çalışma sermayesi
oranının azalmasına neden olmaktadır.
Çalışma sermayesi oranı karlılık ve
büyüme
fırsatları
ve
karlılık
değişkenlerinden pozitif yönde buna
karşın firma ölçeği, maddi duran varlık
oranı, nakit akışı, borç oranı, ekonomik
büyüme, yönetim kurulu bağımsızlığı ve
büyüklüğünden
negatif
yönde
etkilenmektedir.
Bulgular
çalışma
sermayesi
bileşenlerinden biri nakit dönüş
süresinin finansal kaldıraçtan pozitif
yönde ancak firma büyüklüğü, nakit
akışı ve karlılık değişkenlerinden
negatif
yönde
etkilendiğini
göstermektedir.
Çalışma sermayesi oranı; büyüme
fırsatları ve firma ölçeği (faaliyet
döngüsü,
aktif
karlılığı
ve
uluslararasılaşma kukla değişkeni) gibi
değişkenlerden negatif (pozitif) yönde
etkilenmektedir.
Çalışmada net ticaret döngüsü ile temsil
edilen çalışma sermayesi; ekonomik
büyüme, nakit akımı ve finansal baskı
değişkenlerinden pozitif yönde ancak
büyüme fırsatları, sabit varlıklar, dış
borç maliyeti, karlılık ve borç oranı
değişkenlerinden
negatif
yönde
etkilemektedir.

3.METODOLOJİ
3.1.Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalışmanın temel amacı, BİST’de faaliyette bulunan ulaştırma ve haberleşme firmalarının çalışma
sermayesi oranı üzerinde etkili olan faktörleri incelemektir. Çalışma 2010-2018 döneminde Türkiye’de
ulaştırma ve haberleşme sektöründe faaliyette bulunan, BİST’e kote olan ve verilerine eksiksiz bir
biçimde ulaşılabilen 10 firmaya ait yıllık frekansta verileri kapsamaktadır. Firmalara ilişkin finansal
veriler FİNNET mali analiz veri tabanından kredi faiz oranı değişkenine ait veriler ise EVDS’den elde
edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen firmaların listesi Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Firmalar
Borsa Kodu
BEYAZ
CLEBI
DOCO
GSDDE
PGSUS
RYSAS
TLMAN
TCELL
THYAO
TTKOM

Firma
Beyaz Filo
Çelebi
DO-CO
GSD Denizcilik
Pegasus
Reysaş Lojistik
Trabzon Liman
Turkcell
Türk Hava Yolları
Türk Telekom

3.2. Ekonometrik Model
Literatürdeki önceki çalışmalar dikkate alınarak bu çalışmada çalışma sermayesinin belirleyicilerini
incelemek için aşağıda eşitlik 1’deki model spesifikasyonu tahmin edilecektir;
(1)
Yukarıdaki eşitlikte
modeldeki diğer tüm değişkenlerle ilişkili olmadığını varsaydığımız hata
terimini ifade etmektedir. 1 no’lu eşitlikte i ve t alt indisleri sırasıyla kesit ve zaman boyutlarını temsil
ederken
ve
ise sırasıyla sabit terimi ve tahmin edilecek parametreleri göstermektedir. Yukarıda
belirtilen modeldeki tüm değişkenlere ilişkin açıklamalar Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Analiz Kapsamına Ele Alınan Değişkenler
Değişkenler
Bağımlı Değişkenler
Çalışma
Sermayesi
Oranı
Bağımsız Değişkenler

Simge

Hesaplama Biçimi

ÇSO

(Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar)/Toplam Varlıklar

Nakit Dönüş Süresi

NDS

Nakit Akışı
Firma Büyüklüğü
Aktif Karlılığı
Finansal Kaldıraç
Kredi Faiz Oranı

NA
FB
AK
FK
KFO

(Alacakları Ortalama Tahsil Süresi+ Stok Tutma Süresi)- Kısa Vadeli Borç
Ödeme Süresi
(FVÖK+ Amortismanlar- Vergiler)/ Toplam Varlıklar
Toplam Satışların Logaritması
Net Kar/Toplam Varlıklar
Toplam Borç/Toplam Varlıklar
Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ortalama Faiz Oranı

Beklenti

+
+
+/+
-

3.3. Özet İstatistikler ve Çoklu Doğrusal Bağlantı Analizi
Analizin bu aşamasında çalışma kapsamında kullanılan ulaştırma ve haberleşme firmalarına ilişkin
tanımlayıcı istatistikler Tablo 4’te sunulmaktadır. Tablo 4’ten de görülebileceği gibi, örnekleme dahil
edilen firmaların ÇSO’nın ortalaması yaklaşık yüzde 3 düzeyindedir.

Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistikler
ÇSO
NDS
NA
FB
AK
FK
KFO

Gözlem
82
82
82
82
82
82
82

Ortalama
.0302106
1.158667
.1047264
21.06611
.0545417
.6569814
.1428701

Medyan
.0044999
.5614479
.1036781
21.06486
.0474364
.6724475
.1397745

En Küçük
-.5101555
-73.31744
-.0537619
15.83891
-.0803274
.2948904
.0890769

Std. Sapma
.1892425
35.27775
.0868014
2.171162
.0783858
.173855
.0405331

En Büyük
.44946
180.3888
.368856
24.86407
.3102033
.9782742
.2404538

Panel veri analizinde tahminler yapılmadan evvel sınanması gereken varsayımlardan biri olan çoklu
doğrusal bağlantı sorununun araştırılmasında Korelasyon Analizi ve Varyans Artırıcı Faktör (VIF)
analizi kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen bağımsız değişkenler arasındaki Spearman korelasyon
değerleri ve VIF değerleri Tablo 5’te yer almaktadır. Sonuçlara göre değişkenler arasında önemli
korelasyonlar bulunmaktadır. Ayrıca, Tablo 5 incelendiğinde, kurgulanan modelde 5’in üzerinde VIF
değerine sahip bir değişkenin bulunmadığı gözlemlenmektedir. Sonuçta hem korelâsyon analizi hem de
VIF analizi ile ulaşılan bulgular çalışma sermayesi modelinde kullanılan bağımsız değişkenler arasında
çoklu doğrusallık sorunu olmadığını göstermektedir.
Tablo 5: Korelasyon ve VIF Değerleri
NDS
NA
FB
AK
FK
KFO

NDS
1.0000
-0.4174*
-0.3264*
-0.3023*
0.3384*
-0.1332

NA

FB

AK

FK

KFO

1.0000
0.0567
0.7843*
-0.5376*
0.0621

1.0000
-0.1480
-0.0264
0.0735

1.0000
-0.5490*
0.0515

1.0000
0.0255

1.0000

VIF
1.41
2.59
1.13
1.95
1.47
1.08

Not: * simgesi ilgili t-istatistiğine ait olasılık değerlerini göstermektedir.
3.4.Tahminci Seçimi ve Diagnostik Testler
Finansal performans modelinin tahmin sonuçlarına geçmeden önce panel veri analizinde uygun
tahminciyi (rassal etkiler/sabit etkiler) belirlemek için Hausman testine başvurulmuştur. Hausman
testinin sonucu, sıfır hipotezinin reddedilemeyeceğini göstermektedir (χ2-istatitiği=6.91; olasılık
değeri=0.329). Daha açık bir ifadeyle, Hausman test istatistiğine ait olasılık değeri kritik değer olan
%5’ten büyük olduğundan rassal etkiler modeli uygundur şeklinde kurulan boş hipotez kabul edilmiş ve
en uygun tahmincinin rassal etkiler tahmincisi olduğuna karar verilmiştir. Bununla beraber, rassal etkiler
modelinin hata terimlerine ilişkin otokorelasyon, heteroskedastisite ve kesitsel bağımlılık gibi temel
varsayımların sınanması parametre tahminlerinin tutarlılığı ve etkinliği açısından önemlidir. Rassal
etkiler modeli çerçevesinde hata terimlerinde otokorelasyonun varlığı Wooldridge otokorelasyon
testiyle (Ho: modelde 1. dereceden otokorelasyon bulunmamaktadır), heteroskedastisitenin varlığı
Breusch-Pagan LM heteroskedastisite testiyle (Ho: modelin hataları homoskedastik bir yapıya sahiptir)
ve birimler arası korelasyon Pesaran CD testiyle (Ho: modelde birimler arası korelasyon
bulunmamaktadır) sınanmıştır. Wooldridge testinin sonucu, sıfır hipotezinin herhangi bir önem
düzeyinde reddedilemeyeceğini göstermektedir (F-istatistiği=1.956; olasılık değeri=0.196). BreuschPagan LM testinin sonucu, sıfır hipotezinin kabul edilemeyeceğini göstermektedir [LM
istatistiği=62.217; olasılık=0.000). Pesaran CD testinin sonucu incelendiğinde ise sıfır hipotezinin kritk
değer olan %5 önem düzeyinde reddedilemeyeceğini ifade etmektedir (CD-istatistiği=1.762; olasılık
değeri=0.078).
3.5. Araştırmanın Bulguları
Çalışmada, değişen varyans sorununu dikkate alan ve çözen Huber, Eicker ve White tahmincisi
kullanılarak standart hatalar düzeltilmiştir. Tahmin sonuçları, Tablo 6’da sunulmaktadır. Model’e ait
Wald testi sonucuna göre model bir bütün olarak anlamlıdır (χ2-istatistiği=785.11; olasılık
değeri=0.000). Ayrıca, modelin belirlilik katsayısı R2 modelde yer alan bağımsız değişkenlerin çalışma
sermayesi oranındaki değişkenliğin yaklaşık %63’ünü açıkladığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle,

çalışma sermayesi oranındaki değişimin yaklaşık %63’lük kısmı modelin bağımsız değişkenleri
tarafından açıklanmaktadır.
Modelin bulguları incelendiğinde, nakit dönüş süresi (NDS) ve nakit akışı (NA) değişkenlerinin tahmin
edilen katsayıları pozitif ancak istatistiksel olarak anlamsızdır. Başka bir ifade ile ne NDS’in ne de
NA’nın ÇSO üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
Firma ölçeğini temsil eden FB ve FB2 değişkenlerinin ilkinin pozitif ve anlamlı, ikincisinin ise negatif
ve anlamlı olması FB değişkeni ile ÇSO arasında doğrusal olmayan ters U biçiminde bir ilişkinin
varlığını ortaya koymaktadır. Bu bulgu Baños-Caballero vd. (2013) tarafından rapor edilen bulgu ile
örtüşmemektedir.
Beklenenin aksine aktif karlılığı (AK) değişkeninin tahmin edilen katsayısı negatif ve %10 önem
düzeyinde anlamlıdır. Bu bulgu kârlılığı daha yüksek olan firmaların daha kolay fon bulabileceklerine
ve bu nedenle de daha az çalışma sermayesi tuttuklarına işaret etmektedir. Gill (2011) ve Wasiuzzaman
ve Arumugam (2013)’ın çalışmasını destekleyen bu bulgu Abbadi ve Abbadi (2013), Nyeadi vd. (2018)
ve Moussa (2019)’nın çalışmalarında rapor edilen bulgulardan farklıdır.
Çalışma sermayesi oranı ile finansal kaldıraç (FK) arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir. Büyükşalvarcı ve Abdioğlu (2010), Akinlo (2012), Abbadi ve Abbadi (2013), Rehman vd.
(2017) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile örtüşen bu bulgu, firmaların borç düzeyi yükseldikçe
daha fazla faiz ödemek durumunda kalacaklarına ve bunun sonucunda da günlük işlemler ve gelecekteki
yatırımlar için daha az nakit bulundurmak zorunda kalacaklarına işaret etmektedir.
Çalışma sermayesi oranı kredi faiz oranı (KFO) değişkeninden pozitif ve anlamlı bir şekilde yönde
etkilenmektedir. Abbadi ve Abbadi (2013) ve Doğan ve Elitaş (2014)’ın çalışmasını destekleyen bu
bulgu bankalar tarafından kredilere uygulanan faiz miktarı arttıkça firmaların da daha fazla çalışma
sermayesi tutacaklarını ortaya koymaktadır.
Tablo 6: Çalışma Sermayesi Oranını Etkileyen Faktörler
NDS
NA
FB
FB2
AK
FK
KFO
Sabit Terim
Wald istatistiği
R2
Firma Sayısı
Gözlem Sayısı

Katsayı
.0002366
1.145536
.4003278
-.0093241
-1.835043
-.958821
.7712461
-3.71785
785.11***
0.6280
10
82

Bağımlı değişken: ÇSO
Std. Hata
z
.0006562
0.36
1.069516
1.07
.1212647
3.30
.0030797
-3.03
1.039245
-1.77
.1890792
-5.07
.323394
2.38
1.21549
-3.06

P>z
0.718
0.284
0.001
0.002
0.077
0.000
0.017
0.002

SONUÇ
Ulaştırma ve haberleşme firmalarının faaliyet sonuçlarının bir ekonomideki tüm sektörleri ve ekonomik
istikrarı yakından ilgilendirdiğinden bu çalışmada, Borsa İstanbul Ulaştırma ve Haberleşme Sektöründe
faaliyette bulunan 10 firmanın 2010-2018 dönemine ilişkin panel verileri kullanılarak çalışma sermayesi
oranını etkileyen faktörler araştırılmıştır.
Çalışmanın özet istatistiklere ilişkin sonuçları incelendiğinde, Borsa İstanbul ulaştırma ve haberleşme
sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıklarının yaklaşık %3’ü çalışma sermayesi
oluşturmaktadır. Tesadüfi etkiler panel veri regresyon analiz bulguları incelendiğinde; firma büyüklüğü,
aktif karlılık oranı, finansal kaldıraç, ve kredi faiz oranı (bankalarca açılan kredilere uygulanan ortalama
faiz oranı) gibi değişkenlerin çalışma sermayesi değişkenini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
etkilediği tespit edilmiştir. Daha açık bir ifade ile, çalışma sermayesi değişkeni; aktif karlılık oranı ve
finansal kaldıraç oranı değişkenlerinden negatif yönde etkilenirken kredi faiz oranı değişkeninden ise

pozitif yönde etkilenmektedir. Buna ilaveten, çalışmada firma büyüklüğü ile çalışma sermayesi arasında
ters-U şeklinde doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığı da tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle belli bir
noktaya kadar firma büyüklüğünün artması çalışma sermayesi oranını arttırmakta ancak bu noktadan
sonra artan firma büyüklüğü çalışma sermayesi oranını ters yönde etkilemektedir. Ayrıca, çalışmada
nakit dönüş süresi ve nakit akışı gibi değişkenlerinin ulaştırma ve haberleşme firmalarının çalışma
sermayesini pozitif yönde etkilediği ancak bu etkinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu ortaya
konmuştur.
Sermaye bütçelemesi ve sermaye yapısı kararlarının yanı sıra çalışma sermayesi yönetimi de firmaların
finansal performansı ve başarısı açısından büyük öneme taşıdığı gerçeğinden hareketle gelecekte
yapılacak çalışmalarda bağımlı değişken olarak çalışma sermayesi unsurlarından biri olan nakit dönüş
süresi kullanılabilir. Ayrıca, Borsa İstanbul bünyesindeki farklı sektörler ele alınarak konunun kapsamı
genişletilebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin kariyer seçimine etki eden kariyer çapalarının
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler
fakültesi sağlık yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bölümün 2018-2019
akademik yılında aktif hale gelmesi nedeniyle sadece birinci sınıfta eğitim gören öğrencileri
bulunmaktadır. Bölümde öğrenim gören öğrenci sayısı 70 olup, bu çalışmada 68’ine ulaşılmıştır.
Verilerin analizinde tanımlayıcı analizler, güvenirlik analizi, iki bağımsız grupta t testi ve KruskalWallis varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Farklılığın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığının
belirlenmesi için Tukey testinden yararlanılmıştır. Analizler beşli Likert ölçeği doğrultusunda
yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların boyutlara ilişkin algılarının 3,25 ile
4,20 arasında değiştiği saptanmıştır. Buna göre öğrencilerin kariyer çapası algılarının orta ve orta-üst
düzeyde olduğu söylenebilir. Analizler sonucunda otonomi boyutunun cinsiyete, güvenlik boyutunun
yaşa, girişimcilik boyutunun yaş ve cinsiyete, meydan okuma boyutunun yaş ve mesleği yapmaya göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Buna göre otonomi ve girişimcilik
erkeklerde; güvenlik, girişimcilik ve meydan okuma yaşı 20 ve üzerinde olanlarda ve meydan okuma
mezun olduktan sonra mesleği yapmak istemeyenlerde istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha
yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Kariyer Seçimi, Kariyer Çapası, Öğrenci
ABSTRACT
This study aims to examine the career anchors that affect the career choice of the students in the health
management department. The population of the study is composed of the students in the health
management department at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of a public university.
As the department is active in the 2017-2018 academic year, there are only first year students. The
number of students studying in the department is 70 and 68 of them have been reached in this study. In
the analysis of the data, descriptive analysis, reliability analysis, t test in two independent groups, and
Kruskal-Wallis analysis were performed. The Tukey test was used to determine which group or groups
were caused by the difference. The analyzes were performed according to the five-point Likert scale.
According to the results obtained from the study, it was found that the perceptions of the participants
varied between 3.25 and 4.20. It can be said that the students’ perceptions of career anchor are at the
middle and middle-upper level. As a result of the analysis, it is seen that the autonomy dimension has
statistically significant differences according to the gender; the security / stability dimension has
statistically significant differences according to the age; entrepreneurial creativity dimension has
statistically significant differences according to the age and gender; pure challenge dimension has
statistically significant differences according to the age and occupation. Accordingly, autonomy and
entrepreneurial creativity dimensions are statistically significantly higher in males; security / stability,
entrepreneurial creativity and pure challenge dimensions are statistically significantly higher in those
aged 20 and over; pure challenge is statistically significantly higher in those who do not want to practice
after graduation.
Keywords: Career Selection, Career Anchor, Student

1. GİRİŞ
Kariyer çapası, denizcilik alanında kullanılan bir sözcüktür. Gemilerin denizin içinde akıntılara
kapılarak yer değiştirmemesi için demir bir araç kullanılmaktadır. Bu araç, gemilerin bulunduğu noktada
sabit kalmasını sağlamaktadır. Bu sözcük, Schein tarafından kariyer yönetiminde bir metafor olarak
kullanılmıştır. Kariyer çapası, insanların iş yaşamında kariyerlerindeki önceliklerini sabitlemeye
çalışmaktadır. Bir başka ifadeyle kariyer çapası, kariyer sahibi olmak isteyen çalışanların kendilerini
nasıl tanımladıklarına ilişkin temel bileşenleri ortaya koymaktadır. Bir insanın kariyer çapası, çalışan
için neyin iyi olduğu, ihtiyaçlarının ve amaçlarının neler olduğu ve kişinin işle ilgili tercihlerini hangi
değerlerin yönettiği gibi konularda bilgi sağlayabilmektedir (Schein, 1990: 2; Inkson ve Amudson,
2002: 100; Çakmak Otluoğlu, 2014: 224; Sakal ve Yıldız, 2015: 6613).
Kariyer çapası, bireyin kariyerine yönelik bir seçim yapmak zorunda kaldığında, vazgeçemeyeceği
değerleri ve sebepleri ortaya koymaktadır. Her bireyin kariyer seçiminde kariyerine bakış açısını
yansıtan kariyer çapaları bulunmaktadır. Kariyer çapası, bireyin gelecekte yönelmeyi düşündüğü kariyer
kararlarına rehberlik etmek için dengeleyici bir güç olmaktadır. Kariyer çapası ortaya konulduğunda,
aynı zamanda bireyin mesleğine ve kariyerine yönelik planlama yaparken önemsediği kariyer değerleri
de anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla kariyer çapası, bireylerin işten duydukları memnuniyetinin
artmasına ve işteki sürekliliğine de katkı sağlayabilmektedir (Tan ve Quek, 2001: 528).
Kariyer çapası teknik fonksiyonel yetkinlik, genel yönetsel yetkinlik, otonomi/özerklik,
güvenlik/istikrar, girişimcilik, hizmet veya bir olaya kendini adamak, saf meydan okuma ve hayat tarzı
boyutlarından oluşmaktadır (Schein, 1990: 5-11):
• Teknik fonksiyonel yetkinlik, çalışanların yeteneklerini yansıtabilecekleri işlerde çalışmak istemeleri
anlamına gelmektedir. Bu çalışanlar yetenek ve becerilerinin takdir edilmesini ve diğerlerinin onu
bu yetenek ve becerilerle tanımasını istemektedirler. Aksi durumda, kendi fonksiyonel yetkinliklerini
yansıtmalarına izin verilmeyen iş ortamında çalışmaya devam etmeyebilirler.
• Genel yönetsel yetkinlik, çalışanların örgütün performansı ile kendi yetkinliğini ölçebileceği bir
kuruluşta çalışmayı istemesi anlamına gelmektedir. Bu çalışanlar, örgütün başarılı olması için gerekli
olan teknik ya da işlevsel becerilerin farkında olmaktadır. Genel yönetsel yetkinliği yüksek olan bir
çalışan, temel kimliğini ve başarı duygusunu çalıştığı örgütün başarısıyla tanımlamaktadır.
• Otonomi/özerklik, çalışanların iş hayatında kendi kontrolünü sağlayabilmesi olarak
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışanlar örgütsel rutinlere, kurallara, işyerinde kıyafet
kurallarına, çalışma saatlerine ve diğer tüm rejim biçimlerine direnebilmektedir.
• Güvenlik veya istikrar boyutu, çalışanın ekonomik olarak güvenli ve istikrarlı hissetmesini
sağlayacak işler konusunda endişe duyması anlamına gelmektedir. Bu boyuta önem veren çalışanlar
işverenleri tarafından sunulan görev süresi, çeşitli bireysel faydalar, cömert emeklilik gibi fırsatları
önemsemektedir.
• Girişimcilik boyutuna önem veren çalışanlar, kariyer basamaklarında bir işletme, ürün veya hizmet
oluşturmayı ve başarılarını tamamen kendi yaratıcı çabalarıyla elde etmeyi istemektedirler.
• Hizmet veya bir olaya kendini adamak, çalışanların kariyer basamaklarında bazı temel değerlere göre
iş yapmalarıdır. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek, insanlar için daha insancıl çalışma
ortamları yaratmak, hayat kurtaracak veya iyileştirecek ürünler icat etmek gibi değerler, çalışanların
çalıştıkları örgütler ve işler için kendilerini adamalarında etkili olabilecek potansiyel değerler
olabilir.
• Saf meydan okuma, çalışanların imkânsız engellerin üstesinden geldiğini, çok zorlu zorluklarla
karşılaştığını veya zorlu rakipleri kazandığını hissetmesine önem vermesidir. Bu çalışanların
rakiplere karşı galibiyet kazanması veya problemlerin üzerinden gelmesi yapacakları işten daha
önemli olmaktadır. Yaptıkları işleri sürekli olarak kazanma ve kaybetme olarak tanımlama
eğilimindedirler. Bu çalışanlar yalnızca kazandıklarında gerçek tatmin elde edebilirler.
• Hayat tarzı, yaşam tarzına önem veren bireylerin kişisel ihtiyaçlarını, aile ihtiyaçlarını ve
kariyerlerinin gereksinimlerini dengelemelerine ve bütünleştirmelerine izin verecek bir durumdan
vazgeçmeyeceklerini ifade etmektedir.

Yöneticilerin ve çalışanların kişisel değer ve öncelikleri, kariyer basamaklarına da yansımaktadır.
Çalışanlar kariyerlerine yönelik bir seçim yapmak istediklerinde, hangi değerleri ağır basıyorsa,
genellikle o yönde karar vermektedirler. Siyasetle ilgilenen çalışanlar politik değerlere, otoriteye ve
kişisel saygınlık gibi unsurlara önem verebilmektedir. Estetik kaygıları olan bir çalışan; yaptığı işte
uyum, ahenk, güzellik gibi kaygılar taşıyabilmektedir. Kariyer tercihlerini yaparken, seçecekleri
kariyerin ve işin estetik olup olmadığına, sanat yönüne odaklanabilmektedirler. Benzer şekilde insancıl
değerlere önem veren bir çalışan yardımseverlik, diğerlerinin mutluluğunu sağlama gibi konulara dikkat
etmektedir. Bu kaygıyı taşıyan bireyler, kariyer seçimlerinde kendi huzurlarını bozmayacak çalışma
koşullarını göz önünde bulundurabilmektedir. İşin teorik başarısına önem veren çalışanlar ise daha
analitik becerilerini geliştirerek, sürekli yeni bir şeyleri öğrenmeye ve bilgi düzeylerini artırmaya
çabalayabilmektedir (Bulut ve İşman, 2004: 280).
Sağlık yöneticileri, sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin koordineli biçimde
yönetilmesini sağlamakla görevli yöneticilerdir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında insan kaynakları
yönetimi, iletişim, pazarlama yönetimi, muhasebe yönetimi, stratejik planlama gibi alanlarda çeşitli rol
ve sorumluluklar yüklenmektedirler (Savaş ve Ekergil, 2019: 124). Sağlık yönetimi bölümünden mezun
olan öğrenciler, “sağlık yöneticisi” veya “sağlık idarecisi” unvanlarına sahip olmaktadır. Bu unvanla
öğrenciler, sağlık sektörünün çeşitli alanlarında kariyer fırsatlarıyla karşılaşmaktadır. Doğru insan
kaynakları yönetimi uygulamalarıyla çalışanların kariyer gelişimleri sağlanabilmektedir ve çalışanlara
onları mutlu edebilecek kariyer planı fırsatları sunulabilmektedir (Ay vd., 2014: 46). Mezunlar
hastaneler, ilaç şirketleri, tıbbi cihaz şirketleri, biyoteknoloji firmaları, sağlık sigortacılığı gibi birçok
alanda kariyer yapmaktadırlar. Özellikle son yıllarda kamu sektörünün yanında artan özel sağlık
kuruluşlarının sayısı göz önünde bulundurulduğunda, sağlık sektöründe kariyer olanakları daha da
belirgin olmaktadır.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kariyer fırsatlarının niceliği artmakla birlikte, sağlık sektörünün
karmaşık, stresli ve dinamik yapısı, bazı çalışanları mutsuz edebilmekte, iş tatminlerini azaltarak işten
ayrılma niyetlerini artırabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşların yoğun ve vardiyalı çalışma saatleri
gerektirmesi, çalışanların birçok insanla iletişim kurarak bir arada çalışırken yaşadığı sorunlar,
multidisipliner sağlık sorunlarına acil çözümler üretebilme becerisinin yetersizliği, görevde
yükseltmelerde liyakat ilkesine uyulmaması gibi sebepler, çalışanların iş ortamında kariyer
beklentilerini etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, kariyer tercihleri yapılırken çalışan kişinin
ihtiyaçlarının, isteklerinin ve değerlerinin ön planda olması gerekmektedir. Sağlık kurum ve
kuruluşlarına nitelikli personel ve yöneticiler yetiştirmeyi amaçlayan sağlık yönetimi programlarında
kariyer beklentisi bilincinin yerleştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada önemli
kariyer fırsatlarına sahip olan sağlık yöneticiliği öğrenimi gören sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin
kariyer seçimine etki eden kariyer çapalarının incelenmesi hedeflenmektedir.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin kariyer seçimine etki eden kariyer çapalarının
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler
fakültesi sağlık yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bölümün 2018-2019
akademik yılında aktif hale gelmesi nedeniyle sadece birinci sınıfta eğitim gören öğrencileri
bulunmaktadır. Bölümde öğrenim gören öğrenci sayısı 70 olup, bu çalışmada 68’ine ulaşılmıştır.
Anketler, 13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır.
Çalışmada, Schein (1990) tarafından geliştirilen ve Gezen ve Köroğlu (2014) tarafından geçerlik ve
güvenirliği sınanan ölçek kullanılmıştır. Ölçek 36 soru ve 8 boyuttan oluşmaktadır. Maddeler 5’li Likert
tipi derecelendirme ile değerlendirilmiştir (1=Hiç Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım,
4=Katılıyorum ve 5= Tamamen Katılıyorum). Çalışmada ölçeğin güvenirlik değeri (Cronbach’s Alpha)
0,846 olarak bulunmuştur.
Tüm istatistiksel analizler Statistical Package for the Social Science v20.0 kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı analizler, güvenirlik analizi, iki bağımsız grupta t

testi, Kruskal-Wallis varyans analizi ve varyans analizinde farklılığın hangi grup ya da gruplardan
kaynaklandığının belirlenmesi için ise Tukey testinden yararlanılmıştır.
3. BULGULAR
Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin tanımlayıcı özellikler yer almaktadır. Tablo
incelendiğinde, katılımcıların %50,0’sinin 19 yaş ve altında, %69,1’inin kadın, %60,3’ünün bölümü
kısmen isteyerek seçtiği ve %76,5’inin mezun olduktan sonra mesleği yapmak istediği belirlenmiştir.
Tablo 1. Araştırmanın Katılımcılarına İlişkin Tanımlayıcı Özellikler
Değişkenler
Yaş (yıl)
≤ 19
≥ 20
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Bölümü İsteyerek Seçme
Evet
Hayır
Kısmen
Mezuniyet sonrası mesleği yapma isteği
Evet
Hayır
Toplam

Sayı

%

34
34

50,0
50,0

47
21

69,1
30,9

21
6
41

30,9
8,8
60,3

52
16
68

76,5
23,5
100.0

Tablo 2’de yer alan araştırma değişkenlerine ilişkin istatistiklere bakıldığında, katılımcıların boyutlara
ilişkin algılarının 3,25 ile 4,20 arasında değiştiği saptanmıştır. Katılımcıların hizmet veya bir olaya
kendini adama boyutuna verdikleri puan ortalamaları, diğer boyutlardan daha yüksek bulunmuştur.
Öğrencilerin kariyer seçimine etki eden kariyer çapalarında en düşük puan ortalamalarını hayat tarzı
boyutuna verdikleri görülmektedir. Ölçümler beşli Likert ölçeği doğrultusunda yapılmıştır. Buna göre
bu çalışmanın katılımcılarının algılarının orta ve orta-üst düzeyinde olduğu söylenebilir.
Tablo 2. Araştırma Değişkenlerine Ait Ortalamalar, Standart Sapmalar ve Min-Max Değerleri
Teknik Fonksiyonel Yetkinlik
Genel Yönetsel Yetkinlik
Otonomi/Özerklik
Güvenlik/İstikrar
Girişimcilik
Hizmet veya Bir Olaya Kendini Adamak
Meydan Okuma

4,03
3,61
3,76
4,19
3,79
4,05
3,60

Standart
Sapma
0,55
0,66
0,65
0,60
0,74
0,60
0,52

Hayat Tarzı

3,25

0,72

Değişkenler

Ortalama

Min.

Max.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

1,00

5,00

Tablo 3’te araştırmaya katılan öğrencilerin ölçeğin boyutlarına ilişkin puanları çeşitli değişkenlere göre
gerçekleştirilen test sonuçları verilmektedir. Analizler sonucunda otonomi boyutunun cinsiyete,
güvenlik boyutunun yaşa, girişimcilik boyutunun yaş ve cinsiyete, meydan okuma boyutunun yaş ve
mesleği yapmaya göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Buna göre
otonomi ve girişimcilik erkeklerde; güvenlik, girişimcilik ve meydan okuma yaşı 20 ve üzerinde
olanlarda ve meydan okuma mezun olduktan sonra mesleği yapmak istemeyenlerde istatistiksel olarak
anlamlı şekilde daha yüksektir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Ölçeği Alt Boyutlarına İlişkin Puanları
Değişkenler
Yaş (yıl)
≤ 19
≥ 20
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Bölümü
İsteyerek Seçme
Evet (1)
Hayır (2)
Kısmen (3)

Teknik
Fonksiyonel
Yetkinlik
Ort.
S.S.
4,00
0,69
4,07
0,37
t=-,565; p=0,574

Ort.

S.S.

3,54
0,80
3,67
0,49
t=;-,784 p=0,436

4,01
0,46
4,08
0,72
t=-,469; p=0,641

3,58
0,67
3,66
0,66
t=-,442; p=0,660

4,08
3,60
4,07

3,44
4,00
3,64

0,60
1,13
0,37

X2=1,040; p=0,595
Mezuniyet
sonrası mesleği
yapma isteği
Evet
Hayır

Genel Yönetsel
Yetkinlik

4,03
4,06

,59
,39

t=-,198; p=0,843

0,68
1,01
0,58

X2=5,538; p=0,063

3,60
3,62

,70
,54

t=-,083; p=0,934

Otonomi/Özerklik
Ort.

S.S.

3,77
0,69
3,74
0,62
t=,184; p=0,855
3,66
0,65
3,98
0,60
t=-2,879; p=0,035

3,80
3,70
3,75

0,68
0,70
0,65

X2=,087; p=0,958

3,76
3,73

,68
,56

t=,168; p=0,867

Güvenlik/İstikrar
Ort.

S.S.

3,99
0,68
4,39
0,43
t=-2,908; p=0,004
4,22
0,60
4,13
0,62
t=,580; p=0,564

4,33
3,54
4,21

0,58
1,00
0,49

X2=4,000; p=0,015
1-2; p=0,020

4,23
4,06

,64
,46

t=1,002; p=0,320

Girişimcilik
Ort.

S.S.

3,64
0,79
3,95
0,66
t=-2,147; p=0,045
3,42
0,65
3,95
0,91
t=-2,149; p=0,045

3,94
3,33
3,79

0,78
1,06
0,66

X2=;2,758 p=0,252

3,74
3,96

,79
,56

t=2,013; p=0,031

Hizmet veya Bir
Olaya Kendini
Adamak
Ort.
S.S.
4,01
0,68
4,09
0,53
t=-,516; p=0,608
4,03
0,54
4,10
0,74
t=-,440; p=0,661

4,20
3,83
4,01

0,45
1,20
0,56

X2=,921; p=0,631

4,02
4,15

,66
,34

t=-,705; p=0,483

Meydan Okuma
Ort.

S.S.

Hayat Tarzı
Ort.

S.S.

3,69
0,55
3,98
0,48
t=2,343; p=0,038

3,25
0,55
3,28
0,48
t=,413; p=0,759

3,58
0,47
3,65
0,62
t=-,503; p=0,617

3,20
0,48
3,28
0,32
t=,616; p=0,340

3,72
0,46
3,33
0,85
3,59
0,49
X2=1,345;
p=0,511

2,90
2,92
2,78

3,55
3,77

3,32
3,38

,55
,40

t=1,955; p=0,046

0,28
0,34
0,42

X2=,828; p=0,731

0,78
0,63

t=,741; p=0,387

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin kariyer seçimine etki eden kariyer çapalarını
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Alanyazında sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin kariyer çapalarını
inceleyen bir çalışmaya rastlanmaması sebebiyle, bu çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Çalışma bulgularından hareketle, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin kariyer seçimine etki eden
kariyer çapası algılarının orta ve orta-üst düzeyde olduğu belirlenmiştir. Buna göre, öğrencilerin kariyer
seçimine etki eden kariyer çapası algılarında en yüksek puanı hizmet veya bir olaya kendini adama
boyutuna verdikleri; en düşük puanı ise hayat tarzı boyutuna verdikleri tespit edilmiştir. Turizm eğitimi
alan öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışmada, öğrencilerin teknik fonksiyonel yetkinlik, hayat tarzı,
girişimcilik ile özerklik ve otonomi kariyer çapalarının diğerlerinden daha önemli olduğu saptanmıştır
(Gezen ve Köroğlu, 2014: 228). Özel bankacılık sektöründe çalışanlar üzerinde yapılan diğer bir
çalışmada ise teknik fonksiyonel yetkinlik boyutuna verilen puan ortalamaları daha yüksek ve genel
yönetsel yetkinlik boyutuna verilen puan ortalamaları daha düşük bulunmuştur (Edinsel ve Adıgüzel,
2014: 169). Bu çalışmanın katılımcıları sağlık yönetimi bölümü öğrencileri olduğu için, bu bulgu sağlık
sektörünün doğasıyla açıklanabilir. Sağlık hizmetleri, teknik ve teorik bilgi ve becerileri
gerektirmektedir. Ancak bu bilgi ve beceriler çoğunlukla yeterli olmamaktadır. Bunların yanı sıra, sağlık
hizmetleri duygusal ve insani boyutu olan hizmetlerdir. Sağlık yöneticileri, insan ve toplum sağlığını
iyileştirmeye yönelik sağlık hizmeti sunumunu yönetmeye kendilerini adayabilirler. Genel olarak sağlık
kurum ve kuruluşlarının yönetiminde kendi öncelikli değerleri ve inançları doğrultusunda hareket
edebilirler. Öğrencilerin en düşük puanı ise hayat tarzı boyutuna verdikleri tespit edilmiştir. Bu ölçekte,
hayat tarzı boyutuna yüksek puan veren bir katılımcı, iş-aile yaşamında dengeye önem veren kurum ve
kuruluşlarda çalışmayı istemektedir. Bu çalışmanın katılımcıları, sağlık yönetimi bölümünde
öğrenimlerinin ilk yılında olmaları sebebiyle, henüz çalışma yaşamına girmemişlerdir. Yaşları genç
olmaları sebebiyle çoğu henüz evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamışlardır. Dolayısıyla bu aşamada
hayat tarzını kariyerlerinde önceliklendirmemiş olabilirler.
Araştırmada, otonomi boyutunun cinsiyete, güvenlik boyutunun yaşa, girişimcilik boyutunun yaş ve
cinsiyete, meydan okuma boyutunun yaş ve mesleği yapmaya göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre otonomi ve girişimcilik boyutunun erkeklerde daha
yüksek olduğu saptanmıştır. Girişimcilik boyutu, turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde yürütülen bir
çalışmada da erkeklerde daha yüksek bulunmuştur (Gezen ve Köroğlu, 2014: 225). Otonomi ve
girişimciliğe önem veren öğrencilerin daha çok erkeklerden oluşması, birçok çalışmayla tutarlı bir
bulgudur. Yapılan bir çalışmada, erkek öğrencilerin kendi hayatları için kuralları kendilerinin koymak
istedikleri ve özgüvenlerinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Aynı çalışmada, erkeklerin risk alarak
kendi işini kurma eğilimleri de daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışma bulgusunu destekleyen diğer
çalışmalar da bulunmaktadır (Örücü vd., 2007: 43; Kılıç vd., 2012: 432; Sarıtaş ve Duran, 2017: 157).
Güvenlik, girişimcilik ve meydan okuma yaşının 20 ve üzerinde yaşa sahip olan öğrencilerde daha
yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. Meydan okuma boyutunun mezun olduktan sonra mesleği
yapmak istemeyen öğrencilerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak Gezen ve Köroğlu (2014:
225) tarafından öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışmada, yaş ve güvenlik boyutu arasındaki ilişki bu
çalışma bulgularından farklı bulunmuştur. Çalışmaya göre, 17-19 yaş aralığındaki öğrencilerin
güvenlik/istikrar kariyer çapasını daha ileri yaştaki öğrencilere göre daha fazla önemsedikleri tespit
edilmiştir. Bu çalışma bulgusundan hareketle, yaş arttıkça güvenlik, girişimcilik ve meydan okuma
boyutlarında sağlık yönetimi öğrencilerinde kariyer beklentilerinin arttığı söylenebilir. Yaş arttıkça
çalışma koşullarından beklentiler değişebilmektedir. İş güvenliği, emeklilik ve sigorta beklentisi gibi
beklentiler, yaşın artışıyla birlikte önceliklendirilebilir.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kariyer tercihleri yapılırken çalışan kişinin ihtiyaçlarının, isteklerinin ve
değerlerinin ön planda olması gerekmektedir. Böylece daha mutlu örgütsel ortamlar ve kariyer
beklentileri karşılanmış çalışanların yaratılması sağlanabilir. Bu çalışma yalnızca bir devlet
üniversitesinde sağlık yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrenciler ile sınırlı olup; daha geniş öğrenci
gruplarıyla çalışmalar tasarlanabilir. İleride yapılacak çalışmalarda, öğrencilerin kariyer çapalarına etki
edebilecek çeşitli örgütsel değişkenlerin belirlenebilmesi için yeni araştırmalar yürütülebilir. Yalnızca

sağlık yönetimi öğrencileri üzerinde değil, hâlihazırda çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan
personelin kariyer beklentilerine yönelik örgütsel envanterler çıkarılabilir.
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ÖZET
Malpraktis, Latince’de “male” (kötü) ve “praxis” (uygulama) kelimelerinden türemiş bir kavramdır. Çok
çeşitli tanımları olmakla birlikte “kötü veya hatalı uygulama” anlamına gelmektedir. Bir diğer ifadeyle
malpraktis, hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastanın
ihtiyaç duyduğu tedavinin eksikliği ile oluşan zarar olarak tanımlanmaktadır. Hata türü açısından
malpraktis; ilaç hataları, cerrahi hatalar, tanı koymada hatalar, sistem yetersizliğine bağlı hatalar ve diğer
hatalar olmak üzere beş grupta incelenmektedir. İlaçlar yanlış dozda veya yanlış şekilde verildiğinde,
başka ilaçlar ile etkileşime yol açıldığında veya alerji durumu olan bir hastaya alerjik maddeli ilaç
verildiğinde “ilaç hataları” meydana gelmektedir. Hastaya yanlış taraf cerrahisi yapıldığında veya yanlış
organ cerrahisinde bulunulduğunda “cerrahi hatalar” ortaya çıkmaktadır. Laboratuvar testlerinin yanlış
uygulandığı veya yorumlandığı durumlar “tanı koymada hatalar” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık
hizmetinin sunumu sırasında sistemde ortaya çıkan hatalar “sistem yetersizliklerine bağlı hatalar”
olmaktadır. Hastanede hastanın enfeksiyon kapması, hastaya yanlış kan transfüzyonu yapılması gibi
hatalar ise diğer tıbbi hata türleri olarak ele alınmaktadır. Yapılan çalışmalarda tıbbi hataların nedenleri
genellikle üç faktör ile ilişkilendirilmektedir. İnsana bağlı tıbbi hata nedenleri yorgunluk, eğitim
eksikliği, yeterli özeni göstermeme, ihmal, dikkatsizlik, iletişim eksikliği, yanlış kararlar verme gibi
faktörlerdir. Çalışma ortamının yapısı, politikalar, hastanenin idari veya finansal yapısı, personelin iş
yükü dengesizliği gibi faktörler tıbbi hatalara neden olan kurumsal faktörler olmaktadır. Son olarak
otomasyon sistemi eksikliği, tıbbi cihazların yetersizliği, entegrasyon eksikliği gibi nedenler tıbbi
hatalara neden olan teknik faktörler arasındadır. Son yıllarda, dünya genelinde tıbbi hatalardan
kaynaklanan dava ve tazminatların arttığı görülmektedir. Malpraktis davalarının büyük bölümü
hekimlere açılmaktadır. Malpraktis uygulamaları, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla
gerçekleşmektedir. Bu ülkelerde yeterli teknik bilginin eksikliği, alt yapı sorunu, güvenli ilaç sorunu
gibi sebepler malpraktise yol açabilmektedir. Türkiye’de malpraktis ile ilgili detaylı bilgileri ortaya
koyan istatistiklerin yeterli olmadığı söylenebilir. Ayrıca, tıbbi hataların türleri, nedenleri ve önlemek
için neler yapılması gerektiğiyle ilgili yürütülen araştırmaların mikro ölçekte yapıldığı ve çeşitli
sınırlılıklar içerdiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, çeşitli yönleriyle malpraktis kavramının
tanıtılması ve Türkiye'deki malpraktis uygulamalarının incelenmesidir.
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ABSTRACT
Malpractice is a concept derived from the words of “male” (bad) and “praxis” (practice) in Latin.
Although there are many different definitions, malpractice means “bad implementation or
misimplementation”. In other words, it is defined as the damage due to the lack of performing standard
practice during treatment of physician, the lack of physician skill or the lack of the needed treatment for
patient. In terms of error type, malpractice is examined in five groups as drug errors, surgical errors,
errors in diagnosis, errors due to system failure and other errors. When the drugs are given at the wrong
dose or in the wrong way, a drug interfere with other drugs, or allergic drug is given to a patient with
allergies, “drug errors” occur. When wrong side surgery or wrong organ surgery is performed for patient,
“surgical errors” occur. The cases in which laboratory tests are misapplied or interpreted are defined as
“errors in diagnosis”. Errors in the system during the provision of health services are “errors due to
system failures”. Errors such as infection of the patient in the hospital and the wrong blood transfusion
to the patient are considered as “other types of medical errors”. The causes of medical errors are
generally associated with three factors. “Human-related causes of medical failure” include fatigue, lack

of education, disregarding, neglect, carelessness, lack of communication, and incorrect decisions.
Factors such as the structure of the work environment, policies, the administrative or financial structure
of the hospital, and the work load imbalance of the staff are “the institutional factors” that cause medical
errors. Finally, lack of automation system, lack of medical devices and lack of integration are among
the “technical factors” that cause medical errors. In recent years, there has been an increase in the number
of cases and damages arising from medical errors worldwide. Most of the malpractice lawsuits are for
physicians. Malpractice practices are more common in the underdeveloped and developing countries. In
these countries, the lack of sufficient technical knowledge, infrastructure problems and safe drug
problems can lead to malpractice. It can be said that the statistics revealing detailed information about
malpractice are not enough in Turkey. In addition, it can be said that researches about the types of
medical errors, their causes and what should be done to prevent the medical errors are performed in
micro scales and contain various limitations. The aim of this study is to introduce various aspects of
malpractice, and to investigate the malpractice applications in Turkey.
Keywords: Malpractice, Medical Error, Turkey
1. GİRİŞ
Son yıllarda, dünya genelinde malpraktisten kaynaklanan dava ve tazminatların arttığı görülmektedir.
Genellikle tıbbi uygulama hatası olarak da bilinen tıbbi malpraktis, bir hastanın tedavisi sırasında
hastanın zarar görmesine yol açan eylemler veya ihmal davranışları olarak ifade edilmektedir. Bu
davranışlar, toplumda kabul edilen tıbbi uygulama normlarından sapan davranışlar olmaktadır (Bal,
2009: 340).
Malpraktis davalarının artışında hasta ve tüketici hakları konusunda artan bilinç, tıbbın gelişimi ve
modern karmaşık tıbbi uygulamalar etkili olabilmektedir. Malpraktis uygulamaları, gelişmemiş ve
gelişmekte olan ülkelerde daha fazla gerçekleşmektedir. Bu ülkelerde yeterli teknik bilginin eksikliği,
alt yapı sorunu, güvenli ilaç sorunu gibi sebepler malpraktise yol açabilmektedir.
Türkiye’de malpraktis ile ilgili detaylı bilgileri ortaya koyan istatistiklerin yeterli olmadığı söylenebilir.
Ayrıca tıbbi hataların türleri, nedenleri ve önlemek için neler yapılması gerektiğiyle ilgili yürütülen
araştırmaların mikro ölçekte yapıldığı ve çeşitli sınırlılıklar içerdiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı,
çeşitli yönleriyle malpraktis kavramının tanıtılması ve Türkiye'deki malpraktis uygulamalarının
incelenmesidir.
2. MALPRAKTİS KAVRAMI
Çeşitli tanımları olmakla birlikte, malpraktis “kötü veya hatalı uygulama” anlamına gelmektedir (Çetin,
2006: 31). Malpraktis, hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmamasıyla ortaya çıkmaktadır.
Bir başka ifadeyle, amaçlanan bir tedavi planını başaramama veya yanlış tedavi planı uygulama şeklinde
gerçekleşmektedir (Türk Tabipleri Birliği, 2009: 48).
Malpraktis, genellikle komplikasyon kavramıyla karıştırılmaktadır. Malpraktisin yol açtığı zarar,
yeterince özenilmemesi ve dikkat yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Bir başka ifadeyle tedaviyi uygulayan kişinin kusurlu bir davranışı söz konusu olmaktadır.
Komplikasyon ise bütün yapılması gereken yükümlülükler yerine getirilmiş olsa bile istenmeyen
sonuçların ve risklerin meydana gelmesi durumudur (Özer vd., 2015: 396).
Yapılan işlemlerin kök nedeni açısından malpraktis; yanlış işlemi yapmayla sonuçlanan işleme bağlı
hatalar; doğru işlemin yapılmadığı ve ihmalin olduğu hatalar; uygulamadan kaynaklanan hatalar olmak
üzere üç grupta incelenmektedir. Hata türü açısından malpraktis; ilaç hataları, cerrahi hatalar, tanı
koymada hatalar, sistem yetersizliğine bağlı hatalar ve diğer hatalar olmak üzere beş grupta
incelenmektedir. İlaçlar yanlış dozda veya yanlış şekilde verildiğinde, başka ilaçlar ile etkileşime yol
açtığında veya alerji durumu olan bir hastaya alerjik maddeli ilaç verildiğinde “ilaç hataları” meydana
gelmektedir. Hastaya yanlış taraf cerrahisi yapıldığında veya yanlış organ cerrahisinde bulunulduğunda
“cerrahi hatalar” ortaya çıkmaktadır. Laboratuvar testlerinin yanlış uygulandığı veya yorumlandığı
durumlar “tanı koymada hatalar” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetinin sunumu sırasında sistemde

ortaya çıkan hatalar “sistem yetersizliklerine bağlı hatalar” olmaktadır. Hastanede hastanın enfeksiyon
kapması, hastaya yanlış kan transfüzyonu yapılması gibi hatalar ise diğer tıbbi hata türleri olarak ele
alınmaktadır (Akalın, 2005: 142; Özata ve Altunkan, 2010: 101).
Yapılan çalışmalarda tıbbi hataların nedenleri genellikle üç faktör ile ilişkilendirilmektedir. İnsana bağlı
tıbbi hata nedenleri yorgunluk, eğitim eksikliği, yeterli özeni göstermeme, ihmal, dikkatsizlik, iletişim
eksikliği, yanlış kararlar verme gibi faktörlerdir. Çalışma ortamının yapısı, politikalar, hastanenin idari
veya finansal yapısı, personelin iş yükü dengesizliği gibi faktörler tıbbi hatalara neden olan kurumsal
faktörler olmaktadır. Son olarak otomasyon sistemi eksikliği, tıbbi cihazların yetersizliği, entegrasyon
eksikliği gibi nedenler tıbbi hatalara neden olan teknik faktörler arasındadır (McNutt vd., 2002; Akalın,
2005: 143).
Tıp ve diş hekimlerinin mesleki olarak faaliyetlerinden sorumluluğu cezai, hukuki, idari ve mesleki
sorumluluklar olmak üzere dört başlıkta incelenmektedir. Bu sorumluluklar tıp ve diş hekimliği
deontolojisi ve diğer yasal düzenlemeler ile belirlenmektedir (Turla vd., 2006: 224). Sağlık Bakanlığı
(2014) tarafından “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek
Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte sağlık
çalışanları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer çalışanların iş ve görev tanımları açıkça belirtilmiştir.
Tıbbi hataların ve malpraktisin azaltılması için sağlık çalışanlarının bu iş ve görev sorumluluklarına
dikkatle uyması beklenmektedir.
Sağlık çalışanlarında iş yükünün fazlalığı, çalışma yoğunluğundan kaynaklanan yorgunluk,
motivasyonun azalması, muayene zaman kısıtlarından dolayı hastanın teşhis ve tedavisini yapacak
yeterli zamanı bulamama ve bu durumun yarattığı zaman baskısı, tükenmişlik gibi faktörler tıbbi
hataların meydana gelmesinde etkili olabilmektedir (Top vd., 2008: 189).
3. MALPRAKTİS ÇALIŞMALARI
“Institute of Medicine” (2003) tarafından yayınlanan bir rapora göre, tıbbi hataların azaltılmasına
yönelik geliştirilmesi gereken konuların başında hasta güvenliği konusu gelmektedir. Bu raporda, ulusal
bir hasta güvenliği merkezinin oluşturulması gerektiği, tıbbi hataların bildirilebileceği bir bildirim
sistemine ve hasta güvenlik kültürünün oluşturulmasına ihtiyaç olduğu, sağlık hizmetini finanse eden
kurumların hasta güvenliğine öncelik veren kurumları daha fazla desteklemesine gereksinim duyulduğu
belirtilmektedir.
Amerika’da 2006-2015 yılları arasında kardiyolojide malpraktis vakaları incelenmiştir. Araştırmada
ülke genelinde bir veri tabanı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda hem toplam talep sayısı hem de
kardiyolojideki yıllık tazminat ödemeleri 2006’dan 2015’e kadar artış göstermiştir. Gözlemlenen 1538
vaka arasında en fazla dikkat çeken malpraktis nedeninin uygunsuz tıbbi tedavi ve teşhis hatasına ilişkin
olduğu tespit edilmiştir (Wang ve Krishnan, 2018: 164).
Çin’de yapılan bir çalışmada tıbbi malpraktis davalarının yıllık insidansının 2010’da 75’ten 2014’te
6947’ye yükseldiği belirlenmiştir. Davaların çoğunun genel cerrahi (1350 dava), iç hastalıkları (3500
dava), kadın hastalıkları ve jinekoloji (1251 dava) ile ortopedi (1283 dava) branşlarında yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Davaların genel sebeplerine bakıldığında, rıza veya bildirim eksikliği (1356 dava),
yanlış tanı (1172 dava), tedavide gecikme (1145 dava) ve tıbbi kayıtların değiştirilmesi veya sahtecilik
(975 dava) gibi sebepler dikkat çekmektedir. Dava sonucu bilinen 11.014 davacıdan 7482’si (% 67,9)
parasal tazminat almıştır (Wang vd., 2017: 430).
Tayvan’da ulusal veri tabanı üzerinden malpraktis davalarının incelendiği bir araştırmada, 2000’den
2008’e kadar olan bütün tıbbi malpraktis davaları analiz edilmiştir. Toplamda 59.129 yargı kararı geriye
dönük olarak araştırma kapsamında incelenmiştir. Çalışma sonucunda, acil hekimlerin en fazla dava
açılan ve en yüksek tazminatları ödeyen meslek grubu olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre,
davaların çoğu ölüme ya da kalıcı yaralanmaya neden olmaktadır. Vakaların %82’si hekimlerin lehine
sonuçlanmıştır (Chen vd., 2012: 598).

Güney Afrika'da ulusal veriler üzerinden yapılan bir çalışmada, halk sağlığı kurumlarında yapılan yanlış
uygulamalardan dolayı verilen yüksek hasar medya raporlarının yaygınlaştığı belirtilmektedir. Güney
Afrika Sağlık Meslekleri Konseyi’ne (HPCSA) Nisan 2011 ile Mart 2012 arasında 2.403 malpraktis
şikâyeti yapıldığı tespit edilmiştir. Bu şikâyetlerin çoğunun yanlış tanı iddiaları, uygulama kapsamı
dışında pratik yapma ve hastaları tedavi etmeyi reddetme ile ilgili olduğu saptanmıştır (Malherbe, 2013:
83). Bir diğer çalışmada da, Güney Afrika Sağlık Meslekleri Konseyi (HPCSA) verilerine göre, Nisan
2008 ile Mart 2009 yılları arasında Güney Afrika’daki 90 doktorun yetersiz bakım, hastaları tedavi
etmeyi reddetme, yanlış tanı, yetkinlik kapsamı dışında çalışma, verilmeyen hizmetler için fazla
ücretlendirme gibi davranışlar sebebiyle suçlandıkları bulgusuna dikkat çekilmektedir (Pepper ve
Slabbert, 2011: 29).
Almanya’da ulusal veriler üzerinden yürütülen bir çalışmada, 2012’den 2016’ya kadar omurga
ameliyatına ilişkin toplam 8381 malpraktis vakasının olduğu belirlenmiştir. Malpraktis vakalarının daha
çok beyin cerrahisi (% 48,5) ve ortopedik ameliyatlara (% 37,6) yönelik olduğu tespit edilmiştir.
Tedaviden kaynaklanan malpraktis, 340 olgunun 89’unda (% 26,2) ortaya çıkmıştır. Bu davaların 81’i
tedaviyle ilişkili sağlık bozuklukları ile sonuçlanmıştır. Veriler doğrultusunda, 9 hastada ağır kalıcı
hasarlar ortaya çıkmış veya ölümler gerçekleşmiştir (Ahmadi vd., 2019).
4. TÜRKİYE’DE MALPRAKTİS
Türkiye’de malpraktis davalarının ve hatalı tıp uygulamalarının arttığı görülmektedir. Bu artışta sağlık
tüketicilerinin sağlık hizmetlerinden beklentilerinin artması, medyanın konu ile ilgili yayınlarında artış
ve toplumun bu yayınlardan etkilenmesi, hukukçuların çalışma alanı olarak bu davalara yönelmeleri gibi
sebepler etkili olmaktadır (Çetin, 2006: 31). Tıbbi bilginin ve teknolojinin artışıyla birlikte, sağlık
çalışanları tarafından uygulanan yeni tıbbi uygulamalar artış göstermektedir. Her yeni tıbbi uygulama
ve deneyim, sağlık çalışanı açısından tıbbi bir riski de taşımaktadır (Turla vd., 2006: 225; Türk Tabipleri
Birliği, 2009: 48).
Türkiye’de tıbbi malpraktis uygulamalarının sonuçlarını değerlendiren çeşitli kurumlar bulunmaktadır.
Yüksek Sağlık Şurası, Adli Tıp Kurumu, Üniversitelerin Adli tıp ve diğer ilgili Anabilim Dalları ile
Tabip Odaları Onur Kurulları malpraktis durumlarında bilirkişilik yapan kurumlar arasındadır. Bu
kurumlar, yargıya konu olan tıbbi durumla ilgili mağdurların ifadelerini, sağlık kurum ve kuruluşuna
yönelik kayıtları, hastanın raporlarını, laboratuvar sonuçlarını ve otopsi sonuçlarını inceleyerek
değerlendirmelerde bulunmaktadır (Polat ve Pakiş, 2011: 123).
Türkiye’de Yüksek Sağlık Şurası, malpraktis ile ilgili dosyaları toplamaktadır. 2001-2005 yılları
arasında Yüksek Sağlık Şura’sına giden dosyalar incelendiğinde, dosyaların %34,7’sinin kadın
hastalıkları ve doğuma ilişkin olduğu; sonrasında sırasıyla genel cerrahi (%11,40) ve pediatri
uzmanlığına (%10,95) yönelik şikâyetlerin olduğu tespit edilmiştir (Bayrak, 2016).
Türkiye’de yürütülen bir uzmanlık tez çalışmasında Yargıtay’da 2010-2017 yılları arasında karara
bağlanan hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dava kararları değerlendirilmektedir. Çalışma sonucunda
508 karara ulaşılmış olup; 333 kararın tazminat (hukuk) davası ve 175 kararın da ceza davası olduğuna
karar verilmiştir. Hasta veya hasta yakınları daha çok 408 olgu (% 81) ile hekimleri ve 41 olgu (% 8) ile
tedaviye müdahil personel grubunu şikâyet etmiştir. Yargı kararlarının branşlara göre dağılımına
bakıldığında ilk sırada kadın hastalıkları ve doğum, ikinci sırada acil servis, üçüncü sırada genel cerrahi,
dördüncü sırada ortopedi uzmanlık alanları olduğu tespit edilmiştir. Yargı kararlarına konu olan sağlık
kurum ve kuruluşlarına bakıldığında ise, en yüksek düzeyde özel hastaneler ve özel kliniklerin (185
olgu) şikâyet edildiği ve özel hastaneleri sırasıyla devlet hastanelerinin (150 olgu), üniversite
hastanelerinin (31 olgu) ve eğitim ve araştırma hastanelerinin (14 olgu) takip ettiği saptanmıştır
(Kırtışoğlu, 2018: 35-37).
Tıbbi hataları azaltmak amacıyla son yıllarda birçok uygulama dikkat çekmektedir. Sağlık Bakanlığı
tarafından “Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi” oluşturulmuş olup; bu sistem ile sağlık çalışanlarının
tıbbi süreçlerde deneyimledikleri tıbbi hataların ve bunların iyileştirilmesine yönelik önlemlerin
paylaşıldığı bir platform oluşturulmuştur. Sağlık çalışanı, bu raporlama sistemine hata kodunu girerek

hatanın tarihini ve bildirim tarihini not düşmektedir. Böylece tıbbi hataların depolandığı bir veritabanı
oluşmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019).
Tıbbi kayıtların düzenli tutulmasının yanı sıra, hastalara yapılan işlemlerin detaylı bir şekilde anlatılması
da önemli bir unsurdur. Daha önceden oluşturulmuş tedavi akış şemasının hastaya anlatılması, sağlık
çalışanlarını o şemayı takip etmeye yönlendirmektedir. O akış şeması içinde hastaya tedavi sırasında
meydana gelebilecek komplikasyonlar konusunda da bilgi verilmelidir. Hastanın veya hasta yakınının
rızası alınarak formlar imzalatılmalı ve bu formlar saklanmalıdır. Aydınlatılmış onam ve bu formlar
sayesinde her bir işlem uygulandığında, sonrasında hastanın tedaviden dolayı malpraktis davalarına ve
hekimi suçlamaya yönelmesinin önüne geçilebilir.
İlaç hatalarının önüne geçebilmek için hastaya verilen ilaçların bilgisayarda oluşturulan bir bilgi
sistemiyle takip edilmesi önemli olmaktadır. Böylece ilacın etken maddesine alerjisi olan bir hasta
belirlenebilmektedir ve ilaç etkileşiminin veya yanlış ilacın hastaya verilmesinin önüne geçilmektedir.
5. SONUÇ
Türkiye’de malpraktis ile ilgili detaylı bilgileri ortaya koyan istatistiklerin yeterli olmadığı söylenebilir.
Ayrıca, tıbbi hataların türleri, nedenleri ve önlemek için neler yapılması gerektiğiyle ilgili yürütülen
araştırmaların mikro ölçekte yapıldığı ve çeşitli sınırlılıklar içerdiği söylenebilir. Malpraktis ve hasta
güvenliği kavramı, sadece maddi boyutuyla değil manevi olarak da verdiği zararlarla, dünya genelinde
önemi giderek artan bir konudur. Malpraktis davaları hekimlere yönelik açılan kişisel davalar olmaktan
çıkarılmalı ve tıbbi hataların sistemle ilişkisi ortaya konulmalıdır. Sağlam altyapısı olan bilgi sistemleri
oluşturularak, hekimlerin iş yükü azaltılarak ve sağlık çalışanlarının sayısı artırılarak malpraktisin
azaltılabileceği düşünülmektedir.
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ÖZET
Günümüzde küreselleşme ile birlikte artan rekabet koşullarında diğer işletmeler gibi sağlık işletmeleri
de rekabet üstünlüğünü sağlayabilmek için rekabet güçlerini hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde artırması
gerekmektedir. Bir işletmenin değerli kaynaklarından biri olan insan kaynakları, rekabet avantajı
sağlamada oldukça önemli bir unsurdur. Bu açıdan çalışanların yaptıkları işlerle ve örgütle
bütünleşmesini sağlamak, örgüte karşı gösterdiği sadakat duygusunu ve çabalarını, başka bir ifadeyle
çalışanların örgütsel bağlılığını sağlamak ve geliştirmek günümüz iş dünyasında gereklilik haline
gelmiştir. Bu kapsamda işletmeler çeşitli çalışmalar ve stratejiler geliştirmektedir. Çalışanların kararlara
katılımını sağlayabilecekleri ve yaptıkları işlerin sorumluluklarını benimseyebilecekleri ortamın
hazırlanması ve sunulması olarak tanımlayabileceğimiz güçlendirme kavramı bu stratejilerden biridir.
Bu araştırmanın amacı da, çalışanlar tarafından algılanan güçlendirmenin örgütsel bağlılık arasında bir
ilişkinin var olup olmadığının incelenmesi ve ne derecede etkili olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaçla
hastane çalışanlarıyla anket çalışması yöntemine başvurulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık, Hastane
ABSTRACT
Nowadays, in case of increasing competition conditions with globalization, health enterprises such as
other enterprises need to increase their competitiveness in a fast and sustainable way in order to achieve
competitive advantage. Human resources, which is one of the most valuable resources of an enterprise,
is a crutial factor in achieving competitive advantage. In this respect, it has become a necessity in today's
business world to ensure employees' engagement with their work and organization, to ensure their
loyalty and efforts towards the organization and, in other words, to improve the organizational
commitment of employees. In this context, enterprises develop various studies and strategies. One of
these strategies is the concept of empowerment, which can be defined as the preparation and presentation
of the environment where employees can participate in decisions and adopt the responsibilities of the
works they do. The aim of this study is to examine whether there is a relationship between the
organizational commitment of empowerment perceived by the employees and to what extent it is
effective. For this purpose, survey method was applied to hospital staff.
Keywords: Empowerment, Organizational Commitment, Hospital
1. GİRİŞ
Küreselleşen dünyada bir örgütün başarılı olabilmesi ve rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi için sahip
olduğu en değerli varlığının o örgütte çalışanlar olduğu kabul edilmektedir. Örgütler, sahip oldukları
insan sermayesini ne derece verimli kullanırlarsa, yoğun rekabet ortamında ayakta kalmaları o derece
kolaylaşacaktır. Bir başka ifadeyle, çalışanlara güven duygusu verebilen, çalışanların sorunlarına çözüm
üretebilen kısaca, insanları anlayabilen işletmeler başarılı olmaktadırlar.
Sağlık sektörünün temel yapı taşları arasında yer alan hastaneler de diğer işletme ve kurumlar gibi bir
örgüt olarak nitelendirilmektedir. Örgütün amaç ve hedeflerine ulaşılmasında, çalışanların örgütsel
bağlılık düzeyleri son derece önem taşımaktadır. Örgüt üyelerinin yüksek bağlılık düzeyinde örgüte

bağlı olmaları, örgüt açısından amaç ve hedeflere ulaşmada etkili olacağı gibi, aynı zamanda çalışan
devir hızının düşük olmasına bağlı maliyet düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Kuşkusuz hastane
çalışanlarının da örgütsel bağlılık düzeylerini belirleyen veya örgütsel bağlılıklarını etkileyen faktörler
bulunmaktadır. Güçlendirme algısı da örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Sigler ve Pearson (2000), güçlendirme ile örgütsel bağlılık arasında olumlu ve anlamlı ilişkiler olduğunu
öne sürmektedir. (Sigler & Pearson, 2000)
Bu çalışmanın amacı ise; hastane işletmelerindeki algılanan güçlendirmenin işgörenlerin örgütsel
bağlılığını ne derecede etkilediğinin belirlenmesidir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1 GÜÇLENDİRME
Organizasyonlar iş çevresinin dinamik bir yapıda olmasından dolayı yönetim tekniklerini sürekli
güncellemek durumundadırlar. Değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler ihtiyaçları da değiştirmekte ve
bunun sonucunda taleplerde ve rekabette de farklılıklar meydana gelmektedir. Organizasyonlar bu
taleplere cevap verebilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için çalışanlarını bu doğrultuda
geliştirmeli ve eğitmelidir. Çalışanların yetkileri ve sorumlulukları doğrultusunda karar alabilmeleri,
uygulayabilmeleri ve bunları yaparken inisiyatif kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu nitelikler ise
“personel güçlendirme” olarak tanımlanmaktadır. (Altunışık, Coşkun , & Dalay , 2002)
İlgili literatür incelendiğinde yazarların güçlendirme kavramına yaklaşımı değişmektedir. Bir grup yazar
güçlendirmenin gerçekleşebilmesi için yöneticilerin yerine getirilmesi gereken faaliyetleri ile üst
yönetime düşen görev ve sorumluluklar açısından yaklaştığı görülmektedir. Bu yaklaşıma sahip yazarlar
güçlendirme faaliyetini daha çok üst yönetimin yerine getirmesi gereken faaliyetleri ve sergilemesi
gereken davranışları üzerinde durmaktadır. Bu bakış açısıyla yaklaşan yazarların güçlendirme
kavramına getirdikleri tanımlamalar şunlardır. (Çöl, 2008)
Bowen ve Lawler’e göre güçlendirme, çalışanların önemli kararlar alabilme yetkisinin verilmesi ve
sonuçlarının sorumluluklarını taşıma bilincine sahip olmasıdır. (Bowen & Kawler, 1992)
Kanter ise güçlendirmeyi örgütsel gücün paylaşılması veya işi yapanlara gücün teslim edilmesi olarak
tanımlamaktadır. (Iwasiw, Sarmiento, & Laschinger Spence, 2004)
Appelbaum; güçlendirme felsefesini benimseyen bir organizasyonda alt kademede çalışanların sahip
olacağı etkide önemli artışlar sağlayan bir vizyon şeklinde güçlendirme kavramını tanımlamaktadır.
(Appelbaum, Hebert, & Leroux, 1999)
Bir diğer yaklaşıma sahip yazarlar ise güçlendirmeyi; üst yönetimin yapması gereken faaliyetler değil,
gerçekleşen faaliyetlerin çalışanlar tarafından nasıl algılandığına odaklanmıştır. Çalışanlar tarafından
güçlendirme faaliyetleri algılanmadığı sürece güçlendirme faaliyeti adına yapılanların katkısı
olmayacağı bakış açısından dolayı bu çalışmada bu yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşımı benimseyen
yazarların güçlendirme kavramını nasıl tanımladıkları şu şekildedir. (Çöl, 2008)
Conger ve Kanungo’ya göre güçlendirme, işgörenlere kontrollü bir biçimde gücün verilmesi yoluyla
işgörenlerin kendi kararlarını verme ve verdikleri kararları gerçekleştirebilme yeteneğine sahip
olunmasıdır. (Conger & Kanungo, 1988)
Spritzer ise; anlam, yetkinlik, özerklik ve etki olmak üzere dört algısal boyuttan oluşan motivasyonel
bir yapı olarak güçlendirme kavramını tanımlamaktadır. Spritzer’in tanımında geçen boyutların
tanımları şu şekildedir. (Spreitzer, 1995)
Anlam (Meaning): İşgörenin sahip olduğu işin gerekleri ile değerleri, inançları ve davranışlarının
birbiriyle uyumlu olmasıdır. Bu uyum arttıkça, işin işgören için taşıdığı anlam da artmaktadır. (Lee &
Koh, 2001; Spreitzer, 1995)

Thomas ve Velthouse’e göre anlamlılık düşük düzeyde olduğunda ilgisizlik ve kayıtsızlık, yüksek
düzeyde olduğunda ise bağlılık, katılım ve odaklanma olmaktadır. (Thomas & Velthouse, 1990)
Yetkinlik (Competence): İşgörenin, işini etkin bir şekilde yerine getireceği yönündeki kendine olan
inancını ifade etmektedir. (Spreitzer, 1995) İşgörenin sahip olduğu yetkinliğe olan inancı düşükse,
işgören yeteneklerini kullanmayı gerektirecek olaylardan kaçınacaktır ve bu nedenden dolayı iş tatmini
de azalacaktır. (Thomas & Velthouse, 1990)
Özerklik (Self-determination): İşgörenin iş ile ilgili sergilediği davranışları ve süreçlerle ilgili, kendi
başına karar verebilme ve seçim yapma, karar verdiği iş faaliyetini başlatma, sürdürme ve düzeltme ile
ilgili konularda inisiyatif kullanabilmesidir. (Wang & Lee, 2009; Hu & Leung, 2003)
Etki (Impact): Ashforth, güçlendirmenin etki boyutunu işgörenin iş hayatındaki stratejik,yönetimsel ve
operasyonel çıktılar üzerinde etkili olabilmesi şeklinde tanımlamıştır. (Ashforth, 1989) Etki ile özerklik
boyutları arasındaki fark; özerklik kavramında işgörenin kendi işi üzerindeki katılımıyla ilgiliyken, etki
kavramı işgörenin örgütsel sonuçlar üzerindeki katılımıyla ilgilidir. (Sprietzer, Kızılos, & Nason, 1997)
2.2 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
Örgütsel bağlılık kavramı, globalleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan uluslararası rekabet ile birlikte
gün geçtikçe daha çok önem kazanmıştır. Çalışanların örgütte bağlılığı, kurumun devamlılığı açısından
çok önemlidir. Bir örgütün başarısı, o örgütte çalışanların kurumlarına bağlılıkları ile doğru orantılıdır.
(Bolat & Bolat, 2008; Güner, 2007)
Örgütsel Bağlılık birçok farklı biçimde tanımlanmıştır. Ancak farklı tanımlar, örgütsel bağlılığı,
bireyleri örgütlere bağlayan bir bağ olarak ele almaları bakımından ortak bir temayı paylaşırlar. (Gürkan,
2006)
Tanım için literatür incelendiğinde bu kapsamda yapılan araştırmada Morrow, 30 farklı örgütsel bağlılık
tanımın yapıldığını ifade etmektedir. Yapılan tanımların bir kaçına bakacak olursak: Örgütsel bağlılık,
“kişinin çalıştığı örgüt ile kurduğu kuvvetli kimlik birliğinin ve kendisini örgütün bir parçası olarak
hissetmesinin derecesidir”. Ya da “örgütsel bağlılık, örgütün üyesi olarak kalma arzusu, örgüt içi yüksek
bir performans gösterme istekliliği, örgütün hedef ve değerlerine duyulan inanç” şeklinde özetlenebilir.
Morrow ise, örgütsel bağlılığı, sadakat, örgütle özdeşleşme ve örgütün amaçlarını benimseme
terimleriyle tanımlamaktadır. (Kaya, Kaya, Erdoğan Ayık, & Uygur, 2010; Kök, 2006)
Örgütün amaç ve değerlerinin benimsenmesi, örgüt için fedakârlıklarda bulunulması, örgüt üyeliğinin
devamı için güçlü bir istek duyulması ve çalışanın örgütle özdeşleşmesi örgütsel bağlılığın temelini
oluşturmaktadır. (Tamer, İyigün, & Sağlam, 2014)
Örgüte bağlılık genel olarak işe katılma, sadakat ve örgüt değerlerine olan inanç da dâhil olmak üzere,
bireyin örgüte olan psikolojik bağlılığını ifade eder. Bağlılığın üç aşaması vardır. Bunlar; itaat, dâhil
olma ve kimlik kazanma olarak nitelenebilir. İtaat aşamasında, kişi karşısındaki insanların etkisini
kendini tanıtma amacıyla kabul eder ve örgüte dâhil olmaktan onur duyar. Son aşamada ise birey örgütün
değerlerinin övgüye değer ve kendi değerleriyle uyuştuğunu fark ederek örgütü özümseyerek
içselleştirir. (Taşkaya & Şahin, 2011)
Örgütsel bağlılık kavramı üzerinde bir orta yolun bulunamamasının temel nedenlerinden birisi, örgütsel
bağlılık konusuna örgütsel davranış, örgütsel psikoloji ve sosyal psikoloji gibi farklı uzmanlık
alanlarındaki çalışmalar, örgütsel bağlılığa olan ilgiyi artırmış ve çeşitli yönleri çeşitli araştırmacılar
tarafından ele alınmıştır. Bu nedenle farklı alanlarda çalışma yapan araştırmacılar, örgütsel bağlılık
kavramına kendi alanlarıyla ilgili tanımları yüklemeye çalışmaları nedeniyle, kavram tanımında çok
çeşitlilik ortaya çıkmaktadır. (Seyhan, 2014)

Örgütsel bağlılığın işletmeler açısından önemi ise, dört ana başlık altında toplanabilmektedir. Bunlar:
• Çalışanın işe geç gelmesi işten ayrılması gibi durumlar örgütsel bağlılığa etki eder.
• İş tatmini ve işi benimseme gibi tutumsal içerikli yapılar yanında duygusal yapılarla da ilişkilidir.
• Çalışanın örgütteki işi ve görevleriyle ilgili durumlarla ilişkili olması.
• Son olarak ise çalışanın kişisel ve demografik özellikleri örgütsel bağlılık ile ilişkilidir. (Keskin,
2015)
Örgütsel bağlılığı, çalışan bireylerin örgütte kalma kararlarında ve örgüt ilişkilerinde etkili olan
psikolojik bir durum olarak açıklayan Allen ve Meyer, örgütsel bağlılığın üç unsurunu belirlemişlerdir.
Bunlar, bireyin örgütte kalmasının kendi arzusuna dayandığı duygusal bağlılık, çalışanın örgütten
ayrılmasının maliyet boyutunu düşünmesiyle oluşan devamlılık bağlılığı ve çalışan bireyin örgütte
kalmasını bir mecburiyet olarak hissettiği normatif bağlılıktır. (Işık, Uğurluoğlu, & Akpolat, 2012; Ada,
Alver, & Atlı, 2008)
2.2.1 Duygusal Bağlılık
Duygusal bağlılık, çalışanların örgütsel amaç ve değerleri benimsemesini ve örgüt yararına olağanüstü
çaba sarf etmesini içermektedir. Bu bağlılıkta çalışan bireyler kendilerini örgütün bir parçası olarak
görmekte ve örgüte karşı güçlü bir bağ duymaktadır. Örgütlerine karşı duygusal bağı olan çalışanlar,
örgütleriyle aralarındaki üyelik ilişkisinin sürmesini arzu eder, örgütün hedeflerine de inanırlar. Güçlü
bir duygusal bağlılıkla örgütte olan çalışanlar, buna ihtiyaçları olduklarından değil tamamen kendileri
istediği için örgütte kalırlar. Aslında, bu iş görenler her yöneticinin hayalini kurduğu, kendini tamamen
örgüte adamış sadık çalışanlardır. Böyle çalışanlar ek sorumluluk almak için de oldukça heveslidirler.
(Doğan & Kılıç, 2007; Yılmaz, 2015)
2.2.2 Devam Bağlılığı
Allen ve Meyer, Becker’in Yan Bahis Kuramından yola çıkarak devamlılık bağlılığı modelini
geliştirmişlerdir. Literatürde, “rasyonel bağlılık” veya “algılanan maliyet” olarak da ifade edilen
devamlılık bağlılığı, örgütten ayrılmanın maliyetlerinin göz önünde bulundurmakla ilgilidir.
(Gündoğan, 2009)
Devamlılık bağlılığı, örgütten ayrılmanın sebep olacağı yüksek maliyetlerden dolayı çalışanın o örgütte
kalma zorunluluğu hissetmesini ifade etmektedir. Bu maliyetler iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır.
Birincisi, çalışanların belirli bir örgütte çalıştıkları süre ne kadar uzun olursa, örgütten ayrılma
durumunda feda edilecek olan bireysel yatırımlar da (emeklilik planlarına yapılan katkılar, teşvik edici
ödüller, kıdeme dayanan ödüller, vb.) o derece fazla olmaktadır. Alternatif iş olanaklarının bulunmaması
ise, örgütten ayrılmanın maliyetini arttıran ikinci faktördür. Çalışanlar, kendileri için uygun iş
alternatiflerinin az olduğunu düşündükleri takdirde, mevcut örgütlerine olan bağlılıkları çok daha fazla
olacaktır. Bu nedenle iş gören örgütte çalışmaya devam etmek istemese dahi zorunluluk durumunda
kalacaktır. (Gündoğan, 2009)
2.2.3 Normatif Bağlılık
Kişinin örgütte çalışmayı görevi olarak görmesi ve örgütüne bağlılık göstermenin doğru olduğunu
düşünmesi olup, örgütten ayrıldığında ortaya çıkacak maddi zararın hesaplanmasından
etkilenmemektedir.
Bireyler, minnettarlık sonucu örgütte kalırlar. Bunun sebebi ise işverenlerin onları çok zor bir
zamanlarında işe almış olmalarıdır. Bu çalışanlar kendilerini örgüte ve işverene karşı borçlu hissederler.
(Bayram, 2005)
Örgüte normatif bağlılığının belirleyicilerine bakacak olursak, normatif bağlılığın iki faktöre bağlı
olarak gelişeceği ileri sürülmüştür. Bunlardan birincisi çalışanların hem geçmişlerine ilişkin hem de
örgüte üye olmalarından itibaren başlayan örgütsel sosyalizasyon deneyimleridir. İkincisi ise, örgütün
çalışanın eğitimi ve kariyeri için yapmış olduğu harcamalardır. Örgütün iş görene yaptığı harcamaların
karşılığında iş gören örgüte bağlılık duyma yükümlülüğü hissedebilecektir. (Özutku, 2008)

Normatif bağlılık, çalışanın örgütte çalışmayı kendisi için bir görev olarak görmesi ve örgütüne bağlı
olmasının doğru olduğunu düşünmesi yönüyle duygusal bağlılıktan; örgütten ayrılma sonucunda ortaya
çıkacak maddi zararlardan etkilenmediği için de devamlılık bağlılığından farklıdır. Normatif bağlılıktaki
mecburiyet, devamlılık bağlılığındaki gibi çıkar ilişkisine değil, erdemlilik ve ahlaki duygulara
dayanmaktadır. (Gündoğan, 2009)
Allen ve Meyer, örgütsel bağlılık boyutlarının üç ortak özellikleri olduğunu belirtmiştir. Bunlar:
1. Psikolojik bir durumu yansıtırlar.
2. Birey ve örgüt arasındaki ilişkiyi ortaya koyarlar.
3. Örgüt üyeliğinin devamlılığıyla ilgilidir.
Meyer ve arkadaşlarına göre, bir çalışanın örgütüyle olan ilişkisi daha iyi anlayabilmek için her üç
bağlılık boyutunu da beraber ele almak gerektiğini savunmuşlardır. Bu durum, çalışanların bağlılık
türlerinin her birini, aynı anda ve farklı derecelerde yaşayabilecek olmalarından kaynaklanmaktadır.
(Gündoğan, 2009)
3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
3.1 ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu araştırmanın amacı, hastane işletmelerindeki algılanan güçlendirmenin işgörenlerin örgütsel
bağlılığını ne derecede etkilediğinin belirlenmesidir. Bu amaçla araştırmanın evrenini Kocaeli İl’inde
faaliyet gösteren 17 özel girişim hastanesi oluşturmaktadır. Bu hastanelerden mali ve zaman kısıtı göz
önünde bulundurularak alınan ve araştırmayı kabul eden 2 hastane araştırmanın örneklemini
oluşturmaktadır.
3.2 ARAŞTIRMADA KULLANILAN VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ
Araştırmanın verileri 1 Haziran-15 Haziran 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada kullanılan
veriler, hastanelerin hekim, hemşire, yardımcı sağlık personeli, idari görevli ve diğer hastane çalışanları
olmak üzere toplamda meslek ayrımı gözetilmeden 127 kişiden anket yöntemiyle elde edilmiştir.
Araştırmada kullanılan ölçekler güçlendirme ve örgütsel bağlılıktır. Temel değişken olan güçlendirmeyi
ölçmek amacıyla, Spreitzer (1995)’in geliştirdiği güçlendirme ölçeği kullanılmıştır. Güçlendirme ölçeği
12 sorudan oluşmakta ve 4 boyutu ölçmektedir. Her boyutun ölçülmesinde üçer soru sorulmaktadır. Bu
boyutlar Anlam, Yetkinlik, Etki ve Özerklik’tir. Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyini belirlemek
amacıyla Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilmiş olan 18 sorudan oluşan örgütsel bağlılık ölçeği
kullanılmıştır. Ölçek, “Duygusal Bağlılık”, “Devam Bağlılığı” ve “Normatif Bağlılık” olmak üzere üç
boyuttan oluşmaktadır. Ölçeklerin her ikisinde de 5’li Likert tipi kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların
demografik özelliklerini belirlemek için hazırlanan sorular anket formunun son bölümünde yer
almaktadır.
Araştırmada elde edilen veriler elektronik ortama aktarılmış ve SPSS 22 istatistik paket programında
analiz edilmiştir.
3.3
3.3.1

ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLER
ARAŞTIRMANIN MODELİ

GÜÇLENDİRME
-ANLAM
-YETKİNLİK
-ETKİ-ÖZERKLİK

ÖRGÜTSEL
BAĞLILIK
DUYGUSAL
BAĞLILIK
DEVAM
BAĞLILIĞI
NORMATİF
BAĞLILIK

3.3.2 HİPOTEZLER
Ana Hipotezler
H1=Güçlendirme örgütsel bağlılığı etkiler.
H0= Güçlendirme örgütsel bağlılığı etkilemez.
Alt Hipotezler
H1.a= Anlam duygusal bağlılığı etkiler.
H1.b= Anlam devam bağlılığını etkiler.
H1.c= Anlam normatif bağlılığı etkiler.
H1.d= Yetkinlik duygusal bağlılığı etkiler.
H1.e= Yetkinlik devam bağlılığını etkiler.
H1.f= Yetkinlik normatif bağlılığı etkiler.
H1.g= Etki-Özerklik duygusal bağlılığı etkiler.
H1.h= Etki-Özerklik devam bağlılığını etkiler.
H1.ı= Etki-Özerklik normatif bağlılığı etkiler.
4 BULGULAR
Tablo1: Demografik Özellikler
Özellikler
Cinsiyet

Yaş

Öğrenim Düzeyi

İdari Görev

Kurumda Çalışma Süresi

Meslekte Çalışma Süresi

Görev

Kategoriler

N

%

Erkek
Kadın
Cevapsız
20-30
31-40
41-50
50 Yaş Ve Üzeri
Cevapsız
Lise
Yüksekokul
Lisans
Yüksek Lisans

28
99
0
86
21
7
8
5
46
54
17
3

22
78
0
67,7
16,5
5,5
6,3
3,9
36,2
42,5
13,4
2,4

Doktora
Cevapsız
Var
Yok
Cevapsız
0-1
2-5
6-10
11-15
15 yıl ve üzeri
Cevapsız
0-1
2-5
6-10
11-15
15 yıl ve üzeri
Cevapsız

6
1
35
86
6
29
72
19
3
1
3
16
48
32
12
14
5

4,7
0,8
27,6
67,7
4,7
22,8
56,7
15
2,4
0,8
2,4
12,6
37,8
25,2
9,4
11
3,9

7
27
11
25
55
2
127

5,5
21,3
8,7
19,7
43,3
1,6
100

Hekim
Hemşire
Yardımcı Sağlık Personeli
İdari Görevli
Diğer
Cevapsız
Toplam

Tablo 1’de sunulan verilere göre, araştırmanın %78’ini kadın çalışanlar oluşturmaktadır. %67,7
oranında 20-30 yaş aralığına sahip bireyler çalışmaktadır. Çalışanların %42,5’i ön lisans mezunudur ve
%67,7’sinin idari görevi bulunmamaktadır. Ayrıca çalışanların %56,7’sinin bulundukları kurumda
çalışma süresi 1-5 yıldır. Meslekte çalışma süreleri ise %37,8 ile 1-5 yıldır. Araştırmaya katılan
çalışanların %43,3’ü bulundukları sağlık kuruluşunda tıp alanı ve idari görevli dışında kalan kısımdır.
Tablo 2: Güçlendirme Boyutlarının Ortalamaları
İFADELER

ANLAM

YETKİNLİK

ETKİ-ÖZERKLİK

-Yaptığım iş benim için çok önemlidir.
-İşimle ilgili faaliyetler benim için özel bir anlam
taşır.
-Yaptığım iş benim için anlamlıdır.
-İşimi yapmak için gereken yeteneklere sahip
olduğuma eminim.
-İşimi yapmak için gereken kapasiteye sahibim.
-İşim için gereken becerilere uzmanlık seviyesinde
sahibim.
-İşimi nasıl yapacağımı belirleme konusunda
özgürüm.
-İşimi nasıl yürüteceğime dair kararları kendi
verebiliyorum.
-İşimi yaparken farklı yöntemleri seçme konusunda
özgürüm.
-Bölümümdeki gelişmeler üzerindeki etkim oldukça
fazladır.
-Bölümümdeki olaylar üzerindeki kontrolüm oldukça
fazladır.
-Bölümümdeki olaylar üzerindeki nüfuzum oldukça
fazladır.

Ortalama

Std. Sapma

4,6772
4,5197

,71138
,92454

4,6378

,72011

4,7559

,51511

4,7874

,44774

4,5197

,68834

4,0720
3,9920

1,07895
1,11801

3,9760

1,13921

3,9200

1,08211

4,0000

1,08509

3,8640

1,03444

Tablo 2’de katılımcıların güçlendirme alt boyutlarına ait verdikleri cevapların ortalamaları ve standart
sapmaları yer almaktadır. Tabloya göre çalışanların güçlendirme algıları orta düzeyin üzerinde olduğu
belirlenmiştir.
Tablo 3: Örgütsel Bağlılık Boyutları Ortalamaları
İFADELER

DUYGUSAL
BAĞLILIK

NORMATİF
BAĞLILIK

-Mesleğimin geri kalan kısmını bu kurumda
geçirmekten çok mutluluk duyardım.
-Bu kurumun problemlerini sanki benim kendi
problemlerimmiş gibi hissediyorum.
-Kurumuma karşı güçlü bir “aitlik” duygusu
hissediyorum.
-Bu kuruma karşı “duygusal bağlılık”
hissediyorum.
-Bu kurumda kendimi “ailenin bir parçası” gibi
hissediyorum.
-Bu kurum benim için çok büyük kişisel anlam
ifade ediyor.
-Şu anda bu kurumda çalışmaya devam etmek
benim için bir istek olduğu kadar bir gereklilik de.
-Şu an bu kurumu bıraksam suçluluk duyardım.
-Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor.
-Bu kurumu şu an için bırakamazdım, çünkü
kendimi buradakilere karşı mecbur hissediyorum.
-Bu kuruma çok şey borçluyum.

Ortalama

Std. Sapma

3,9213

1,23832

3,9528

1,22058

4,1102

1,08546

3,7638

1,31207

3,8346

1,24572

3,7874

1,16585

4,0630

1,08194

3,3740

1,46768

3,6098

1,31594

2,9024

1,45655

3,3659

1,35664

Tablo 3’de katılımcıların örgütsel bağlılık alt boyutlarına ait verdikleri cevapların ortalamaları ve
standart sapmaları yer almaktadır. Tabloya göre çalışanların örgüte bağlılık algıları orta düzeyin biraz
üzerinde olduğu belirlenmiştir.
Tablo 4:Değişkenlerin Güvenilirlik Analizi
DEĞİŞKENLER
ANLAM
YETKİNLİK
ETKİ- ÖZERKLİK
DUYGUSAL BAĞLILIK
NORMATİF BAĞLILIK
GÜÇLENDİRME
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

SORU SAYISI
3
3
6
7
4
12
11

CRONBACH ALPHA
,874
,771
,900
,913
,864
,881
,931

Tablo 4’te değişkenlerin güvenilirlik analizi sonucu cronbach alpha değerleri verilmiştir. Tabloya göre
her iki ölçek oldukça güvenilirdir. Ölçeklerin alt boyutlarından yetkinlik boyutu güvenilirken diğer
boyutlar oldukça güvenilirdir.
Tablo5:Güçlendirme Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Büyüklüğü Yeterliliği Testi

,80

Ki-kare
S.D
sig.

Bartlett Küresellik Testi

983,653
66
,000

Araştırmada kullanılan güçlendirme ölçeğinin KMO örneklem büyüklüğü değeri ,80 ve Bartlett
küresellik testinde p<0,005 olarak bulunmuştur. Böylece güçlendirme ölçeğinin örneklem büyüklüğü
“iyi”dir.
Tablo6: Örgütsel Bağlılık Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Büyüklüğü Yeterliliği Testi

,876

Ki-kare
S.D
sig.

Bartlett Küresellik Testi

1424,902
153
,000

Araştırmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeğinin KMO örneklem büyüklüğü değeri ,87 ve Bartlett
küresellik testinde p<0,005 olarak bulunmuştur. Böylece örgütsel bağlılık ölçeğinin örneklem
büyüklüğü “iyi”dir.
Tablo :7 Güçlendirme Ölçeği Faktör Analizi
SORULAR
ANLAM

YETKİNLİK

1

-Yaptığım iş benim için çok önemlidir.
-İşimle ilgili faaliyetler benim için özel bir anlam taşır.
-Yaptığım iş benim için anlamlıdır.
-İşimi yapmak için gereken yeteneklere sahip olduğuma eminim.
-İşimi yapmak için gereken kapasiteye sahibim.
-İşim için gereken becerilere uzmanlık seviyesinde sahibim.

FAKTÖRLER
2
,955
,799
,887

3

,807
,933
,704

ETKİÖZERKLİK

-İşimi nasıl yapacağımı belirleme konusunda özgürüm.
-İşimi nasıl yürüteceğime dair kararları kendi verebiliyorum.
-İşimi yaparken farklı yöntemleri seçme konusunda özgürüm.
-Bölümümdeki gelişmeler üzerindeki etkim oldukça fazladır.
-Bölümümdeki olaylar üzerindeki kontrolüm oldukça fazladır.
-Bölümümdeki olaylar üzerindeki nüfuzum oldukça fazladır.

,758
,791
,725
,862
,858
,841

Tablo7’de güçlendirmeye yönelik olarak yapılan faktör analizi sonuçları yer almaktadır. Yapılan analiz
sonucunda Sprietzer’in geliştirmiş olduğu 4 faktörlü güçlendirme ölçeği 3 faktör olarak ortaya çıkmıştır.
Etki ve Özerklik boyutları tek bir faktör olarak elde edilmiştir.
Tablo 8: Örgütsel Bağlılık Ölçeği Faktör Analizi
SORULAR

DUYGUSAL
BAĞLILIK

NORMATİF
BAĞLILIK

FAKTÖRLER

-Mesleğimin geri kalan kısmını bu kurumda
geçirmekten çok mutluluk duyardım.
-Bu kurumun problemlerini sanki benim kendi
problemlerimmiş gibi hissediyorum.
-Kurumuma karşı güçlü bir “aitlik” duygusu
hissediyorum.
-Bu kuruma karşı “duygusal bağlılık” hissediyorum.
-Bu kurumda kendimi “ailenin bir parçası” gibi
hissediyorum.
-Bu kurum benim için çok büyük kişisel anlam ifade
ediyor.
-Şu anda bu kurumda çalışmaya devam etmek benim
için bir istek olduğu kadar bir gereklilik de.
-Şu an bu kurumu bıraksam suçluluk duyardım.
-Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor.
-Bu kurumu şu an için bırakamazdım, çünkü kendimi
buradakilere karşı mecbur hissediyorum.
-Bu kuruma çok şey borçluyum.

1
,824

2

,927
,939
,693
,712
,556

,412

,729
,668
,961
,787

Tablo8’de örgütsel bağlılığa yönelik olarak yapılan faktör analizi sonuçları yer almaktadır. Araştırmada
kullanılan Allen ve Meyer tarafından geliştirilen ölçekte Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı ve
Normatif Bağlılık olmak üzere üç boyut bulunmakta iken, yapılan faktör analizi sonucu binişik maddeler
ortaya çıktığı için iki alt boyut elde edilmiş ve devam bağlılığı ölçekten çıkarılmıştır.
Tablo 9: Güçlendirme Algısı ve Örgütsel Bağlılık Korelasyon Analizi Sonuçları
Güçlendirme

Örgütsel Bağlılık

Duygusal Bağlılık

Normatif Bağlılık

Etki-Özerklik

Anlam

Yetkinlik

r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p
n

Güçlendir
me
1
127
,599**
,000
127
,655**
,000
127
,420**
,000
127
,933**
,000
127
,650**
,000
127
,591**
,000
127

Örgütsel
Bağlılık
,599**
,000
127
1
127
,953**
,000
127
,901**
,000
127
,534**
,000
127
,537**
,000
127
,228**
,010
127

Duygusal
Bağlılık
,655**
,000
127
,953**
,000
127
1
127
,728**
,000
127
,588**
,000
127
,567**
,000
127
,266**
,003
127

Normatif
Bağlılık
,420**
,000
127
,901**
,000
127
,728**
,000
127
1
127
,371**
,000
127
,403**
,000
127
,138
,122
127

EtkiÖzerklik
,933**
,000
127
,534**
,000
127
,588**
,000
127
,371**
,000
127
1
127
,386**
,000
127
,396**
,000
127

Anlam

Yetkinlik

,650**
,000
127
,537**
,000
127
,567**
,000
127
,403**
,000
127
,386**
,000
127
1

,591**
,000
127
,228**
,010
127
,266**
,003
127
,138
,122
127
,396**
,000
127
,345**
,000
127
1

127
,345**
,000
127

127

Tablo 9 ‘da katılımcıların algıladıkları güçlendirme ile örgütsel bağlılığa ilişkin korelasyon analizi
sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre güçlendirme ile örgütsel bağlılık ve normatif bağlılık arasında
pozitif yönlü orta düzeyde; duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde ilişki vardır. Anlam
boyutuyla örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasında pozitif yönlü orta düzeyde
ilişki vardır. Etki- Özerklik boyutuyla örgütsel bağlılık ve duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü orta
düzeyde, normatif bağlılık arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki vardır. Yetkinlik boyutuyla duygusal
bağlılık arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki saptanırken örgütsel bağlılık ve normatif bağlılık arasında
anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır.
Tablo 10: Güçlendirme Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi Regresyon Analizi Sonucu
Bağımsız Değişken
Personel Güçlendirme
Bağımlı Değişken

Standart
beta(ß)
,599

Standart hata
,117

t değeri
8,366

p-değeri
,000

R2=,359

Örgütsel Bağlılık

F=69,984

Tablo 10’daki güçlendirme algısının örgütsel bağlılığı ne kadar açıkladığını tespit etmek amacıyla
yapılan regresyon analizi sonucuna göre bağlılığın %35’ini açıkladığı ve beta değeri istatistiksel olarak
anlamlı olduğu saptanmıştır. Buna göre H1 kabul edilmiştir.
Tablo 11: Güçlendirme Alt Boyutlarının Duygusal Bağlılığa Etkisi Regresyon Analizi

Bağımsız Değişkenler
Anlam
Yetkinlik
Etki-özerklik

Standart
beta(ß )
,412
-,054
,450

Bağımlı Değişken
Duygusal Bağlılık
Standart
t değeri
hata
,099
5,720
,152
-,751
,081
6,110
R2= ,484

p-değeri
,000
,454
,000

F=38,438

Tablo 11’de verilen analiz sonuçlarına bakılarak güçlendirme algısının alt boyutları duygusal
bağlılığın %48’ini açıkladığı saptanmıştır. Anlam ve etki-özerklik boyutlarının beta değeri istatistiksel
olarak anlamlıdır. Fakat yetkinlik boyutunun anlamlı olmadığı görülmektedir. (p>0,005) Buna göre
H1a , H1g kabul edilmiştir, H1d reddedilmiştir. Devam bağlılığı ölçekten çıkarıldığından dolayı H1b, H1e,
H1h reddedilmiştir.
Tablo12: Güçlendirme Alt Boyutlarının Normatif Bağlılığa Etkisi Regresyon Analizi

Bağımsız Değişkenler
Anlam
Yetkinlik
Etki-özerklik

Standart
beta( ß)
,325
-,085
,279

Bağımlı Değişken
Normatif Bağlılık
Standart
t değeri
hata
,149
3,673
,228
-,951
,122
3,083
R2=,223

p-değeri
,000
,343
,003

F=11,744

Tablo 12’deki regresyon analizi sonuçlarına göre güçlendirme algısı alt boyutları normatif bağlılığın
%22’sini açıklamaktadır. Anlam ve etki-özerklik boyutlarının beta değeri istatistiksel olarak anlamlıdır.
Fakat yetkinlik boyutunun anlamlı olmadığı görülmüştür. (p>0,005) Analiz sonuçlarına göre H 1c, H1ı
kabul edilmiştir. H1f reddedilmiştir.

SONUÇ
Sürekli değişen bir dünyada hem toplumsal yaşam hem de iş yaşamı büyük ölçüde etkilenmektedir.
Değişim ve gelişimin doğal sonucu oluşan ağır rekabet ortamı içinde bulunan örgütler, rekabet avantajı
elde edebilmek için kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak zorundadırlar. Bu nedenle bir örgütün
kaynaklarından olan insan kaynağının önemi giderek artmaktadır. Örgütlerin sahip olduğu insan
kaynağını sürekli geliştirmeleri, onların örgüte karşı güvenle bağlı olmasını sağlamaları ve hem işe hem
de örgüte karşı yükledikleri anlamları pozitif yönde maksimize etmeleri rekabet avantajı elde
etmelerinde yarar sağlamaktadır.
Hizmet sektörünün en temel ve önemli alanlarından biri olan sağlık sektörü değişimin en yoğun olduğu
bir alandır. Sağlık kurumlarında hem çalışan meslek gruplarının fazla oluşu, meslek gruplarının görev,
yetki ve sorumluluklarının belirsiz olması, hem de nitelikleri yüksek birçok meslek grubunun bir arada
bulunması ve buna ek olarak özel teknik cihazların sayıca hızlı artışı, hastanelerin aşırı derecede
kompleks bir hal almasına neden olmuştur. Emeğin yoğun olduğu hastaneler, karmaşık bir yapılanma
göstermekte; karmaşık yapılanma da, çalışanların sürekli güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Ayrıca
işgörenlerin kurdukları iletişim, hızlı karar alma ve yürütme faaliyetlerinin geliştirilmesi için
güçlendirme oldukça önemlidir.
Bu araştırmada hastanelerde çalışan bireylerin güçlendirme algılarının örgüte ne derece etkide
bulunduğu incelenmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda literatürde dört faktörlü olan güçlendirme
ölçeği 3 faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu faktörler anlam, yetkinlik ve etki-özerklik boyutlarıdır. Allen
ve Meyer’in geliştirdiği üç alt boyutlu örgütsel bağlılık anketi faktör analizi sonucunda iki alt boyuta
indirgenmiştir. Devam bağlılığı boyutu çıkarılarak duygusal bağlılık ve normatif bağlılık olarak ele
alınmıştır.
Yapılan korelasyon analizleri sonucunda güçlendirme ve alt boyutlarından anlam, etki- özerklik
boyutları ile örgütsel bağlılık ve alt boyutlarıyla anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca
güçlendirme alt boyutlarından biri olan yetkinlik boyutuyla duygusal bağlılık arasında ilişki saptanırken,
örgütsel bağlılık ve normatif bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Analiz sonuçları,
bireylerin güçlendirme algıları ile örgüte bağlılık arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.
Güçlendirmenin örgütsel bağlılığı ne derecede etkilediğini tespit etmek için yapılan regresyon analizi
sonucunda güçlendirmenin bağlılığın %35’ini açıkladığı saptanmıştır ve bu nedenle H1 kabul edilmiştir.
Güçlendirme algısının alt boyutları duygusal bağlılığın %48’ini açıkladığı saptanmıştır. Anlam ve etkiözerklik boyutları istatistiksel olarak anlamlı iken yetkinlik boyutunun istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı; bu nedenle H1a , H1g kabul edilirken H1d reddedilmiştir. Ayrıca güçlendirme algısı alt boyutları
duygusal bağlılığın %22’sini açıklamaktadır. Anlam ve etki-özerklik boyutlarının beta değeri
istatistiksel olarak anlamlıdır. Fakat yetkinlik boyutunun anlamlı olmadığı görülmüştür. Buna göre H1c,
H1ı kabul edilmiştir. H1f reddedilmiştir. Yapılan faktör analizleri sonucunda devam bağlılığı ölçekten
çıkarıldığından dolayı H1b, H1e, H1h reddedilmiştir.
Analizler sonucunda bütünsel olarak değerlendirildiğinde, güçlendirme algısının, bireylerin işine
yükledikleri anlamların ve işleri yürütme faaliyetlerinde kontrole sahip olmalarının örgütsel bağlılık
üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bireylerin bulundukları örgütlerin inançlarına ve amaçlarına
inanması ve kendini oraya ait hissetmesi, örgütlerin yüksek düzeyde verimlilik elde etmesi açısından
etkilidir. Bu kapsamda örgütler işgörenleri doğru analiz etmeli, onlar için yaptıkları işleri anlamlı hale
getirmeli, işgörenlere kontrolü verebilecek özerk bir ortamı hazırlamalı ve bu doğrultuda geliştirmelidir.
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ÖZET
Yabancıların taşınmaz edinimi, ülkemizde cumhuriyet dönemi ve öncesini de kapsayacak şekilde yoğun
tartışmaların yaşandığı ve Türk hukuk mevzuatında birçok defa değişikliklerine konu olmuş, kanun
değişikliklerine gündem teşkil etmiş bir alandır. Türk hukukunda yabancı gerçek ve tüzel kişilerin
taşınmaz edinimi konusu dağınık bir yapı içinde düzenlenmiştir. Yabancıların Türkiye’de taşınmazlar
üzerinde sahip olabilecekleri haklar, esas itibarıyla 2644 sayılı Tapu Kanunu’nda yapılan 6302 sayılı
Kanunla getirilen değişikliklerle ele alınmaktadır. Bu çalışmada, bilhassa Tapu Kanunuyla ortaya konan
hukuki çerçeve kapsamında yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizde taşınmaz edinimine ilişkin kabul
edilen şartlar ve kısıtlayıcı düzenlemeler incelenmiştir. Tapu Kanununda 2012 yılında gerçekleştirilen
değişiklikleri arasında en önemlisi yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimine ilişkin karşılıklılık
şartının kaldırılmasıdır. Değişiklikle, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı
ayni hak edinebilmesi için karşılıklılık şartının yerine, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerden
birinin vatandaşı olmak şartı getirilmiştir. Yeni sistemde 2017 Anayasa değişikliği ile Bakanlar
Kurulu’nun kaldırılmasıyla kanunlarda Bakanlar Kurulu’na verilen bütün görevler Cumhurbaşkanına
devredilmiştir. Bu yüzden Tapu Kanunu’na ilişkin tarihsel süreçte Bakanlar Kurulu’na ilişkin anlatılan
yetkiler artık günümüzde Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacaktır. Kanun düzenlemeleri sayesinde
yabancıların ülkemizde taşınmaz edinimi kolaylaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz Edinimi, Tapu Kanunu,
Karşılıklılık.
ABSTRACT
The acquisition of the immovable property of the foreigners has been an issue that has been subject to
changes in the law, which have been subject to changes in the Turkish legal legislation many times,
including intense discussions involving the republic period and before. In Turkish law, the acquisition
of immovable property of foreign real and legal persons is regulated within a scattered structure.
Foreigners can have their rights over immovable property in Turkey are dealt essentially with the Land
Registry Law numbered 2644 with amendments made by Law No. 6302 In this study, the legally
accepted conditions and restrictive regulations regarding the acquisition of real estate by foreign real
and legal persons in Turkey have been examined. The most important of the amendments made in the
Land Registry Law in 2012 is the abolition of the reciprocity requirement for the real estate acquisition
of foreign real persons. Amendment, foreign real and legal persons instead of reciprocity in order to
obtain real estate and limited real rights in Turkey, the Council of Ministers must be citizens of one of
the countries determined by the Board were introduced. Thanks to the legislative arrangements, the
acquisition of immovables in our country has been facilitated. Therefore, the powers described in the
historical process related to the Land Registry Law will be used by the President. Thanks to the
legislative arrangements, the acquisition of immovables in our country has been facilitated
Key Words: Real Estate Acquisition Of Foreign Real And Legal Persons, Land Registry Law,
Reciprocity.
GİRİŞ
Türkiye’de yabancıların mülk edinmeleri tarihsel süreçte çeşitli yasal düzenlemelere tabi tutulmuştur.
Osmanlı Devleti’nin özellikle son zamanlarında getirilen düzenlemelerle başlayan süreç, 2644 sayılı
Tapu Kanunu’nda yapılan 6302 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerle son bulmuştur.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yabancıların ülkemizde taşınmaz edinimine ilişkin temel
düzenlemelerin Tapu Kanunu ile yapıldığı görülmektedir. Tapu Kanunu’nun ilk haliyle Türkiye’de
sadece yabancı gerçek kişilere mütekabiliyet esasının gerçekleşmesi ve diğer yasalardaki düzenlemelere
uyulması şartıyla mülk edinme hakkı tanınmıştır. Fakat Anayasa Mahkemesi Tapu Kanundaki
yabancıların mülk edinimine ilişkin bazı hükümleri iptal etmiştir. 2003 yılında Tapu Kanunu’nda 4916
Sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, yine karşılıklılık esasına ve yasal kısıtlamalara uyulması
koşuluyla, yabancı gerçek kişiler yanı sıra yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş olan tüzel
kişiliği haiz olan ticari şirketlere de 30 hektara kadar mülk edinme hakkının tanındığı görülmektedir.
Yine Anayasa Mahkemesi tarafından 4916 sayılın kanunla getirilen değişiklikler iptal edilmiş; bir
süreliğine uygulamada yaşanan boşluk 2005 yılında 5444 Sayılı Kanun’la Tapu Kanunu’nda yapılan
değişiklikle yabancı uyruklu gerçek kişilerle yabancı uyruklu ticari şirketlerin Türkiye’de mülk
edinmelerinin koşuları değiştirilmiştir. Yabancı gerçek kişiler toplamda 2,5 hektarı geçmemek
koşuluyla, mütekabiliyet esasına ve yasal sınırlara uygun olarak işyeri olarak ya da mesken olarak
kullanmak için mülk ve sınırlı ayni hak iktisap edebilecektir. Buna karşın yabancı devletlerde o devletin
kanunlarına uygun şekilde kurulmuş olan tüzel kişiliği haiz ticari şirketler, yalnızca özel kanunlarda
getirilen düzenlemeler uyarınca mülk ve sınırlı ayni hak edinebilecektir.
Anayasa Mahkemesi 5444 sayılı kanunun ile getirilen düzenlemeleri de Anayasaya aykırılık
gerekçesiyle iptal ederek yürürlükten kaldırmıştır. İptal kararından sonra 2008 yılında kabul edilen 5782
Sayılı Kanun ile Tapu Kanunu’nda tekrar değişiklikler yapılmıştır. 5782 Sayılı Kanun’la getirilen
düzenlemelere göre yabancı gerçek kişilerle yabancı devletlerin kanunlarına göre kurulmuş olan tüzel
kişiliği haiz ticari şirketlerin Türkiye’de mülk edinmesi ve sınırlı ayni hak ediniminin aynı şartlara tabi
kılındığı görülmektedir.
5872 sayılı Kanuna yönelik açılan iptal davası sonucunda Anayasa Mahkemesi söz konusu kanunun
bazı kısımlarını iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararının ardından Tapu Kanunu’nda
yabancıların mal edinimine ilişkin son değişiklik olan 6302 sayılı kanun ile yapılmıştır. Bu değişikliğe
ek olarak 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 9. maddesiyle, bu kanunda yer alan bütün “Bakanlar
Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. Yeni sistemde 2017 Anayasa değişikliği
ile Bakanlar Kurulu’nun kaldırılmasıyla kanunlarda Bakanlar Kurulu’na verilen bütün görevler
Cumhurbaşkanına devredilmiştir. Bu yüzden Tapu Kanunu’na ilişkin tarihsel süreçte Bakanlar
Kurulu’na ilişkin anlatılan yetkiler artık günümüzde Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacaktır.
Bu çalışmada öncelikli olarak yabancı kavramı ve çalışmanın temelini oluşturan mülkiyet kavramı ele
alınacaktır. Ardından yabancılara hak tanınırken esas alınan temel ilkelere değinilecek; ardından
Osmanlı Devletinden başlayıp günümüze kadar uzanan yabancıların mülk edinmesine ilişkin temel
süreç genel hatları ile özetlenecektir. Çalışmamızın özünü oluşturan yabancıların mülk edinimine ilişkin
anayasalarda ve temel kanun kabul edilen Tapu Kanunu’nda getirilen düzenlemeler kronolojik sırayla
ayrıntılı bir şekilde ele alınacak; son bölümde ise yabancıların mülk edinimini kısıtlayan ve genişleten
bazı kanunlara değinilerek çalışmamız sona erecektir.
1. YABANCILARIN MÜLK EDİNİMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
I. YABANCI KAVRAMI
A. Genel Olarak
Yabancı kavramının tanımına geçmeden önce uyrukluk kavramının tanımının yapılması gerekmektedir.
Bir kişiyi ya da eşyayı (uçak ve gemi gibi) devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağa uyrukluk bağı denir.
Bu bağ ile devlete bağlı olan kişilere ise vatandaş denmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
vatandaşlık anlayışına bakıldığında, Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olarak
nitelendirildiği görülmektedir. Türk vatandaşlığının aslen kazanılmasında “Türk babanın veya Türk
ananın çocuğu” olan kişinin Türk vatandaşlığını doğum yoluyla soybağı esasına dayanarak kazanacağı
düzenlenmiştir. Bu bilgiler ışığında Türk vatandaşlığının kapsamı belirlendikten sonra, Türk
vatandaşlığının dışında kalan kişilerin yabancı olacağını kabul etmek gerekir.

B. Yabancı Kavramının Tanımı
En basit haliyle bulunduğu devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan kişilere yabancı denilmektedir1.
Yabancı kavramına ilişkin Devletler Hukuku Enstitüsünün 1892 yılında Cenevre toplantısı sırasında
yapmış olduğu tanıma göre “sadece geçici veya mukim ya da yerleşik, mülteci veya ülkeye kendi istekleri
ile girmiş olup olmadıkları fark etmeksizin, bir devletin ülkesinde bulunup da, halen vatandaşlık hakkı
olmayan kimselerdir”2. Yapılan diğer diğer bir tanımda ise, aslen veya sonradan eğer bir devletin
vatandaşlığı kazanılmışsa, o devletin yetkisi altındaki topraklarından çıkarak başka bir devletin yargı
yetkisine girilirse, o kişi ülkesine girdiği devlet bakımından “yabancı”, uyrukluk bağı ile bağlı
bulunduğu devlet açısından “ülke dışındaki vatandaş” statüsünü kazanacaktır3. Geniş anlamda bir tanım
yapıldığı zaman yabancılar da kendi içerisinde bulundukları devlet ile aralarında hukuki ilişkilerine
göre, çeşitli gruplara ayrılırlar4:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Yabancı gerçek kişiler
Yabancı tüzel kişiler
Bir veya daha fazla devletin uyruğu olanlar
Bir tanesi Türk vatandaşlığı olan çok uyruklular
Göçmenler
Azınlıklar

C. Yabancı Türleri
1. Yabancı Gerçek Kişiler
Medeni hukuk anlamında gerçek kişi, insanlardır. Bu kavramın sözlük anlamına bakıldığında; “hakiki
şahıs, kendilerine hukukun hak ve borç sahipliği tanıdığı varlıklar, insanlar” olarak tanımlanmıştır5.
Bir özel hukuk kişisinin bir devlete sorunsuz bir şekilde vatandaşlık bağı ile bağlı olmadığı halleri de
dikkate alarak vatansız kişiler, göçmenler ve mülteciler konusuna da değinmek gerekmektedir.
2. Mülteciler ve sığınmacılar
Sığınmacı ya da mülteci kavramlarının ulusal ve uluslararası alanda çok farklı tanımı ve anlamı
mevcuttur. Kimi tanımlar mülteci ve sığınmacıyı aynı anlamda kullanırken, kimi tanımlar ise iki
kelimeye farklı anlamlar ve farklı statüler yüklemektedir.
Avrupa’daki mültecilerle ilgili olarak 1947 yılında kurulan ve görevini 3 yıl sürdüren Uluslararası
Mülteci Örgütünün (UMÖ) yaptığı mülteci tanımına göre mülteci; ırk, tabiiyet, politik düşünce ve dini
inançlarından dolayı zulme uğrayan ya da tabiiyetinde bulunduğu ülke tarafından korunma imkânı
bulunmayan kişilerdir6.
Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesinde mülteci kavramı şu şekilde tanımlanmıştır:
"ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği
konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen
veya dönmek istemeyen kişi; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişi"7.
Başka bir tanıma göre mülteci, “ülkesinde, ırkından dolayı, sosyal konumundan veya siyasal
düşüncesinden dolayı ya da ulusal kimliği nedeniyle kendini baskı altında hissedip, bu durum
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neticesinde kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona tarafsız davranma kabiliyetini
kaybettiğini düşünerek, ülkesini terk eden, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve talebi başvuru
yaptığı ülkenin yetkilileri tarafından kabul edilmiş kişidir”8. Sığınmacı ise, aynı nedenlerle ülkesinden
ayrılmak zorunda kalmasına rağmen henüz mülteci statüsü almak için başvuru yapmamış ya da yaptığı
başvuru henüz kabul edilmemiş kişilere denilmektedir9. Farklı bir ifadeyle mülteci statüsünü hukuken
kazanan yabancılara mülteci; mültecilik statüsü yetkili makamlarca incelenen ve geçici bir korumadan
faydalanan yabancıları ise sığınmacı sözcüğü karşılamaktadır10.
3. Göçmenler
Uluslararası düzeyde göçmen tanımının genel kabul gören bir karşılığı yoktur. Dışarıdan herhangi bir
zorlama unsuru olmaksızın, kişinin tamamen hür iradesiyle ve kişisel rahatlığını gözetmek maksadıyla
göç etme kararı alan kişileri kapsadığı kabul edilmektedir. Buradan yola çıkarak göçmen terimi;
kendisinin ve ailesinin maddi ve sosyal durumunu iyileştirmek, aile bireylerinin gelecek beklentilerini
artırmak amacına uygun olarak hareket eden kişi veya aile fertlerini kapsamaktadır11.
Başka bir tanıma göre göçmenler değişik sebeplerle vatandaşı oldukları ülkeyi başka bir ülkeye yerleşme
amacıyla terk eden kişiler göçmen olarak nitelendirilir. Bu tanımdan yola çıkarak göçmenlerin bir ülkeye
yaşamak amacıyla gittiği sonucuna varırız. Bu durum da göçmenlerin yabancı sınıfında anılmasında
zorluklara yol açar12.
Göçmenlere yönelik düzenleme 19.06.2006 tarih ve 5543 sayılı İskân Kanununda yer almaktadır. İskân
Kanunun 8. maddesinde ülke sınırlarından yurda giren iskânlı göçmenlerin geçici veya kesin iskânları
için belirtilen yerlerdeki, serbest göçmenlerin ise yerleştikleri yerlerin en büyük mülki amirine müracaat
ederek kendileri ve aile fertleri için Vatandaşlığa Girme Beyannamesi’ni imzalamaları ve Göçmen
Belgesi alması gerektiği belirtilmiştir. Göçmen belgesinin 2 yıl olan geçerlilik süresi ve bu belgenin
geçici kimlik belgesi olarak kullanılması da aynı madde ile düzenlenmiştir. Bu durumda olan kişiler
göçmen kâğıdını aldıktan sonra Türk vatandaşı sayılırlar ancak bu belgeyi alana kadar yabancı kabul
edilirler13.
4. Vatansızlar (Uyruksuzlar)
“Herkesin bir vatandaşlığı olmalıdır” ilkesi vatandaşlık hukukunun temel bir parçasıdır. Vatandaşlığı
bulunmayan kimsenin olmaması gerektiğini ifade eden bu ilke ile, vatandaşlık hakkının önemi
vurgulamakta ve insanların uyruksuz kalmasının önlenmesi amaçlamaktadır14. Bir kişinin vatansız
statüsünü kazanması, doğum anında ya da sonradan meydana gelebilir. Vatandaşlığın doğumla
kazanılması ölçütlerinin kullanıldığı durumlarda, doğum anında ortaya çıkan vatansızlık söz konusu
olabilir. Örneğin, eğer ana babanın uyrukluğunu taşıdığı devlette, vatandaşlığın kazanılmasında doğum
yeri esasını kabul ediliyorsa, çocuk kan bağı esasını kabul eden diğer bir devlette doğmuşsa, bu durumda
çocuk vatansız olacaktır. Aynı şekilde, çocuğun vatansız bir ana ve babadan, yalnızca kan bağı esasının
kabul edildiği bir devlette doğması halinde de, çocuk vatansız olacaktır15.
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Uyrukluktan yoksun kalmanın ikinci nedeni ise, siyasal-hukuksal bir nitelik taşımaktadır. Devletler,
çeşitli dönemlerde, ya savaş sırasında düşman devletin ırk ve dilinden olan kişileri uyrukluklarından
çıkarma yoluyla, ya belirli dinden toplulukların uyrukluktan çıkarılması yoluyla, ya birtakım siyasal
gurupların uyrukluktan çıkarılması yoluyla, ya da devletine bağlılıkla bağdaşmayan eylemlere karışmış
kişilerin uyrukluğunun kaybettirilmesi yoluyla kimi kişilerin uyrukluklarına son vermektedir. Bu
yollarla bir devlet uyrukluğundan çıkarılan kişilerin başka bir devlet uyrukluğunu kazanamamaları
sonucu ise, vatansızlık durumları doğmaktadır16.
Vatansızların statüsüne ilişkin genellikle vatansızlara, sığınmacıların statüsüne benzer hakların
tanınması yoluna gidilmektedir. Bununla birlikte, kimi konularda sığınmacılara uygulanması öngörülen
en çok gözetilen ulus kuralı yerine, genel olarak yabancılara uygulanan daha olumsuz kuralların geçerli
olacağı kabul edilmektedir17.
5. Yabancı Tüzel Kişiler
Hukuk nezdinde hak ve fiil iktidarı insanlarla birlikte bazı kişi ve mal topluluklarına da tanınmıştır.
Tüzel kişiler hukuk nezdinde insanlar gibi hak ve fiil ehliyetine sahip olarak kabul edilmişlerdir. Bu
kabul ediş de tüzel kişilikleri hukuk karşısında özne haline getirmiştir. Ancak tek başına tüzel kişiliğin
taşıdığı özne olma yeterliliği tüzel kişinin mahiyetinin tam manasıyla tek başına açıklamaya yeterli
değildir. Tüzel kişiliğin mahiyeti ancak tanımıyla daha net anlaşılacaktır18. Belirli bir gayeye yönelik
bağımsız ve devamlı örgütlenmiş olarak hareket eden kişi ve mal topluluklarının tüzel kişi olduğu
tanımından yola çıkacak olursak hukuki kişinin gerçek kişinin karşıtı olarak kullanılan hukukun yarattığı
kişi olduğu ve başlı başına varlığı olmak üzere kurulan dernek ve ortaklıkların yanında kendilerine özgü
bir varlığı olan ya da belirli bir amacı bulunan kurumlara tüzel kişi denildiği anlaşılmaktadır19.
Bununla birlikte Medeni Kanun’un 47. maddesi de tüzel kişiyi bu bağlamda açıklayarak; kendisini
oluşturan insan ve mal topluluğundan bağımsız olarak ve belirli bir amaca yönelik, başlı başına bir
varlığı olmak üzere ortaya çıkan insan ve mal topluluğu olduğundan bahsetmiştir.
Özellikle bir tüzel kişi türü olan ticari şirketlerin uyrukluğunun tespit edilmesi yabancılık sıfatını
taşımaları bakımından önemlidir. Gerçek kişilerin uyrukluğunun tespiti zor olmamasına rağmen,
şirketler açısından durum çok daha zordur. Şirketlerin bir devletin tabiiyeti sayılmasında her devlet
kendi hukuku çerçevesinde karar verir. Buna bağlı olarak kimi devletler ülkesinde bulunan şirketleri
kendi tabiiyetinde kabul ederken kimileri bu şirketleri yabancı tabiiyette sayar20.
Tüzel kişilerin yabancılığın tespitinde mukayeseli hukuk beş kriteri temel alır. Bunlar21;
1. Tüzel kişilerin ortaklarının tabiiyeti,
2. Ortaklık merkezinin bulunduğu yer,
3. Ortaklığın denetimini elinde bulunduran kişilerin vatandaşlığı,
4. Ortaklığın kurulduğu yer,
5. Sermayenin toplandığı ülke.
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Tüzel kişilerin ortaklarının tabiiyeti İzlanda ve İsveç gibi ülkelerde kritere dâhildir. Tüzel kişiliğin
ortaklarından birisi bile yabancısıysa bu ülkeler o tüzel kişiliği yabancı olarak kabul ederler22.
Türk hukukundaki Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesindeki düzenlemeye bakıldığında bu konunun
“Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülkelerinin
kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil
olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır. Ticari
işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin
şubeleri gibi tescil olunur.” şeklinde düzenlendiği görülmektedir.
6. Bir veya Daha Fazla Devletin Uyruğu Olanlar
En geniş anlamıyla yabancı, en az bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan bireylerdir. Bu açıdan
bireyler uyrukluk bağıyla bağlı oldukları devletler haricinde yabancı olarak nitelendirilirler. Kısaca
birey birden fazla devletin vatandaşı olsa da Türk vatandaşlığına sahip değilse Türk hukuku açısından
yabancı olarak kabul edilir23.
Bunun yanında kişi ne kadar ülke tarafından vatandaşlığa kabul edildiğinin bir önemi olmaksızın Türk
vatandaşlığına da sahipse o kişi Türk hukuku bakımından yabancı olarak değerlendirilmez ve Türk
vatandaşının sahip olduğu bütün haklara sahip olur. Çifte vatandaşlığa sahip olan bireyler Türk vatandaşı
kimliklerini kaybetmedikleri veya bu kimlikten vazgeçmedikleri sürece hiçbir kısıtlama olmadan
gayrimenkul edinebilirler. Daha önce de bahsedildiği gibi birden fazla vatandaşlığa sahip kişi Türk
vatandaşlığına sahip değilse Türk hukuku nezdinde yabancıdır ve yabancılara uygulanan sınırlamalara
tabidir24.
2. YABANCILARIN MAL EDİNİMLERİNE İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELER
I. ANAYASAL DÜZENLEMELER
A. 1982 Anayasasında Mülk Edinme Hakkı
1982 Anayasasında temel hak ve hürriyetlerin sağlanmasında bazı maddelerde “her Türk” ifadesine yer
verilmesine rağmen, çoğu maddede “herkes” ifadesine yer vermiş; çok nadir de olsa “yabancılar” ifadesi
kullanılmıştır. Bu ifadelerin kullanılmasında esas amacın, kişilerin temel hak ve yükümlülüklerini
düzenleyen maddelerde “her Türk” ifadesinden Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan
kişileri, “yabancılar” ifadesinden sadece yabancıları, “herkes” ifadesinden ise vatandaş- yabancı ayırımı
yapılmaksızın herkesin anlaşılması gerektiğini söylemek mümkündür. Belirtmek gerekir ki sadece Türk
vatandaşlarına tanınan haklar siyasi hak ve ödevler kısmında düzenlenen seçme ve seçilme hakkı, kamu
hizmetine girme hakkı, siyasi parti kurma hakkı ve vatan hizmetidir. Bununla birlikte anayasada
mütekabiliyet esasına dayalı olarak tanınan tek hak dilekçe hakkıdır. Buna göre Türkiye’de ikamet eden
yabancıların dilekçe hakkından faydalanması karşılıklılık esasına dayanmaktadır. Söz konusu devletin
vatandaşına bu haktan faydalandırılması, o devlet ülkesinde bizim vatandaşlarımıza bu hakkın tanınıp
tanınmadığına bağlıdır. Bunların haricindeki düzenlenen temel haklardan yabancı-Türk vatandaşı
ayrımı yapılmaksızın herkes yararlanabilmektedir.
1982 Anayasasının 35. Maddesinde “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak
kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı
olamaz.” denilmek suretiyle yabancı-Türk vatandaşı ayrımı yapılmaksızın herkesin mülkiyet hakkına
sahip olacağı düzenlenmiştir. Ayrıca bu hakkın sınırlandırılmasında özel sebep olarak “kamu yararı”
amacıyla sınırlandırmanın yapılabileceği düzenlenmiştir.
Olağan dönemlerde yabancıların haklarının sınırlandırılması konusun 1982 Anayasasının 16.
maddesinde 2 temel kriter getirilmiştir. Buna göre yabancıların temel hakları milletlerarası hukuka
HODGSON, Stephen / CULLİNAN, Corm ac / CAMPBELL, Karen; Land O wnership and Foreigners,
A Comparative Analysis of Regulatory Approaches to The Acquisition and Use of Land by Foreigners,
FAO Legal Papers Online, December 2003, s. 12.
23 AYBAY, Rona; Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2006, s. 18.
24 SOLMAZ Erkan, Yabancılar a Taşınmaz Satışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon 2015, s.
5-6.
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uygun olarak yalnızca kanunla sınırlandırılabilir. Buradan anlaşılacağı üzere yabancıların mülkiyet
hakkının sınırlandırılmasında devletin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal
etmemesi ve yapacağı sınırlamaları TBMM tarafından çıkartılan bir kanunla düzenlemesi gerektiği
anlaşılmaktadır.
Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ifadesinin, Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalarla veya
uluslararası hukukun kaynaklarından birisi olarak andlaşmalarla sınırlandırılması düşünülemez. Ayrıca
“uluslararası hukuk kurallarından doğan yükümlülükler” ifadesi yorumlanırken, uluslararası hukukun
bütün kaynakları dikkate alınmalıdır. Diğer bir deyimle, her şeyden önce, Uluslararası Adalet Divanı
Statüsü 38. madde I. fıkra düzenlemesi anlamında andlaşmalar, uluslararası örf-adet kuralları, hukukun
genel ilkeleri, ikincil derecede olmak kaydıyla, yargı kararları ve öğreti bu kapsamdadır25.
Her ne kadar anayasada sınırlandırmanın kanunla yapılması gerektiği düzenlense de, doktrinde
kanunlara aykırı olmamak ve kanunların uygulanmasını sağlamak üzere yetkili kurumlarca çıkarılan
yönetmelik, tebliğ ve genelge gibi düzenleyici işlemlerle de mülk edinme hakkının sınırlandırılmasının
mümkün olduğu savunulmaktadır26.
Belirtmek gerekir ki 2017 Anayasa değişiklikleri ile Anayasaya giren Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
ile Cumhurbaşkanı tarafından yürütme yetkisine ilişkin bütün konularda Cumhurbaşkanı tarafından
çıkartılabilmektedir. Fakat anayasada Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çıkartılabileceği konulara
sınırlama getirilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı, temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, siyasi haklar
ve ödevler konusunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneme yapamaz. Burada belirtilen
haklar arasında bir kişi hakkı olan 35. maddede düzenlenen “mülkiyet hakkı” da yer alır. O zaman
Cumhurbaşkanının çıkartacağı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mülkiyet hakkını sınırlandırması,
yabancıların mülk edinme hakkına ilişkin düzenleme yapması mümkün değildir. Fakat belirtmek gerekir
ki, Cumhurbaşkanı tarafından ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanı
olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara
bağlı olmaksızın OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkartabilmektedir. Anayasa’nın 119.
Maddesine göre bu şekilde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun hükmünde kabul
edilmektedir. Yani Cumhurbaşkanı bu kararnamelerle kanunlarda değişiklik yapabilme yetkisine sahip
hale gelmiştir. Sonuç olarak daha doktrinde tartışmalı olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı çıkartmış
olduğu bir OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yabancıların mülk edinmesine ilişkin
düzenlemeler getirebilecektir.
II.YABANCILARIN MÜLK EDİNMESİNE İLİŞKİN KANUNLAR
A. Yabancı Gerçek Kişiler Bakımından Mülk Edinme Hakkı
1. Gerçek kişiler bakımından
Tapu Kanunu’nda yabancıların mal edinmesiyle alakalı yapılan son değişiklik 03.05.2012 tarihli ve
6302 sayılı kanundur 27. 02.07.2018 tarihinde 698 sayılı KHK ile kanunda yer alan “Bakanlar Kurulu”
ibareleri “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 2017 yılında yapılan anayasa
değişikliğine bağlı olarak Bakanlar Kurulu’nun kaldırılması ve bu görevlerin Cumhurbaşkanı’na
devredilmesi kaynaklıdır. Bu açıdan bakıldığında Tapu Kanunu’nda Bakanlar Kurulu’na ait yetkileri
Cumhurbaşkanı’nın kullanacağı anlaşılmaktadır. Bu kısımda yeni haliyle yabancıların mülk
ediniminden bahsedilecektir.
Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde gerçekleşen son değişiklikle kanuni sınırlamalar çerçevesinde,
uluslararası ikili ilişkiler bakımından ve ulusal çıkarlara uygunluğuna kanaat getirilmesi halinde
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek yabancı ülkelerin vatandaşı olan gerçek kişilerin Türkiye’de
taşınmaz mülk edinimi ve ayni haklara sahip olabilmelerinin önü açılmıştır. Bunun yanında yabancı
uyruklu gerçek kişilerin ülke sınırları içerisinde edinebilecekleri taşınmaz miktarı söz konusu ilçenin
AKSAR, Yusuf, Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk I, 3. Baskı, Ankara 2015, s. 170.
LEVİ, s. 67.
27 Kanunun tam metni için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120518 -1..htm,
Erişim Tarihi 18.03.2019.
25
26

yüz ölçümünün yüzde 10’undan ve kişi başına ülke genelinde 30 hektardan daha fazla olamayacak
şekilde sınırlandırılmıştır. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı yabancıların kişi başına edinebileceği miktarı
iki katına çıkarma yetkisine sahiptir.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanına yasanın tanıdığı bir diğer yetkiyse Cumhurbaşkanı’nın, ülke
menfaatleri gözetmek amacıyla, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarına uygun şekilde kurulmuş tüzel kişiliği taşır ticari şirketlerin ülke sınırları içindeki taşınmaz
mülk edinimini ve ayni hak kullanımını; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçümü
ve miktar olarak belirleyebileceği, sınırlayabileceği, kısmen veya tamamen durdurabileceği veya
yasaklayabileceğidir. Bu kararlar Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla verilecektir. Cumhurbaşkanı’nın bu
konuda vereceği kararlara karşı yargı yolu açık bırakılmıştır. Cumhurbaşkanı’nın vereceği kararlara
karşı iptal davaları Danıştay’da açılabilecektir. Danıştay, bu kararların iptaline ilişkin davalarda ilk
derece mahkeme sıfatıyla yetkilendirilmiş mahkemedir28.
Yabancı uyruklu gerçek kişilerin satın aldıkları taşınmaz mülkler üzerindeki yapı inşa çalışmaları da
bazı standartlar eşliğinde kontrol edilmektedir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler satın aldıkları taşınmazlar
üzerinde gerçekleştirmek istedikleri yapı inşasıyla alakalı 2 yıl içerisinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan onay almak zorundadırlar. Proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirleyeceği
başlama ve bitiş sürelerine uymak kaydıyla projeye başlamaları ve projeyi bitirmeleri gerekmektedir.
Yapım aşamasına ait tarihlendirme işlemi tamamlanan proje bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne tapu
kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere gönderilecektir. Projeye ait başlama ve bitiş tarihleri
ise bakanlık tarafından kontrol edilecektir.
Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Tapu kanunun 35.maddesine aykırı şekilde taşınmaz mülk
edinmelerinin ilgili bakanlık veya idareler tarafından tespit edilmesi durumunda Maliye Bakanlığı’nın
vereceği bir yılı geçmeyecek şekilde tasfiye edilmesi kararına maliki tarafından uyulmaması halinde
tasfiye edilerek nakdi bedele çevrilir ve söz konusu bedel hak sahibine ödenir.
Yine benzer şekilde süresi içinde Çevre ve Şehir Bakanlığı’na başvuru yapılmayan projelerde veya
süresi içinde projeleri gerçekleşmemesi durumunda Tapu Kanunu’nun 35.maddesinde yer alan
sınırlamalara aykırı olacak şekilde yabancıların miras yoluyla taşınmaz mülk ve sınırlı ayni hak
edinmeleri durumlarında idare tarafından yapılan tespitler neticesinde Maliye Bakanlığı’nca verilecek
bir yılı geçmeyecek şekilde mülk maliki tarafından tasfiye kararına uyulmaması halinde tasfiye edilerek
bedeli nakde çevrilir ve mülk malikine ödenir.
Bütün bunlara ek olarak askeri yasak bölgeleri ve askeri stratejik bölgelere ait harita ve koordinat
değerleri Tapu Kanunu’nun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ve bu yerlere ait yapılan
değişikliklere ait harita ve koordinat değerleri ise değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay
içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
bildirilmesi zorunluluğu Milli Savunma Bakanlığı’na aittir. Yine aynı şekilde özel güvenlik bölgeleri ve
bu bölgelere ait değişiklikleri gösterir harita ve koordinat bilgileri yukarıda belirtilen süreler dâhilinde
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na İç İşleri Bakanlığı
tarafından bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise yukarıda
bahsedilen belgelerin kendisine iletilmesiyle gerekli tapu işlemlerini yürütmekle hükümlüdür.
2. Devlete Bağlı veya Devletle Herhangi Bir Şekilde İlgisi Bulunan Gerçek Kişilerin Durumu
Bir devletle mali veya ilgisinin şekli önemli olmaksızın ilgisi bulunan gerçek kişiler hiçbir surette başka
bir devlette taşınmaz mülk edinemezler. Bu kişiler devlete bağlı, mensup olduklarından bu kişilerin bir
ülke sınırlarında taşınmaz mülk edinmeleri bağlı veya mensup oldukları devletin söz konusu devlet
sınırları içerisinde taşınmaz mülk edinmeleri anlamına geleceğinden yukarıda bahsi geçen sınırlama
ortaya çıkmıştır. Bunun yanında 1954 tarihli petrol kanununda da yukarıda bahsedilene benzer bir
sınırlama söz konusudur. Petrol Kanunu’nun “Milli Menfaatlerin Korunması” başlıklı ilgili bölümüne
28
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göre idaresinde yabancı devletlerin doğrudan veya dolaylı olarak etkili olabildikleri veya yabancı
devletlerle mali ilgileri bulunan tüzel kişilerle yabancı bir devlet namına hareket eden kişilerin petrol
çıkarımında kullanılabilecek taşınır ve taşınmaz mal edinmeleri, bu mallar üzerinde hak veya menfaat
tesis etmeleri hiçbir şart gözetmeksizin tamamen yasaklanmıştır29.
B. Yabancı Tüzel Kişiler Bakımından Mülk Edinme Hakkı
1. Genel Anlamda Yabancı Tüzel Kişiler Bakımından
Yabancı vakıfların, yabancı kamu hukuku tüzel kişilerin, özellikle de devletlerin bir başka devlet
ülkesinde taşınmaz mülk edinmesi konusu bahsi geçen ülkenin siyasi bütünlüğü ilkesine aykırı
olacağından uluslararası hukukta kendisine yer bulamamıştır30. Bir ülkenin başka bir ülke topraklarında
taşınmaz mülk edinmesi birkaç istisna haricinde söz konusu olmamaktadır. Bu konuda mütekabiliyet
esasına bağlı bir mülk edinimi dahi mümkün değildir 31.
Devletler ekseriyetle yabancı gerçek kişilere belli sınırlamalar çerçevesinde ülkesi sınırları içerisinde
taşınmaz mülk edinmelerine sıcak bakıp bu konuda gereken düzenlemeleri yaparak yabancı gerçek
kişilerin mülk edinmesine olanak tanıyan kanuni değişikliklere sahip olsa da yabancı gerçek kişilerden
çok daha güçlü olan yabancı tüzel kişilerin kendi ülkelerinde taşınmaz mülk edinmeleri konusunda kendi
ülkesinin ekonomik, siyasi çıkarlarla ve kendi ülkesinin egemenliğine zarar vermeme düşüncesiyle daha
katı tutum sergilemektedir32. Tüm bu gerekçelerle yabancı tüzel kişilerin ülke sınırları içerisinde
taşınmaz mülk edinimi konusu kısa zamanda aşılabilir ve bu konunun önü açılabilir olarak
görünmemektedir 33.
i. 2664 sayılı Tapu Kanunu
Yabancı tüzel kişilerin Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz mülk edinmeleriyle alakalı ilk düzenleme
4916 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle ortaya çıktı. Bu kanunun ortaya çıkmasına kadar ülke sınırları
içerisinde yabancı tüzel kişilerin mülk edinmesiyle ilgili genel bir hukuk kuralı yoktu. Ancak genel
eğilim Türkiye’de yabancıların taşınmaz mülk edinemeyecekleri yönündeydi. Bu konuda nerdeyse fikir
birliği olduğundan bahsetmek mümkündür34.
Cumhuriyet dönemi düzenlemelerine bakıldığında da yabancıların mülk edinmesine dair bir değişiklik
olmadığı görülmektedir. Ancak 22.12.1934 tarihinde 2664 sayıyla yayınlanan Tapu Kanunun 35.
Maddesine 35 göre kanunlarda yer alan sınırlamalara uyulması şartıyla, karşılıklılık esası aranması
suretiyle yabancı gerçek kişilerin Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz mülk edinmelerinin önünde bir
engel olmadığı ancak yabancı tüzel kişilerin ülke sınırları içerisinde taşınmaz mülk edinmeleriyle alakalı
bir düzenlemede bulunulmamıştır.
18.03.1924 tarihinde yayınlanan 442 sayılı Köy Kanunu’nun36 87. maddesinde yabancıların taşınmaz
mal edinme hakkına bir sınırlama getirilmiştir. Söz konusu maddede ortaya çıkan sınırlama ülkenin en
küçük idari birimi olan köylerde yabancı gerçek veya yabancı tüzel kişilerin taşınmaz mülk
edinemeyecekleri karara bağlanmıştır.
1984 yılında 3029 sayılı kanunla37, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesiyle 442 sayılı Köy
Kanunu’nun 87. maddesinde değişikliğe gidileceği zamana kadar söz konusu maddeler aynen
uygulanmıştır. Ancak 21.06.1984 tarihinde 3029 sayılı kanunla her iki kanuna da birer fıkra eklenmiştir.
Bu eklemelerle bazı istisnai durumlar belirtilmiş ve bazı devletler için bu maddelerin uygulanmasında
değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikler yabancı gerçek kişilerin, şirketlerin ve cemiyetlerin karşılıklılık
esasına bağlı olunmaksızın, Bakanlar Kurulu’nun vereceği kararla köyleri de içinde barındıran geniş bir
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yelpazede taşınmaz mülk edinmelerinin önü açılmıştır. Ancak söz konusu kanun Anayasa Mahkemesi
tarafından Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 13.06.1985 tarihinde iptal edilmiştir38.
Bahsi geçen iptal kararı üzerine 3278 sayılı 22.04.1986 tarihli kanun39 ile Tapu Kanunun 35. maddesiyle
Köy Kanununun 87. maddesinde birer ek fıkrayla değişikliğe gidilmiştir. Bu ek fıkralar gereğince
Bakanlar Kurulu, milli menfaat ve milli ekonomik verilerin gerekliliği çerçevesinde söz konusu
maddelerde düzenlemesi yapılmış şartlarda hangi devletlerin vatandaşlarına uygulanmayacağına karar
verme yetkisiyle donatıldı. Nitekim söz konusu bu değişiklik de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilmiştir40.
Bu kanunlar göz önünde bulundurulduğunda yabancı tüzel kişilerin ülkemiz sınırları içerisinde taşınmaz
mülk edinmeleri bu kanunlarla düzenlenene nedenlerle ve yabancı tüzel kişilerin ülkemiz sınırları
içerisindeki ekonomik faaliyetlerinin zorunlu kıldığı durumları karşılamakla sınırlı kalacak şekilde
taşınmaz mülk edinmelerine imkan sağlanmıştır41.
ii. 4916 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler
03.07.2003 tarihinde 4916 sayılı kanunla 42 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesi değiştirilmiştir.
Söz konusu kanun değişikliğiyle yabancı uyruklu gerçek kişilerin ve yabancı ülkelerde bu ülkelerin
kanunlarına uygun şekilde kurulan tüzel kişiliklerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde taşınmaz
mülk edinmelerine yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu kanunun 38. maddesi Tapu Kanunu’nun 36.
maddesindeki düzenlemeleri yeniden şekillendirmiş ve Köy Kanunu’nun 87. maddesi tamamen
yürürlükten kaldırılmıştır.
Tapu Kanununun 35.maddesinin yeni hali ele alındığında kanunun 2644 sayılı halindeki ana hatların
korunduğu ancak yine de daha serbest bir düzenlemeye sahip olduğu anlaşılmaktadır43.
Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin 2644 sayılı kanundaki haliyle 4916 sayılı kanundaki hali
karşılaştırıldığında daha serbest bir yapıya ulaşıldığından bahsetmiştik. Bu serbestinin en göze çarpan
noktası ise mülk edinimi hakkından yararlanacak kişilerin kapsamında yapılan değişiklik olduğu
anlaşılmaktadır. Tapu Kanunu’nun 35. maddesi 2644 sayılı kanundaki haliyle gerekli sınırlamalar
çerçevesinde sadece yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemiz sınırları içerisinde taşınmaz mülk
edinmesine olanak sağlarken yasanın 4916 sayılı kanundaki halinde ise yabancı gerçek kişilerin yanında
yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerin de ülkemizde taşınmaz mülk
ediniminin önünün açıldığı görülmektedir44.
Tapu Kanunu’nun 35.maddesinin eski halinde yabancı gerçek kişilerin taşınmaz mülklere “temellük ve
tevarüs edebilirler” ifadesi maddenin yeni halinde daha sade bir ifade olan “taşınmaz edinebilirler”
şekline getirilmesi zilyetlik konusunda da bir açıklık sağlamıştır. Zira kanunun eski halinde yer alan
ifade zilyetliği kapsamazken ve bu konuda ortaya çıkabilecek problemlere bir çözüm sunamazken
maddenin yeni hali bu konuya da açıklık getirmiş ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz bir mülke
zilyetlik yoluyla sahip olmasına da olanak tanımıştır45.
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4916 sayılı kanununla yapılan önemli değişikliklerden birisi de karşılıklılık ilkesinin tanımlanmasıdır.
Bu çerçevede karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında yabancı devletin sınırları içerisinde taşınmaz mülk
ediniminde kendi vatandaşına veya yabancı ülkelerde o ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişilik
taşıyan ticari şirketlere tanıdığı hakları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veya Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına uygun şekilde kurulan tüzel kişiliğe sahip ticari
şirketlere de uygulaması şartına bağlamıştır. Bu haliyle de kanun karşılıklılık ilkesinin ne olduğunu,
nasıl anlaşılması gerektiğini, nasıl ve ne durumlarda uygulanabileceğini ortaya koymuştur.
Daha önce de bahsettiğimiz üzere karşılıklılık esası en az iki devletin karşılıklı olarak vatandaşlarına
birbirlerinin ülkelerinde benzer konularda benzer haklar tanımasıdır Buradan yola çıkacak olursak
yabancı tüzel kişilik taşıyan şirketler açısından karşılıklılık esası bir devletin kendi hukuk sistemi
içerisinde yabancı olarak tanıdığı devletlerin topraklarında o devletin kanunlarına göre tüzel kişiliğe
sahip şirketlere tanıdığı hakların aynısının söz konusu şirketin bağı bulunan devletin de kendi toprakları
içerisinde kendi kanunlarına göre kurulan ticari şirketlere de aynen tanımasıdır. Bunun yanında kanunda
yukarıdaki eşitlik ilkesini açıklayan ilgili kısım aynı zamanda en çok gözetilen ulus kaydı ilkesini de
tanımlamaktadır46. Çünkü söz konusu ilke bir devletin ülkesinde bulunan yabancılar arasında dengeyi
sağlamada kullandığı ilkedir. Yabancı bir devletin ülkesinde bulunan yabancılara tanıdığı hakları
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde kurulan tüzel
kişiliğe sahip ticari şirketlere de tanımasıdır47.
Tapu Kanununda değişikliğe gidilmesinin önünü açan 4916 sayılı kanunun karşılıklılık ilkesini basite
indirgediği ve Bakanlar Kurulu’na verilen yetkilerin sınırlarının belirli olmadığı ve oldukça geniş
yetkiler olduğu iddiaları üzerinden hukuk camiasında derin tartışmalara yol açtı. Oluşan ortam üzerine
Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun neticesinde Anayasa Mahkemesi ilgili kanun değişikliğinin
daha önceki hallerine verdiği iptal kararlarına benzer nitelikteki gerekçelerle kanun değişikliğinin
iptaline karar verdi48.
Anayasa Mahkemesi bu kararın iptaline dair verdiği gerekçeli kararında birçok devletin
mevzuatlarındaki sınırlamalara da değinmek suretiyle yabancıların mülk edinmesiyle alakalı Türkiye’de
uygulanan mevzuatın diğer ülkelerde uygulanandan çok da farklı olmadığı, yabancıların başka ülkelerde
taşınmaz mülk edinmelerinin insan hakları temelli bir gereklilik olduğu ve bu nedenle devletlerin bu
gereksinimin önünde duramayacakları ve bu gereksinimi görmezden gelemeyeceklerine değindi. Ancak
tüm bu gereksinimlere rağmen devletlerin kendi çıkarlarından vazgeçemeyeceklerini de ekleyen
Anayasa Mahkemesi ulusal çıkarlar doğrultusunda belli başlı sınırlamalar olması gerekliliğinin üzerinde
durdu49.
Anayasa Mahkemesi, söz konusu iptalinden sonra ortaya çıkabilecek yasal boşluğu engellemek için iptal
kararının Resmi Gazetede yayınlandıktan üç ay sonra yürürlüğe gireceğini belirterek yasamaya
yabancıların mülk edinmesiyle alakalı değişikliği bu süre zarfında yapması için gereken süreyi tanımış
oldu50.
Ancak yasama organı Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı vermesiyle bu kararın yürürlüğe girmesi
arasında yer alan üç aylık süre dolmadan tatile girmiş, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun üyelerini
seçmek için toplanmışsa da aynı gün tekrar tatile girerek yasal boşluk doğmaması için oluşturulan sürede
yeni bir düzenleme yapmamıştır. Yasama organının düzenleme yapamaması ve Anayasa
Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine 4916 sayılı kanunun yürürlükten kalkmasıyla mevzuatla uygulama
arasında ciddi bir boşluk oluşmuştur. Söz konusu kanunun yürürlükten kalkmasıyla yürürlükte sadece
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kalmış yabancıların Türkiye sınırları içerisinde
bu alanlar haricindeki yerlerde taşınmaz mülk edinmelerinin önünde hiçbir engel kalmamıştır51.
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Yeni yasal düzenlemenin yapılması ve yürürlüğe girmesine kadar olan sürede uygulamada oluşacak
yasal boşluğu doldurmak maksadıyla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
yayınladığı bir genelgeyle52 gidermeye çalışmıştır. Bu genelge çerçevesinde Anayasa Mahkemesi’nin
iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz mülk edinme
taleplerinin hemen reddedilmeyerek yeni düzenleme yapılıncaya kadar bekletilmesini düzenlemiştir.
Böylece bu taleplerin gerçekleşmesi mümkün olmadığından en azından bekletilmesi sağlanarak
uygulamada bu taleplerin durdurulması sağlanmıştır53.
iii. 5444 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler
Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra 2644 sayılı Tapu Kanunun 35.maddesi tekrar düzenlendi.
Ancak 5444 sayılı kanununun54 resmî gazetede yayımlanması süresi gecikmeli olduğundan Anayasa
Mahkemesinin iptal kararıyla yasanın yeni halinin yürürlüğe girdiği dönem arasında oluşan yasal boşluk
5444 sayılı kanuna bir ilave 3.madde eklenmek suretiyle giderilmeye çalışılmıştır. Buna göre 5444 sayılı
kanunun resmî gazetede yayınlanma tarihi 7 Ocak 2006 olmasına rağmen bu kanun 26.7.2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir55.
5444 sayılı Kanun ile değiştirilen Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde; “yabancı ülkelerde bu ülkelerin
kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri” şeklinde ifade edilerek yabancı tüzel
kişilerin kapsamının daraltıldığı görülmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 4916 sayılı Kanunla
değişikliğe uğrayan Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde bu düzenlemelere aynı şekilde yer
verilmesinden, yabancı uyruklu tüzel kişilerin kapsamının yalnızca tüzel kişiliği haiz olan yabancı ticari
şirketlerle kısıtlanmaya çalışıldığını göstermektedir56.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 5444 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yayınladığı
genelge ile Türkiye Cumhuriyeti ile arasında tam karşılıklılık bulunmayan ülkeler listesinde yer alan
ülkeler vatandaşlarının yaptığı başvuruların yazışma yapılmadan reddedilmesi istenmektedir. Ayrıca
aynı genelgede Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık ilişkisi bulunan veya bulunmayan ülkeler
listesinin her ikisinde de başvuruyu yapan yabancının uyruk bağı bulunan ülkenin adı olmaması
durumunda ise Genel Müdürlüğe bilgi verilerek gelen cevap uyarınca işlem yapılması istenmiştir57.
Bir şirketin Türkiye’de taşınmaz mülk edinmek için başvuru yapması durumunda bu şirketin yabancı
olup olmadığına karar vermede “yabancı ülkelerde bu ülkenin kanunlarına göre kurulmuş” olma şartı
aranacak. Eğer taşınmaz mülk edinmek için başvuruda bulunan şirket başka bir ülkede kurulmuş ise bu
durumda da Tapu Kanunun 35.maddesinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığına bakılacaktır58.
Tüm bunlar değerlendirildiğinde 5444 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin aşağıdaki şekilde
sınıflandırılması mümkündür59;
▪ 30 hektar olan yabancı kişilerin edinebileceği taşınmaz mülk sınırı karşılıklılık ilkesi söz konusuysa
ve yasal sınırlamalar uyuluyorsa 2,5 hektara düşürülmüştür.
▪ Yabancı uyruklu gerçek kişiler imar planı olan konut ve iş yeri olarak ayrılan alanlar haricinde
taşınmaz mülk edinemeyeceklerdir.
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▪ Yabancı ülkelerde kendi ülke kanunlarına riayet ederek kurulan tüzel kişilik taşır ticari şirketler, özel
kanun hükümleri dahilinde taşınmaz mülk edinebilecek veya taşınmazlar üzerinde ayni hak
edinebilecekler.
▪ Karşılıklılığın tespitinde hukuki durumun yanında fiili uygulamalar da esas alınır. Bu ilke kişilere
toprak mülkiyeti hakkını tanımayan ülkelerde uygulanabilmesi için yabancı devletin taşınmaz mülk
ediniminde kendi vatandaşına uyguladığı standartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da
uygulaması halinde uygulanır.
▪ Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal sorumluluklara uygun yabancı kişilerin veya tüzel
kişiliğe sahip ticari şirketlerin ülke güvenliği açısından ve kamu yararını gözetmek bakımından
taşınmaz mülk edinemeyecekleri alanların tespitinde Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Söz konusu kanunun yaptığı düzenlemelerden birisi de Askeri Bölge ve Güvenlik bölgelerine yöneliktir.
Bu düzenlemeye göre söz konusu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren Askeri Bölgeler, Güvenlik
Bölgeleri ve Stratejik Bölgelere ait harita ve koordinat bilgileri üç ay içerisinde Millî Savunma Bakanlığı
tarafından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi
gerekmektedir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kendisine iletilen bilgiler sayısal ortama aktarılarak
taşra birimlerine intikal ettirilerek tapu işlemlerinin yapılmasından sorumlu tutulmuştur60.
2644 sayılı Tapu Kanunu’nda 5444 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin bazılarını Anayasa Mahkemesi
anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir61. Anayasa Mahkemesi iptale ilişkin gerekçeli
kararında, yasa koyucunun temel ilkelerini belirlemediği, gerekli çerçeveyi çizmediği belirsiz bir alanı
yürütmenin yetkisine bırakmadan önce ilgili eksiklikleri gidermesi gerekmektedir. Bakanlar Kurulu’na
verilen yetki sınırları 2,5 hektar olan alanı on iki katına kadar artırma yetkisi sınırlama bakımından etkin
bir alanı kapsamamaktadır. Bu oranda bir artırım yetkisi sınırlama kavramının işlevselliğini ortadan
kaldırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sınırlanmış alanla alakalı oransız artırma yetkisi, yasama
yetkisinin yürütme organına devri anlamına geleceğinden kabul edilebilir değildir62.
iv. 5782 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler
Anayasa Mahkemesinin iptal kararının arkasından yasama organının yeni düzenlemeyi yapacağı
zamana kadar olan süreçte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bağlı bütün müdürlüklerine gönderdiği
genelgeyle63 yabancı uyruklu gerçek kişilerin ve yabancı ülkelerde o ülkelerin kanunlarına uygun
şekilde kurulan tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde taşınmaz
mülk edinmelerine ilişkin taleplerinin yasal boşluk giderilene kadar bekletilmesini istemiştir64. Anayasa
Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin yedi ve sekizinci fıkraları
5782 sayılı kanunla65 yeniden düzenlenmiştir. 5782 sayılı kanun 2003 yılında yürürlükten kaldırılan 36.
Maddeyi yeniden düzenlemiş ve Tapu Kanuna geçici 3.maddeyi eklemiştir66. Bu düzenleme neticesinde
tüzel kişilik sahibi ticaret kuruluşlarının taşınmaz mülk edinimine izin verilmeyen alanların
yüzölçümlerinin kanununun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından yetkili komisyonlara iletilmesi gerekmektedir.
Ticari faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülke güvenliğini tehlikeye atabilecek veya kamu yararını göz
ardı edebilecek nitelikte taşınmaz mülk edinmelerinin engellenmesini belirleyecek makamın Bakanlar
KUŞÇU, Nihal; Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
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Kurulu olarak belirlenmesinde yetki belirsizliği veya yetki sınırsızlığına yol açabilecek bir durum
olduğunu söyleyebilmek oldukça güçtür. Zira kanun yabancı ticari şirketlerin taşınmaz mülk
edinmelerinin bu bağlamda ülke açısından endişe verici olabileceği veya ülkenin ekonomik, ticari, askeri
çıkarlarıyla ters düşebileceği yerleri tek tek belirtmek suretiyle bu alanlarda mevzuu bahis olabilecek
bir yetki probleminin önüne geçmiştir. Ayrıca çizilen çerçevede yabancı ticari şirketlerin taşınmaz mülk
edinebilecekleri alanlar birçok kamu kurumunun faaliyet ve uzmanlık alanındadır. Bakanlar Kurulunun
bu taşınmazlarla alakalı vereceği karar veya kararların söz konusu kamu kurumlarının hazırlayacağı
teknik raporlara göre şekilleneceği de ilgili maddede karara bağlanmıştır67.
Bu düzenleme ile aynı zamanda yabancı uyruklu gerçek kişilerin ilçelerde imar planlarına dahil olan
alanların yüzölçümünün yüzde onundan daha fazla taşınmaz mülk edinemeyecekleri karara
bağlanmıştır. Gerçek tüzel kişi bazında edinilebilecek taşınmaz miktarı ülke genelinde 2,5 hektar olarak
kalmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ise “faaliyet konularını yürütmek üzere”
taşınmaz mülk edinebilmesinin ve edindiği mülk varlığını kanunda belirtilen nitelikleri taşır başka bir
şirkete devretmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır68.
Yabancı uyruklu gerçek kişilerle yabancı ülkelerde o ülkenin kanunlarına uygun olarak kurulmuş tüzel
kişilik taşır ticaret şirketlerinin; enerji, sulama, maden, sit, tarım, inanç ve kültürel özellikleri
bakımından korunması gereken alanların yanında bitki ve hayvan varlığı özelliklerinden ötürü
korunması konusunda hassasiyet gerektiren alanlarda kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından
taşınmaz mülk edinimi ve bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alanlar ilgili
kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan koordinatlı harita ve planları içeren teklifler üzerinden
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir69.
Tapu Kanununda gerçekleştirilen bu değişikliğin olumsuz yanlarından birisi de imar planları üzerinde
yabancı sermeyenin baskısının hissedilmesi olmuştur. Bu yasa sonrasında yerleşim alanlarının dışında
kalan alanların bir an önce imara açılarak yabancılara satışının hızlıca yapılabilmesi bir sonuç olarak
ortaya çıkmıştır. Maalesef bu çerçevede imar planlarının oluşturulmasında kamu yararı “kar” odağının
gerisinde kalmıştır70.
5782 sayılı bu değişikliğin Tapu Kanununda birçok boşluğa ve belirsizliğe yol açtığı iddialarının ortaya
atılmasının yanında söz konusu kanunun 35. maddesinde yer alan birçok sınırlamanın aşılmasının
mümkün kılındığı da tartışılır hale gelmiştir. Bu tartışmalar çevresinde Anayasa Mahkemesi’ne açılan
5782 sayılı kanunun bazı maddelerinin iptaline dair davada Anayasa Mahkemesi sadece Tapu
Kanunu’na eklenen geçici 3. maddenin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek
oybirliğiyle karar vermiştir71. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi, 12.05.2011 tarihli 2008/79 Esas ve
2011/74 Karar sayılı kararı ile 3.7.2008 günlü, 5782 sayılı Tapu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un, 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin 7. fıkrasının 2. ve 3. cümlelerinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine; Tapu Kanunu’nun 36. maddesinin birinci
fıkrasının 1. ve 2. cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine; Tapu
Kanunu’na eklenen geçici 3. maddenin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline
oybirliğiyle karar vermiştir72.
v. 6302 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler
Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararından sonra Tapu Kanunu’nda yabancıların mal edinimine ilişkin
son değişiklik 3/5/2012 tarihli ve 6302 sayılı kanun değişikliğidir73. Bu değişikliğe ek olarak 2/7/2018
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tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 9 uncu maddesiyle, bu kanunda yer alan bütün “Bakanlar Kurulu” ibareleri
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. Yeni sistemde 2017 Anayasa değişikliği ile Bakanlar
Kurulu’nun kaldırılmasıyla kanunlarda Bakanlar Kurulu’na verilen bütün görevler Cumhurbaşkanına
devredilmiştir. Bu yüzden Tapu Kanunu’na ilişkin yukarıda anlatılan bilgilerin artık günümüzde
Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacağının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu bölümde yeni sisteme
göre son halile tapu kanunundaki yabancıların mülk edinimine ilişkin düzenlemelerden bahsedilecektir.
Tapu Kanunun 35.maddesinin son haline göre kanuni sınırlamalara uyulması durumunda uluslararası
ikili ilişkiler ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği ülkelerin
vatandaşlığında bulunan yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz mülk edinebilecekleri
belirtilmiştir. Bunun yanında yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de mülk edinimine de sınırlama
getirilmiştir. Buna göre yabancı uyruklu gerçek kişilerin edinebilecekleri taşınamaz mülk edinimi
mülkiyete konu ilçenin yüzölçümünün yüzde onunu ve ülkede bir yabancının edinebileceği toplam
taşınmaz bakımından otuz hektarı geçemez. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı bir yabancının
edinebileceği taşınmaz miktarını iki katına kadar çıkarabilir.
Aynı kanun maddesinde yabancı ülkelerde kendi ülke kanunlarına uygun olarak kurulan tüzel kişilik
taşır ticaret şirketlerinin yalnızca özel kanun hükümleri içerisinde taşınmaz mülk edinebilecekleri
düzenlenmiştir. Buradan yola çıkarak ticari şirketlerin dışında kalan yabancı dernekler, vakıflar gibi
tüzel kişilikler Türkiye’de taşınmaz mülk edinme hakkına sahip değildir.
Yine Kanunu’nun 35. maddesine göre, Cumhurbaşkanına verilen bir diğer yetki ise; ülke menfaatlerinin
gerekli kıldığı durumlarda yabancı uyruklu gerçek kişilerin yanında yabancı ülkelerde o ülkelerin
kanunlarına uygun olarak kurulan tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlerin taşınmaz mülk edinimlerini ülke,
kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, tür, nitelik, oran, miktar ve yüzölçüm gibi başlıklarda belirleyebileceği
gibi sınırlayabildiği, kısmen veya tamamen durdurabildiği veya yasaklayabildiği görülmektedir Bu
konuların tamamında Cumhurbaşkanı kararlarını Cumhurbaşkanlığı Kararı ile verecektir. Yasa yoluyla
Cumhurbaşkanının vereceği kararlar mahkeme yoluna açık bırakılmıştır. Danıştay Cumhurbaşkanlığı
kararlarına yönelik iptal davalarının açılabileceği ilk merci olarak belirlenmiştir.
Tapu Kanunu’nun 35. maddesi yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde söz konusu ülkenin
yasalarına uyarınca kurulmuş bulunan tüzel kişiliği haiz ticari şirketlere, sahip oldukları taşınmazlarda
yapı veya tesis kurmaları halinde bazı yükümlülükler yüklemiştir. Buna göre bu kişiler ve şirketlerin,
satın aldıkları yapısız taşınmazda gerçekleştirmek istekleri projeyi 2 yıl içerisinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının onayına sunmak zorundadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlama ve bitirilme
süresi belirlenerek onaylanan proje tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere taşınmazın
bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onaylamış olduğu
projelerin, süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin aynı şekilde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından takip edilecektir.
Belirtmek gerekir ki Tapu Kanunu’nun 35. maddesine aykırı bir şekilde yabancı uyruklu kişiler ya da
yabancı uyruklu ticari şirketler mülk edinirlerse, durumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ya
da diğer idareler tarafından tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca bu kişilere 1 yılı geçmeyecek şekilde
bir süre verir ve bu sürede taşınmaz sahipleri tarafından tasfiye edilmezse, Bakanlık tarafından tasfiye
edilip bedele çevrilerek bedelin hak sahibi olan kişilere ödenmesi gerekir.
Yine benzer şekilde süresi içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığa başvuru yapılmaksızın ya da belli sürede
söz konusu projelerin yerine getirilmemesi hallerinde ve eğer yabancı uyruklu gerçek kişiler tarafından
miras kalması suretiyle mülk edinimi ve sınırlı ayni haklar iktisabı söz konusuysa, bu hallerin idare
tarafından tespiti hallerinde, Maliye Bakanlığınca bu kişilere 1 yılı geçmeyecek şekilde bir süre verir ve
bu sürede taşınmaz sahipleri tarafından tasfiye edilmezse, Bakanlık tarafından tasfiye edilip bedele
çevrilerek bedelin hak sahibi olan kişilere ödenmesi gerekir.
Son olarak belirtmek gerekir ki, askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere
ait harita ve koordinat değerleri Tapu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde ve bu
yerlere ait değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri değişikliklerin yapıldığı tarihten

itibaren 1 ay içinde Millî Savunma Bakanlığı tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı
olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilme yükümlülüğü getirilmiştir. Benzer şekilde özel güvenlik
bölgeleri ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri ise İçişleri Bakanlığı tarafından
yukarıda belirtilen süreler içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına verilmelidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise, kendisine gönderilen
yukarıda bahsedilen belge ve bilgilere göre tapu işlemlerini yürütecektir.
2. Yabancı Cemaatler Bakımından
1923 yılında imzalanan Lozan anlaşmasına kadar geçen süreçte tüzel kişiliği haiz olmayan yabancı
cemaatlerin taşınmaz edinmelerine bazı şartlar altında, çeşitli padişah fermanları ve devletlerle yapılan
andlaşmalar çerçevesinde izin verildiği görülmektedir. Bu düzenlemelere göre yabancı cemaatlerin
okul, kilise, hastane, manastır gibi binaları kurmaları için taşınmaz mülk edinimlerine müsaade
edilmiştir. Daha sonra çıkartılan 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 3. Maddesi ile getirilen kurallarla Türk
Devletince varlıkları tanınan yabancı uyruklu kişilere ait dini, ilmi, hayri kuruluşların, daha önceden
verilen padişah fermanları ile hükümet tarafından alınan kararlar uyarınca edinmiş oldukları
taşınmazları, söz konusu düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla ve Cumhurbaşkanı’nın izniyle (eskiden
Bakanlar Kurulu idi) sahip oldukları tüzel kişilikleri namına tapuya kaydedebileceklerdir. Tapu Kanunu
ile getiirlen düzenlemeler doğrultusunda, Osmanlı Devleti zamanında çıkartılan ferman, karar ve
anlaşmalara dayanarak taşınmaz iktisabı hakkı tanınan yabancı cemaatlerin kazanılmış haklarını
ihlalden kaçınılmaya çalışılmış; Cumhurbaşkanından izin almak ve taşınmazların sınırlarını
genişletmemek şartıyla adlarına tescil olunacağını düzenleme altına almıştır74.
3. Yabancı Sermayeli Şirketler Bakımından
Gelişmekte olan devletlerde görülen ekonomik problemlerin en önemlisi sermaye yetersizliği olduğu
için, bu problemin giderilebilmesi için devletlerin dış kaynak ihtiyacını çözmeleri gerekmektedir. Bu
yüzden devletlerin, kaynak ve ödeme dengesi arasında ortaya çıkan açığı, diğer devletlerden aldıkları
hibe, kredi ve doğrudan yabancı yatırımlar aracılığıyla gidermeye çabalamaktadırlar. Fakat günümüz
koşullarında diğer devletlerden kredi bulma imkanlarının zor ve kısıtlı ve hatta ödeme sorunlarının
bulunmasından dolayı, dahası söz konusu kredilerin yerinde ve doğru bir şekilde kullanılıp
kullanılamayacağı bilinmediği için, ayrıca kredilerden beklenen yarar elde edilse de edilmese de söz
konusu borcun anaparası ile faizini ödenmesinin devlet ekonomisine yükleyeceği ağır yükler göz
önünde bulundurulduğunda, en mantıklı kaynak ihtiyacını karşılama yolunun yabancı doğrudan sermaye
yatırımları olduğu anlaşılmaktadır75.
Devletlerin ülkelerinde bulunan yabancı yatırımcıların kendisini güvende hissedebilmesi için gereken
hukuksal düzenlemeleri oluştururken ülkelerinin içinde bulunmuş olduğu ekonomik ve siyasi diğer
hususlar da göz önünde bulundurmaları bir zorunluluktur. Özellikle doğrudan yabancı yatırımcılara söz
konusu devletin tanıyacağı hakların belirlenmesinde devletlerin yabancı sermayeye bakış açıları büyük
önem taşımaktadır. Hatta bazı devletlerin ülkelerindeki yabancı yatırımcılarla kendi vatandaşı olan
yatırımcılar arasında genellikle ayrı kurallar koymamayı tercih ettikleri görülürken; bazı devletler ise
hem yatırım serbestisi ilkesi bakımından hem de yabancı uyruklu yatırımcıların sahip oldukları haklar
açısından sınırlyıcı kurallar getirmeyi tercih ettiği görülmektedir76. Bu yüzdendir ki, hem yatırım
serbestisi ilkesi açısından hem de yabancı yatırımcıların mülk edinme hakları açısından devletlerin
kullandığı veya benimsediği ortak bir sistem henüz mevcut değildir. Buna rağmen devletlerin, yabancı
yatırımlara yönelik kurallarının istikrarlı, öngörülebilir ve şeffaf olması gerekliliği açısından ortak bir
bakış açısının olduğunu söylemek mümkündür77.

ÜSTÜNDAĞ, s. 95.
GÖKYAYLA, Cemile Demir/SÜRAL, Ceyda; 4857 Sayıl ı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve
Getirdiği Yenilikler, Dokuz Eylül Üni versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 6, Sayı : 2, 2004, s.131.
76 TÜLEN, Hikmet; Yabancı Yatırımcıların Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Çerçevesinde
Taşınmaz Edinmelerini n Anayasaya Aykırılığı Sorunu Üzerine Bir İnceleme, Erzincan Üniversitesi
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Yabancı sermayeye sahip olan şirketlerin mülk edinimi ve sınırlı aynî hak iktisabı meselesine
değinmeden yabancı sermayeli şirket ve yabancı şirket ifadelerinin arasındaki farklara kısaca değinmek
gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri doğrultusunda kurulmuş bulunan ve Türk uyruğuyla
yalnızca sermayesinin bir bölümü veya tamamı yabancı olan şirketlere yabancı sermayeli Türk şirketi
denir. Tapu Kanunu'nun 35. maddesinde de ifade edildiği üzere, yabancı bir devlette, o devletin yasaları
uyarınca kurulmuş olan ve tüzel kişiliği bulunan şirketlere yabancı şirket denir. Bu iki kavramın
kesinlikle karıştırılmaması gerekir. Bununla birlikte Türk şirketlerine ortaklarının uyruğu açısından
şöyle bir sıfatlandırma yapılması da mümkündür: yabancı sermayeli şirket ve yerli sermayeli şirket.
Yerli sermayeli şirket teriminin Türk ticaret kanununda kullanılan bir ifade olduğu görülmektedir. Buna
göre, eğer bir ortaklığı paylarının tamamı Türk uyruğundaki kişilerden oluşuyorsa, bu tür şirketlere yerli
sermayeli; eğer paylarının bir bölümü veya tamamı yabancı uyruklu kişilere aitse bu tür şirketler ise
yabancı sermayeli şirketler denir.78.
Yabancı Doğrudan Yatırımlar Kanunu’nun 3/d maddesinde getirilen düzenlemeye göre, yabancı
uyruklu yatırımcılar tarafından Türkiye’de kurulan ya da ortak olunan tüzel kişiliği haiz şirketler,
Türklerin mülk edinimine bölgelerde taşınmaz mülk edinebilecek veya bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
iktisap edebileceklerdir.
Belirtmek gerekir ki, bahsi geçen şirkteler tüzel kişiliği haiz olan şirketlerdir. Yani yabancı uyruklu
kişiler tarafından Türkiye’de kurulmuş olan adi ortaklıkların taşınmaz edinmeleri mümkün değildir.
Türk hukuku bakımından adi ortaklık sayılan durumları konsorsiyum, iş ortaklığı, adi şirket, ortak
girişim gibi kavramlarla ifade etmek mümkündür. Bu adi ortaklıklar sözleşmeye dayalı olarak
kuruldukları ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmadıkları ve tüzel kişiliğe sahip olmadıkları
için, Türkiye’de taşınmaz edinme serbestisine sahip değildirler79.
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile getirilen düzenlemelerde yabancı uyruklu yatırımcıların
Türkiye’de kurmuş oldukları ya da ortağı oldukları ve tüzel kişiliği haiz şirketlere, taşınmaz mülk
edinme veya sınırlı aynî hak edinme hakkını yalnızca Türklerin mülkiyet iktisabına açık olan bölgeler
için izin vermiştir. Söz konusu şirketler, esasen Türk şirketleri olduğu düşünüldüğünde, yabancı uyruklu
yatırımcıların Türk ortaklığı olmadan Türkiye’de taşınmaz mülk iktisaplarının mümkün olup
olmayacağı konusunda herhangi bir düzenleme getirilmediği görülmektedir. Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Kanununun, yabancı uyruklu yatırımcıların herhangi bir Türk şirketi ile bağı bulunmadan
taşınmaz edinimi hakkının bulunmadığı, taşınmaz edinme serbestisi bakımından kanunda sınırlama
getirildiği görülmektedir. Bu durum Kanun metninde açık bir şekilde Türkiye’de kurulmuş ya da
ortaklık edilen bir şirketten bahsedilmesinden anlaşılmaktadır. Sonuç olarak denilebilir ki yabancı
uyruklu gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yatırımcıların, Türkiye’de taşınmaz mülk edinebilmesi bu durum
hakkındaki Tapu Kanunu’ndaki genel sınırlamalara tabi tutulmuştur80.
Tapu Kanunu’nun 36. maddesinde yabancı sermayeli şirketlerin mal edinmesine ilişkin düzenlemeye
göre, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun81 28 inci maddesi kapsamındaki
kişiler hariç olmak üzere82 yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların %50 veya daha fazla oranda hissesine sahip
oldukları veya yönetim hakkına sahip kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme
yetkisine sahip oldukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerin bir takım koşullar altında
Türkiye’de mülk edinme hakkına sahip oldukları düzenlenmiştir. Bu düzenleme esasında temel bir
TURANLI, Hüsnü; Yabancı Sermayeli Türk Şirketlerinin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî H ak
Edinimi, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 2018/2, s.182.
79 GÖKYAYLA/SÜRAL, s.144.
80 ÖZEL, Sibel; Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme, Milletlerarası Hukuk
Bülteni, Yıl: 23, Sayı: 1 -2, 2003, s. 606.
81 Kanunun tam metni için bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5901.pdf , Erişim tarihi,
28.03.2019.
82 Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 28. maddesinde çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığı nı
kaybeden kişilere tanınan haklar düzenlenmiştir. Buna göre söz konusu kişi ler, doğumla Türk vatandaşı
olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bu kişilerin üçüncü dereceye
kadar olan altsoylarıdır.
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sınırlandırma içermektedir. Buna göre yabancı sermayeli şirketlerin ana sözleşmelerinde belirtilen
faaliyet konularını yürütmek üzere Türkiye’de taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinme ve bu
haklarını kullanabilmeleri mümkün kılınmıştır.
Bununla birlikte yukarıda belirtilen yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de mülkiyet edinimlerinin söz
konusu şirketlerin ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konuları ile sınırlandırıldığı diğer durumlar
şunlardır83:
• Eğer yabancı sermayeli şirketler Türkiye’de kurulu olan diğer bir şirkete doğrudan ya da dolaylı
şekilde ortak olmuşlarsa,
• Eğer yabancı yatırımcı ortak olduğu şirketteki toplam ortaklık oranının %50’sine ya da daha fazlasına
sahipse,
• Eğer yabancı yatırımcılar, taşınmaz sahibi olan yerli sermayeli şirketlerin hisselerinin %50 veya daha
fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak edinmişlerse,
• Eğer taşınmaz maliki mevcut yabancı sermayeli şirketlerde yabancı yatırımcıların ortaklık oranının
hisse devri sonucunda %50 veya daha fazlasına ulaşmışsa.
Yukarıda sayılan bütün durumlarda söz konusu yabancı sermayeli şirketlerin ana sözleşmelerinde
belirtilen konulara ilişkin mülk edinme yetkisini kullanabilecektir. Bu sayılanların haricindeki yabancı
sermayeli şirketlerin ise, yerli sermayeli şirketlere uygulanan kurallar kapsamında taşınmaz mülk
edinmeleri ve sınırlı ayni hak iktisap etmeleri ve bu hakları kullanmaları mümkündür.
Bu düzenlemeye göre yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mal edinme hakkı, ana sözleşmelerinde
belirtilen faaliyet alanları ile sınırlandırılmıştır. Bu faaliyet alanlarının nasıl tespit edileceği ise, söz
konusu kanunun 4. fıkrasına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Yabancı
Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinimine İlişkin Yönetmeliği’nin84 5. maddesinde; “Valilik,
başvuruyu müteakip üç iş günü içinde taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığını 15 gün
içinde bildirmesini, il emniyet müdürlüğünden veya il jandarma komutanlığından talep eder. Bu süre
içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın özel güvenlik bölgesi içerisinde olmadığına
hükmedilerek işlem yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, yabancı sermayeli şirketin
edinmek istediği taşınmazın ana sözleşmede gösterilen faaliyet konusuna uygun olup olmadığına Valilik
İl Plânlama ve Koordinasyon Müdürlüğü karar verecektir.
Belirtmek gerekir ki, Tapu Kanunu’nun 36. maddesine göre 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla85 bu şirketlerin, askeri
yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ve aynı Kanunun 28. maddesi kapsamında 86 Cumhurbaşkanı
tarafından belirlenen bölgelerdeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığının ya da
yetkilendireceği komutanlıkların iznine tabi tutulurken; özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti
edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabi tutulmuştur. Bu makamların izin
verirken yapacakları değerlendirmelerde, taşınmaz mülk ediniminin ülke güvenliğine uygun olup
olmadığının değerlendirilmesi gerekir.
İfade etmek gerekir ki yabancı sermayeli şirketlerin mülk edinimlerine Tapu Kanunu’nun 36.
maddesinde bir istisna getirilmiştir. Buna göre yabancı sermayeli şirketlerin gerçekleştirdiği şu
işlemlerde ana sözleşmede yer alan faaliyet konusuna uygun olup olmama şartına bakılmaksızın
taşınmaz edinimi gerçekleştirebileceklerdir87:
Tapu Kanunu 36. Maddeni n 2. Fıkrası.
Yönetmeliği tam metni için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120816 -3.htm,
Erişim tarihi, 28.03.2019.
85 Bu kanunun tam metni için bkz. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2565.pdf , Erişim tarihi,
28.03.2019.
86 “Askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde
yabancıların taşınmaz mal edinemeyec eklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına,
Cumhurbaşkanınca karar verilebilir.”
87 Tapu Kanunu 36. maddesinin 5. fıkrası.
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• Taşınmaz rehni tesisinde,
• Taşınmaz rehninin paraya çevrilerek mülkiyet edinimlerinde,
• Şirket birleşmeleri veya bölünmeleri sonucu ortaya çıkan taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hakların
devredilmesinde,
• Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgeler gibi
özel yatırım bölgelerinde yer alan taşınmaz mülkiyeti ile sınırlı ayni hak iktisaplarında,
• Belli sürede elden çıkarma gerekliliğinin sürmesi koşuluyla; bankaların, 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamında kredi sayılan işlemler sebebiyle veyahut alacaklarını tahsil için taşınmaz
iktisaplarında.
Tapu Kanunu 36. maddesi uyarınca yabancı sermayeli şirketler tarafından edinilen taşınmazlar, tapu
kayıtları göz önünde bulundurularak zaman zaman valilikler tarafından izlenmek zorundadır. Bu
izlemlerin ardından yasalarla yönetmeliklerdeki kurallara aykırı olarak mülk veya sınırlı ayni hak
edinimi ya da kullanımı belirlenmesi durumunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen
müddette taşınmaz eğer tasfiye edilmezse, taşınmazın Hazine ve Maliye Bakanlığınca tasfiye edip
bedele çevrilmesi ve elde edilen bedelin hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir88.
4. Devlete Bağlı veya Devletle Herhangi Bir Şekilde İlgisi Bulunan Tüzel Kişiler Bakımından
Devlete bağlı olan kamu hukuku tüzel kişileri ile devletle arasında mali ya da farklı bir suretle ilgisi
bulunan tüzel kişilerin yabancı bir devlet ülkesinde taşınmaz mülk edinimi kesinlikle mümkün değildir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, söz konusu tüzel kişiler devlete bağlı olduğu için, bu tüzel kişilere bir başka
ülkede taşınmaz mal edinmeleri, bu kişilerin tabi oldukları devletin diğer bir devlette, toprak edinmesi
anlamına gelir. 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 12. maddesinin ilk fıkrasında getirilen düzenlemeye göre,
yabancı devletler doğrudan veya dolaylı şekilde idare ettikleri ve menfaatleri bulunan tüzel kişilerle
yabancı bir devlet adına hareket eden kişilerin petrol çıkarmak için gerekli olan taşınmaz mülk satın
almaları ve bu taşınmazlar üzerinde ayni hak ya da menfaat elde etmeleri mümkün değildir89.
5. Yabancı Dernekler Bakımından
Merkezleri yurt dışında yer alan derneklerle merkezleri yurt dışında yer alan ve kâr amacı gütmeyen
kuruluşlara yabancı dernek denir. Derneklerle kar amacı gütmeyen diğer milletlerarası kuruluşların
yabancılık sıfatının tespitinde bu kuruluşların “merkezlerinin bulunduğu yer” temel alınarak sorun
çözülmektedir90.
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun91 22. maddesi uyarınca derneklerin, genel kurullarının vereceği
yetkiyle ve yönetim kurulunun alacağı bir kararla gayrimenkul satın almaları ya da sahip oldukları
gayrimenkulleri satmaları mümkündür. Bununla birlikte Dernekler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince,
Dernekler Kanunu’nda getirilen tüm kuralların aynı zamanda yabancı dernekler ya da merkezi yabancı
ülkelerde yer alan ve kâr amacı taşımayan kuruluşların Türkiye’de yer alan şubelerinin ya da
temsilcilikleri için de uygulanması gerekmektedir. Söz konusu kurallardan birisinin de derneklerin
taşınmaz mülk edinmesi olduğunun unutulmaması gerekir. Şunu da belirtmek gerekir ki, Dernekler
Yönetmeliğinin92 26. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yabancı dernekler Türkiye’de gerçekleştirdikleri
çalışmalarında Türk derneklere uygulanan hukuk kurallarına tabii tutulacaktır.
Dernekler Yönetmeliğinde 93. maddede, derneklere iktisap ettikleri taşınmaz mülklerin tapuya tescil
edilmesinden başlayarak 30 gün içerisinde bir “Taşınmaz Mal Bildirimi” formu doldurarak durumun
mülki idare amirliğine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.
Tapu Kanunu 36. maddesinin 6 -7. fıkrası.
MUTLU, s. 288.
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Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin 4. fıkrası, “Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındakiler Türkiye'de
taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı aynî hak tesis edilemez.” Şeklinde ifade edilen hükmünde yabancı
derneklerin taşınmaz edinemeyeceğini açıkça ifade etmektedir. Buna göre yabancı ticaret şirketleri
dışındakilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemeyeceği belirtilmektedir.
6. Yabancı Vakıflar Bakımından
Bir mal topluluğu olan vakıfların da tüzel kişiliğe sahip olduğu Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir.
Dolayısı ile bunlarında tabiiyetinden bahsedilecek ve tabiiyetlerine göre de yabancılık unsuru
taşıyacaklardır. Yabancı vakıf kavramının Dernekler Yönetmeliği’nin 4. maddesinde tanımlandığı
görülmektedir. Yapılan bu tanıma göre yabancı vakıf, merkezi yurt dışında bulunan vakıflardır. Buradan
vakıfların yabancılık niteliğinin tespitinde "merkezlerinin bulunduğu yer" esas alınmıştır. Merkezleri
yurt dışında yer alan vakıfların yabancı statüsünde olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca
merkezlerinin bulunduğu yerin tespitinde de idare merkezlerinin bulunduğu yerin merkezin bulunduğu
yer olacağını ifade etmek de mümkündür93.
Vakıflar Kanunu94 ile yabancıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde vakıf kurabilecekleri
belirtilmiştir. Kanunun 5. maddesinin son fıkrasında, yabancıların Türkiye’de yeni vakıf kurmalarını
hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına dayandırmıştır. Kanunda üzerinde durulan temel şart yeni
kurulacak bir vakıf için karşılıklılık esasına uyulmasıdır.
Tapu Kanunu’nun 35. maddesindeki düzenlemenin bir sonucu olarak yabancı uyruklu gerçek kişiler ile
yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına uyarınca kurulan tüzel kişiliğe sahip olan ticari
şirketlerin haricindeki tüzel kişilerin Türkiye'de mülk edinemeyeceği ve hatta bu kişiler için sınırlı ayni
hak tesis edinemeyeceği açık bir şekilde düzenlendiğinden dolayı yabancı vakıfların da taşınmaz mülk
edinemeyeceği sonucunu çıkartmak mümkündür.
3. YABANCILARIN MÜLK EDİNME HAKKINA GETİRİLMİŞ SINIRLAMALAR VE
AYRICALIKLAR
I. YABANCILARIN MÜLK EDİNİMİNE GETİRİLEN SINIRLAMALAR
Daha önce açıklandığı üzere özellikle Anayasa ve Tapu Kanunu’nda belirtilen, mülkiyet hakkına
yönelik olarak “kanunla” getirilebilecek sınırlamalar kapsamında bazı yasal düzenlemelerdeki çeşitli
maddeler önem arz etmektedir. Çünkü söz konusu hükümler, genel olarak eşitlik çerçevesi içinde
herkese taşınmaz mal edinme hakkı tanıyan hukukumuzdaki genel ilkeye, yabancılar bakımından çeşitli
özel sınırlamalar getirmekte ve bunlar ancak belirtilen sınırlamalar çerçevesinde taşınmaz mal
edinebilmektedirler.
A. Anayasal Sınırlamalar
1982 Anayasasında temel hak ve hürriyetlerin sağlanmasında bazı maddelerde “her Türk” ifadesine yer
verilmesine rağmen, çoğu maddede “herkes” ifadesine yer vermiş; çok nadir de olsa “yabancılar” ifadesi
kullanılmıştır. Bu ifadelerin kullanılmasında esas amacın, kişilerin temel hak ve yükümlülüklerini
düzenleyen maddelerde “her Türk” ifadesinden Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan
kişileri, “yabancılar” ifadesinden sadece yabancıları, “herkes” ifadesinden ise vatandaş- yabancı ayırımı
yapılmaksızın herkesin anlaşılması gerektiğini söylemek mümkündür. Belirtmek gerekir ki sadece Türk
vatandaşlarına tanınan haklar siyasi hak ve ödevler kısmında düzenlenen seçme ve seçilme hakkı, kamu
hizmetine girme hakkı, siyasi parti kurma hakkı ve vatan hizmetidir. Bununla birlikte anayasada
mütekabiliyet esasına dayalı olarak tanınan tek hak dilekçe hakkıdır. Buna göre Türkiye’de ikamet eden
yabancıların dilekçe hakkından faydalanması karşılıklılık esasına dayanmaktadır. Söz konusu devletin
vatandaşına bu haktan faydalandırılması, o devlet ülkesinde bizim vatandaşlarımıza bu hakkın tanınıp
tanınmadığına bağlıdır. Bunların haricindeki düzenlenen temel haklardan yabancı-Türk vatandaşı
ayrımı yapılmaksızın herkes yararlanabilmektedir.
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1982 Anayasasının 35. Maddesinde “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak
kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı
olamaz.” denilmek suretiyle yabancı-Türk vatandaşı ayrımı yapılmaksızın herkesin mülkiyet hakkına
sahip olacağı düzenlenmiştir. Ayrıca bu hakkın sınırlandırılmasında özel sebep olarak “kamu yararı”
amacıyla sınırlandırmanın yapılabileceği düzenlenmiştir.
Olağan dönemlerde yabancıların haklarının sınırlandırılması konusun 1982 Anayasasının 16.
maddesinde 2 temel kriter getirilmiştir. Buna göre yabancıların temel hakları milletlerarası hukuka
uygun olarak yalnızca kanunla sınırlandırılabilir. Buradan anlaşılacağı üzere yabancıların mülkiyet
hakkının sınırlandırılmasında devletin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal
etmemesi ve yapacağı sınırlamaları TBMM tarafından çıkartılan bir kanunla düzenlemesi gerektiği
anlaşılmaktadır.
Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ifadesinin, Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalarla veya
uluslararası hukukun kaynaklarından birisi olarak andlaşmalarla sınırlandırılması düşünülemez. Ayrıca
“uluslararası hukuk kurallarından doğan yükümlülükler” ifadesi yorumlanırken, uluslararası hukukun
bütün kaynakları dikkate alınmalıdır. Diğer bir deyimle, her şeyden önce, Uluslararası Adalet Divanı
Statüsü 38. madde I. fıkra düzenlemesi anlamında andlaşmalar, uluslararası örf-adet kuralları, hukukun
genel ilkeleri, ikincil derecede olmak kaydıyla, yargı kararları ve öğreti bu kapsamdadır95.
Her ne kadar anayasada sınırlandırmanın kanunla yapılması gerektiği düzenlense de, doktrinde
kanunlara aykırı olmamak ve kanunların uygulanmasını sağlamak üzere yetkili kurumlarca çıkarılan
yönetmelik, tebliğ ve genelge gibi düzenleyici işlemlerle de mülk edinme hakkının sınırlandırılmasının
mümkün olduğu savunulmaktadır96.
Belirtmek gerekir ki 2017 Anayasa değişiklikleri ile Anayasaya giren Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
ile Cumhurbaşkanı tarafından yürütme yetkisine ilişkin bütün konularda Cumhurbaşkanı tarafından
çıkartılabilmektedir. Fakat anayasada Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çıkartılabileceği konulara
sınırlama getirilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı, temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, siyasi haklar
ve ödevler konusunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneme yapamaz. Burada belirtilen
haklar arasında bir kişi hakkı olan 35. maddede düzenlenen “mülkiyet hakkı” da yer alır. O zaman
Cumhurbaşkanının çıkartacağı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mülkiyet hakkını sınırlandırması,
yabancıların mülk edinme hakkına ilişkin düzenleme yapması mümkün değildir. Fakat belirtmek gerekir
ki, Cumhurbaşkanı tarafından ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanı
olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara
bağlı olmaksızın OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkartabilmektedir. Anayasa’nın 119.
Maddesine göre bu şekilde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun hükmünde kabul
edilmektedir. Yani Cumhurbaşkanı bu kararnamelerle kanunlarda değişiklik yapabilme yetkisine sahip
hale gelmiştir. Sonuç olarak daha öğretide tartışmalı olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı çıkartmış olduğu
bir OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yabancıların mülk edinmesine ilişkin düzenlemeler
getirebilecektir.
B. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun97 2. maddesinde getirilen düzenlemeye göre,
Cumhurbaşkanı kararı ile askeri yasak bölgeler kurulması ve kaldırılması mümkündür. Bununla birlikte
askeri yasak bölgelerin 1. ve 2. derece askeri yasak bölge olmak üzere 2’ye ayrıldığı görülmektedir.
Birbirleriyle ilgili olan ve yeterli yakınlıktaki askeri tesis ve bölge açısından gerekli görüldüğü
durumlarda ayrı ayrı yasak bölgeler belirlenmeden bunların hepsi için ortak ve bir bütün halinde askeri
yasak bölge oluşturulması ve birleşik alanların ayrılması mümkündür.
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Kanunun 5. maddesine göre vatan savunmasında hayatsal önem arz eden askeri tesislerin ve bölgelerin,
çevre duvar, telleriyle veya çeşitli işaretlerle belirlenen dışta kalan sınırlarının en az 100, en fazla 400
metrelik noktalar birleştirilerek ortaya çıkan alanlarda ve karadaki sınır hattını takip edecek şekilde ve
gerektiğinde kıyı bölgelerinde 30 ile 600 metre derinliğindeki bölgelerde 1. derece kara askeri yasak
bölgeleri oluşturulması mümkündür.
Aynı kanunun 6. ve 7. maddelerinde getirilen düzenlemelere göre ise, 1. derece kara askeri yasak bölgesi
ilan edilmesi mümkün değildir. Fakat, sınırları uygun işaretlerle belli edilerek söz konusu alanların ilan
edilmesi mümkündür. 1. derece kara askeri yasak bölgelerinde şu kurallara uyulması gerektiği
görülmektedir:
• Bu bölgede yer alan taşınmaz mallar kamulaştırılmalıdır.
• Bu bölgede çalışan görevli kişilerle yetkili komutanlığın izin vermiş olduğu Türk vatandaşı diğer
görevliler haricinde kimse giremez ve oturamaz. Fakat istisnai olarak görevli kişilerin aile üyelerinin
bölgeye girmelerine izin verilmesi mümkündür. Ayrıca yetkili komutanlık tarafından Türk
vatandaşlarının bölgede tespit edilen yollardan geçmelerine, bölge bulunan su kaynaklarından
yararlanmalarına izin verilebilir.
• Konumuz açısından getirilen en önemli düzenleme ise şu şekildedir. Yabancıların geçici şekilde
bölgeye girmeleri ve bu bölgede oturmaları Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen izne bağlı
olarak mümkündür.
• Bölgede yer alan eski eserlerin, natural kaynakların ulusal kurumlar veya ulusal kurumların denetimi
altında çalışan Türk yahut yabancı devlet vatandaşlarınca araştırılarak işletilmesi, Genelkurmay
Başkanlığından alınacak müspet görüşlerin alınması şartıyla mümkün görünmektedir.
Kanunun 8. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, 1. derece kara askeri yasak bölgelerinin etrafında
yahut vatan savunması için zorunlu diğer alanlarda 2. derece kara askeri yasak bölgeleri tesis edilir. Söz
konusu bu bölgede yabancı gerçek ve tüzelkişilerin taşınmaz mülk edinmeleri mümkün değildir.
Yabancı uyruklu kişilere ait bölgede bulunan taşınmaz mülklerin tasfiye edilerek dağıtılmasına ve bu
işlemin şekil ve şartlarını tespit etme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. Yabancıların izin almadan
geçici olarak dahi izin almaksızın girmesi, oturması, bu bölgede çalışması, taşınmaz kiralaması mümkün
değildir. Bu bölgelerde görevli olan yabancı askerlerin bölgeye girişleri Genelkurmay Başkanlığı
tarafından verilmektedir. Söz konusu izinlerin ilgili valiliklere bilgi verilmesi gerekir. Ayrıca görevli
yabancı sivil kişilere verilecek olan izinler ise garnizon komutanlığının mütalaası alınmak suretiyle
valilikler tarafından verilir.
Güvenlik bölgeleri konusunda getirilen 19. madde ve devamındaki yabancıların mülk edinimine
getirilen sınırlamalara bakıldığında, bu bölgelerdeki gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz mülklerinin
kamulaştırılabileceği düzenlenmiştir. Kamulaştırmanın yapıldığı güvenlik bölgelerine ve güvenlik
bölgesi olarak tesis edilmiş olan deniz alanlarına, bu bölgelerdeki tesislerde görev yapanlarla, askeri
güvenlik alanlarında yetkili komutanlığın izni olmadıkça kimse giremez ve oturamaz. Ayrıca kamu ve
özel kuruluşlara ait olan tesislerde, yetkili makamın izin verdiği kişiler dışında kalan kişilerin haricinde
başkasının girmesi ve oturması mümkün değildir. Buradan anlaşıldığı gibi, güvenlik bölgelerine yabancı
uyrukluların girmesi kesinlikle mümkün değildir.
Son olarak belirtmek gerekir ki, söz konusu kanunun 28. maddesinde getirilen düzenlemeye göre,
Cumhurbaşkanı askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek
bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına,
karar verebilir. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ve bu kapsama giren bölgeler içerisinde taşınmaz
malı bulunan yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmaz malların tasfiyesine karar vermeye,
tasfiye şekli ve şartlarını belirlemeye yine yetkilidir.
Kamulaştırılması mümkün olmayan taşınmazlardan hangi esaslara dayanılarak yararlanılacağı
yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Söz konusu bölgelerdeki kamulaştırılmamış taşınmazların
sahiplerinin hatta başka Türk vatandaşlarının bu taşınmazlar üzerinde zirai faaliyet yapmaları, buralarda
oturmaları, hatta meslek veya sanat icra etmeleri mümkündür. Yine de, söz konusu taşınmazların

yabancı gerçek ya da tüzel kişilere satılması, kiralanması ve devredilmesi mümkün değildir. Ayrıca
yabancı gerçek kişilerin bu taşınmazlar üzerinde miras hakkına sahip olmaları durumunda dahi, bu
taşınmazların tasfiye edeilerek bedelinin miras hakkı sahibi yabancılara ödenmesi gerekmektedir98.
C. Özel Öğretim Kurumları Kanunu
26434 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun temel amaçlarından birisinin de, yabancıların açmış
olduğu özel öğretim kurumlarının eğitimle ve öğretimleriyle ilgili, hatta yönetim, denetim ve personelin
çalıştırılması hakkında usul ve esasların belirlenmesi olduğu görülmektedir. Söz konusu kanunun 3.
maddesinde bir kurumda öğretime başlanabilmesi için kurum açma izninin gerekli olduğu; izin
başvurularının ise ilgili millî eğitim müdürlüğüne yapılması gerektiği; valilikçe yapılan inceleme
sonucunda açılması uygun görülen okullar dışındaki kurumlara kurum açma izni verileceği
düzenlenmiştir.
Söz konusu kanunun 5. maddesinde ise yabancılara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddeye
göre, Cumhurbaşkanının izniyle, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yabancı
tabiiyetteki gerçek ve tüzel kişilerin tek başına ya da Türk vatandaşlarıyla ortaklık kurmak suretiyle
uluslararası özel öğretim kurumlarının, sadece yabancı tabiiyetteki öğrencilerin öğretim görecekleri
yüksek öğretim haricindeki uluslararası özel öğretim kurumları açması mümkündür. Yine aynı
maddenin devamında Türk vatandaşı gerçek kişilerin, dernek, şirket gibi özel hukuk tüzel kişileri yahut
özel hukuka tabi olarak yönetilen tüzel kişiliklerin dahi uluslararası nitelikte özel öğretim kurumları
açmalarına izin verilmiştir. Yabancılar tarafından açılacak öğretim kurumlarına birtakım sınırlamalar
getirildiği görülmektedir. Buna göre söz konusu kurumlar Türk Milletinin insanî, manevî, ulusal, ahlâki,
kültürel değerlerine aykırı şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülemeyecek, Türk devletinin
bölünmez bütünlüğünü bozacak faaliyetler yapamayacaklardır. Diğer bir sınırlamaya göre, söz konusu
kurumların hazırlamış olduğu öğretim programlarının ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin, kurumdaki
yöneticiler tarafından oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması gereken kurallara
yerine getirilecektir. Söz konusu kurumlarda öğrenim görürken Türk vatandaşlığına hak kazanan
kişilere ise, içinde olduğu öğretim kademesinin (ilkokul, ortaokul, lise gibi.) sonuna kadar aynı kurumda
veya programı uygulayan farklı bir uluslararası özel öğretim kurumunda eğitimlerini tamamlama hakkı
verilmiştir.
Konumuzla ilgili olarak yabancı okulların mülk edinme yetkisine ilişkin kanundaki düzenlemelere
bakıldığında; söz konusu yetkinin Cumhurbaşkanının izni ile kullanılabileceği görülmektedir. Ayrıca
Cumhurbaşkanı söz konusu taşınmazların kapasitelerini en fazla 5 misline kadar artırabilecektir.
Yabancı okullara, bulundukları arazilerin genişletilmemesi koşuluyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
alınan izin doğrultusunda söz konusu taşınmaz üstünde bulunan binaların, hatta öğrenci kapasitelerinin
ve kurumun donanım kapasitesinin en fazla 1 katını geçmeyecek şekilde arttırıp yenileme yetkisi de
verilmiştir. Ayrıca kurumların binalarında ihtiyaç halinde tadilat gerçekleştirilmesi valiliğin iznine
bağlanmıştır. Bu belirtilen durumların dışında, yabancı okulların; binalarını genişletmesi ya da şube
açmaları veyahut var olan binalarının yerine geçecek şekilde yeni binalar inşa etmeleri ve hatta bu
amaçla taşınmaz mülk edinmeleri ya da kiralamaları mümkün değildir.
D. Mukabele-i Bilmisil Kanunu
“Hudutları Dahilinde Tab’amızın Emlakine Vaz’iyed Eden Devletlerin Türkiye’deki Ta’baaları
Emlakine Karşı Mukabele-i Bilmisil Tedabir-i İttihazi Hakkında Kanun”99 olarak kabul edilen fakat
doktrinde Mukabele-i Bilmisil Kanunu olarak ifade edilen kanunda yabancıların mülk edinimine ilişkin
önemli sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre söz konusu kanunun konumuz açısından en önemli maddesi
olan 1. maddesi “İdari mukarrerat veya fevkalade veya istisnai kanunlarla Türkiye tebaasının hukuku
GÖKÇENAY, Berivan; Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’deki Taşınmazlar Üzerindeki Miras Hakkı,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1999, s.151 -152; SARGIN, s.92; YEŞİL, Ufuk;
Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edin meleri, Ya yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006,
s.71.
99 Kanunun tam metni için bkz. www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1062.doc , Erişim Tarihi,
9.04.2019; Söz konusu kanun hakkınd a daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. GİRİTLİ, İsmet; Hükümet
Tasarrufları, İstanbul 1958, s. 89 vd.
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mülkiyetini kısmen veya tamamen tahdit eden devletlerin Türkiye'deki tebaasının hukuku mülkiyeti dahi
Cumhurbaşkanı karariyle Hükümet tarafından mukabelei bilmisil olmak üzere kısmen veya tamamen
tahdit ve menkulat ve gayrimenkulatına vaziyet olunabilir. Vaziyed edilen emvalin varidatı ve ledelicap
tasfiyelerinden mütevelit hasılatı, vesaika istinaden isbat edecekleri zarar nispetinde, zarar gören Türk
tebasına tevzi olunur.” şeklindedir.
Bu maddeye göre söz konusu kanun, yabancı ülkede bulunan ve o ülkede mülk edinen Türk
vatandaşlarının söz konusu malları üzerinde sahip oldukları mülkiyet haklarının, bu kişilerin ülkesinde
bulundukları devlet tarafından, bir idari karar veya olağanüstü veyahut istisnai kanunlar ile kısmi olarak
ya da tamamıyla sınırlanması ya da ortadan kaldırılması durumlarına bir karşı bir tedbir olarak
oluşturulmuştur. Bu kanun sayesinde Cumhurbaşkanı tarafından kanunun tanıdığı takdir yetkisine ve
misliyle karşılık verme amacına dayanılarak alınan bir kararla, bu tarz bir işlemi yapan devletin,
Türkiye’de taşınır ya da taşınmaz mallara sahip vatandaşlarının sahip oldukları mülkiyet hakları, kısmen
ya da tamamen sınırlanabilir veya bu haklara el konulabilir100.
Görüldüğü gibi yabancı uyruklu kişilerin taşınmaz edinimine yönelik söz konusu işlemin
gerçekleştirilebilmesi için aranan ilk şart, Türk vatandaşı kişilere daha önceden mülk edinme hakkının
bir devlet tarafından tanımış olması gerekir. İkinci olarak bu hakkı tanıyan devletin, bu haktan
yararlanmış olan Türk vatandaşlarının mülkiyet hakkına daha sonradan kısmen ya da tamamen sınırlama
getirecek şekilde bir müdahalede etmesi gerekmektedir. Eğer bu tarz bir durum çıkmazsa, Mukabele-i
Bilmisil Kanunu’nu gerekçe gösterilerek yabancıların mülk ediniminin kısıtlanması bu hakkın açık ve
haksız ihlâlinin doğmasına neden olacaktır101.
Bu maddeyle ilgili olarak şunu da belirtmek gerekmektedir ki, yalnızca yabancıların mülkiyet hakkının
tamamen sınırlayarak ortadan kaldırılmak amacıyla başka bir devlet tarafından daha önceden aynı
işlemin yapılmış olması şartıyla Mukabele-i Bilmisil Kanunu’nun birinci maddesi hükümleri
kullanabilecektir. Buradan anlaşılacağı üzere, sadece kısmi kısıtlamalara yönelik tamamiyle sınırlama
yolunun kullanılamaması, özetle bütün sınırlamalara aynı ölçüde karşılık verilmesi gerektiği şeklinde
anlaşılması zorunludur. Bunun aksinin gerçekleşmesi halinde ya Türklerin görmüş olduğu zararların
tazmini için yeteri kadar etkili olamama olasılığı ile karşılaşılacak ya da verilen karşılık fiili, Anayasa
ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin temel hakların sınırlanmasında gözetilmesi zorunlu bir unsur
olan “ölçülülük” ilkesine aykırılık teşkil edecektir102.
Yabancıların mülk edinimine karşı gerçekleştirilen herhangi bir müdahalenin, taşınmaz mala el
koyulması suretiyle gerçekleşmesi durumlarında, bunların satımından elde edilen gelirlerin söz konusu
yabancı devlette mülkiyet hakkına müdahale edilmesinden dolayı uğranılan zararın belgelerle ispat
edilmesi durumlarında, buna muvaffak olan Türk vatandaşlarına, ispat edilen zarar miktarınca
dağıtılacaktır. Bu sayede böyle bir durumda yer alan Türk vatandaşlarının uğradığı zararlarının,
Türkiye’de bulunan diğer devlet vatandaşlarının da aynı hale getirilmesi ve söz konusu işlemin
neticesinde elde edilen gelirle karşılanması yoluna gidilecektir103.
Mukabele-i Bilmisil Kanunu’nun amacı, Türkiye’nin ülkesel sınırlarında yaşayan ve taşınmaz mülk
edinmiş olan yabancı devlet vatandaşlarının mülklerinin zarara uğratılması veya bu kişileri mülk edinme
hakkından tamamen yoksun bırakmak değildir. Burada asıl amaçlanan, yabancı kişilerin uyruğunda
olduğu devletin, Türk vatandaşlarına uygulamış olduğu mülk edinimine veya diğer herhangi bir hakkın
kullanımına yönelik müdahalelere karşılık olarak, o devletin yaptığı davranışa karşılık kendi
vatandaşlarının de ülkesel çıkarlarının korunmasını sağlamaktır. Ayrıca bu müdahale sayesinde diğer
devletin, haksız tutum ve davranışlarından vazgeçirmeye zorlanması ve geri dönülmemesi durumunda
söz konusu haksız işlemden doğacak olan zararların karşılanmasını sağlamaya yönelik kanuni teminat
ÇELİKEL./GELGEL, s.213; EKŞİ, s. 141; LEVİ, s.126.
SARGIN, s. 145.
102 ÖZDEMİR, Şeref; Yargıtay Örnek Kararları ile Gayrimenkul Miras Davaları ve Y abancıların Mülk
Edinmeleri, Ankara 1986, s. 604.
103 BİLİCİ, Tuğçe; Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinme Hakkı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul 2014, s. 89.
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altına alınması da amaçlanmaktadır104. Belirtmek gerekir ki misliyle karşılık kararının Cumhurbaşkanı
tarafından verilebilmesi için, hakkı ihlâlini gerçekleştiren devletin yaptığı işlemin, milletlerarası hukuka
ve Türkiye’nin taraf olduğu antlaşmalara aykırı olması şart değildir. Aynı zamanda milletlerarası
nezaket kurallarına veya Türkiye’nin çıkarlarına aykırı bir hareketin varlığı dahi misliyle karşılık
verilmesi için yeterli olduğu doktrinde savunulmaktadır105. Yine de belirtmek gerekir ki öğretide ifade
edilen bu görüşün tam tersi bir bakış açısıyla bakıldığında, gerçekleştirilen tedbirin sebebi olan yabancı
devletin davranışlarının, tamamıyla söz konusu devletin tabiiyetindeki bireyler dışında gerçekleştiği göz
önünde bulundurulduğunda, bireylerin iradesi haricinde alınan idari kararlar veya çıkartılan yasalarla
gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, söz konusu tedbirin, buna maruz bırakılan yabancı uyruklu bireylerin
mülkiyet hakkının ihlalini oluşturacağı açık bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte öğretide bu
yabancı uyruklu bireylerin Türkiye’de hiç ikamet etmemesi ya da önlemin gerçekleştirilmesini
sağlamaya yetecek miktarda taşınmaz sahibi olmaması hallerinde , söz konusu tedbirin uygulanması
yabancı ülkede hakkı ihlal edilen Türklerin haklarını koruma konusunda yetersiz kalacağı da
savunulmuştur106. Belirtmek gerekir ki, bu tedbirlerin Türk Devletinin ve vatandaşlarının haklarının ve
çıkarlarının korunmasını sağlamayacağı yönündeki pek de tutarlı görünmemektedir. Şöyle ki, söz
konusu tedbire, zaten ancak Türkiye’de diğer devletin vatandaşlarının taşınmaz mülk edinmiş olmaları
durumunda başvurulabilmektedir. Aksi bir durumun varlığı halinde bu tarz bir uygulamanın zaten fiili
olarak gerçekleştirilmesi pek de mümkün gözükmemektedir. Mukabele-i Bilmisil Kanunu’nda bu
düzenlemenin getirilmiş olması, özellikle Türkiye’de taşınmaz sahibi olan bir yabancı kişinin uyruğunda
bulunduğu devlet tarafından, o devletin ülkesinde yaşayan bir Türk’ün mülkiyet hakkına haksız
müdahalenin varlığı halinde, haksız müdahaleye karşı etkin bir şekilde karşılık verilebilmesi açısından
büyük önem arz etmektedir107.
Burada tartışılması gereken bir diğer konu ise misliyle karşılık verilmesi gereken haksız müdahalenin
ortaya çıkmasında yabancı devletin vatandaşının iradesi haricinde gelişmiş olmasına rağmen, hatta
tabiiyetinde bulunduğu devlet tarafından gerçekleştirilmiş bir tasarruf olmasına rağmen bu fiilden
sorumlu tutularak hak kaybına uğramış olmasıdır. Söz konusu bireyler belki de devletinin
gerçekleştirdiği haksız müdahalelerden tamamen rahatsızlık duymasına hatta karşı olmasına rağmen,
sırf devlet tasarrufu gerçekleştirdi diye sorumlu tutulması kamu vicdanını olumsuz etkilemektedir108.
Örneğin kişi sırf devletinin gerçekleştirdiği hak ihlallerinin karşısında olduğu için tepki olarak o ülkenin
dışında yaşıyor bile olabilir. Buna rağmen sırf o devletin vatandaşı olmasından dolayı bireylerin
cezalandırılmış olması hakkaniyet duygusu ile bağdaşmamaktadır. Burada önemli bir ikilem ve önemli
bir üstün hak çatışması olduğu görülmektedir. Bir tarafta bir devletin onur ve haysiyeti ve kendi
tabiiyetindeki kişilerin haklarını koruma arzusu ile sırf misliyle karşılık uygulanan devletin uyruğunda
için sahip olduğu bir temel hak olan mülkiyet hakkının ortadan kaldırılarak hak ihlallerinin ortaya
çıkması söz konusudur109.
Önemle vurgulamak gerekir ki, “mukabele bilmisil” kavramları ile “karşılıklılık (mütekabiliyet)”
kavramları birbirinden tamamen farklıdır, dolayısıyla bu iki kavramın karıştırılmaması gerekir.
“Mukabele bilmisil”in uygulamasına bakıldığında ilk olarak, yabancı bir devletin ülkesinde Türk
uyruğunda olanları, daha önceden mülk edinme haklarının verilmiş olması gerekmektedir. Bunun sebebi
verilmemiş bir hakkın ihlalinden bahsedilmesi mümkün değildir. Hak tanındıktan sonra eğer ihlal
edilirse, karşılık olarak o devletin vatandaşlarına yönelik, karşı önlemler alınabilecektir110. Fakat
“karşılıklılık” ilkesinin uygulamasına bakıldığında, diğer devletin bu hakkı ya hiç tanımamış ya da bazı
kısıtlamalara bağlı olarak tanıdığı görülmektedir. Mütekabiliyet ilkesinin uygulanmasıyla birlikte
Türkiye de, Türk vatandaşlarına bu hakkı tanımayan ya da ek kısıtlamalarla tanıyan devletin
ESMER, Galip; Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, İstanbul 199 0, s. 608; GÖĞER,
Erdoğan; Yabancılar Hukuku, Ankara 1979, s. 31.
105 GÖĞER, s. 31.
106 OBUT, s. 28.
107 LEVİ, s. 127.
108 FİŞEK, Hicri; Türkiye’de Yabancıların Ayni Haklardan İstifadesi, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, Yıl: 1950, Cilt: VII, Sayı: 427, s. 130.
109 EKŞİ, s. 141.
110 ESMER, s. 609.
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vatandaşlarına mülk edinme hakkını ya hiç tanımayacak ya da bu konuda ek kısıtlamalar getirebilecektir.
Bu sayede mütekabiliyetin bir gereği olarak söz konusu devletin vatandaşları ya en baştan mülk edinme
hakkından mahrum kalırlar ya da belli kısıtlamalar çerçevesinde kullanabilir111. Bu önemli ve en temel
iki kavramın arasındaki farkın anlaşılması uygulamada konuyla alakalı hataların yapılmasının
önlenmesi ve hak kayıplarına neden olunmaması açısından çok önemlidir112.
Ayrıca Mukabele Bilmisil Kanununa dayanarak eski sistemde Bakanlar Kurulu çeşitli kararnameler
çıkarmış ve bazı ülkeler için karşı işlem uygulamasına başvurulmuştur. Bu devletlerden en önde
gelenini, en ciddi soruna yol açan Suriye olarak belirtmek mümkündür. Bunun dışında ise Bulgaristan,
Lübnan, Yunanistan ve Arnavutluk’a karşı da misliyle karşılık uygulanmıştır113. Yeni sistemde ise,
Cumhurbaşkanı tarafından verilecek olan kararlar ile bu ilkenin kapsamının belirleneceğinin
unutulmaması gerekir.
E. Köy Kanununun Yürürlükten Kaldırılan 87. Maddesiyle Getirilen Sınırlamalar
Tapu Kanunu’nda yabancıların mülk edinimi ile ilgili düzenlemeler getirilene kadar, yabancı uyruklu
kişilerin mülk edinimlerine yönelik geçerli olan Köy Kanunu’nun 87. Maddesi önemli düzenlemeler
getirmiştir. Söz konusu maddede Türk vatandaşı olmayan gerek bireyler, gerek tüzel kişiliğe sahip olan
cemiyet ve şirketlerin köylerde arazi ve emlak gibi taşınmaz mülk edinmeleri yasaktı. Bu düzenlemenin
getiriliş amacına bakıldığında, zamanın gereklerine göre köylerde yaşayan insanların, arazi ve arsalarda
toprak sahibi olmasını sağlayarak, o bölgelere taşınmaz sahibi olarak sürekli yerleşime geçecek olan
yabancılardan kötü bir şekilde etkilenmelerini; bu insanlar arasındaki milli birlik ve beraberliğin
korunmasının hedeflendiği görülmektedir114.
Her ne kadar bu madde yabancıların köylerde mülk edinimini yasaklarken, 4916 sayılı kanun ile yapılan
değişiklikle, bu hükmü yürürlükten tamamen kaldırmıştır. Esasında konuya ilişkin yasak kaldırılarak ve
bu konuya ilişkin yeni herhangi bir düzenleme yapılamayarak yabancı gerçek veya tüzel kişilerin, köy
sınırlarında kalan alanlarda da taşınmaz mal edinmelerine izin vermiştir. Yine aynı şekilde Kanunun
Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinin ardından bu konuya ilişkin yürürlüğe giren yeni düzenleme ile
bu konuya ilişkin bir düzenleme getirilmemiş ve aynı tutum devam ettirilmiştir115.
II.MÜLK EDİNMEDE YABANCILARA KOLAYLIK SAĞLAYAN BAZI DÜZENLEMELER
A. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu116 ile getirilen düzenlemeyle 6224 sayılı Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanununu117 yürürlükten kaldırılmıştır. 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanunu’nun 27 ile 32. maddeleri arasında yabancı uyruklu yatırımcıların sahip oldukları haklar
düzenlenmiştir. Nitekim, mülga Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda (YSTK) yabancı uyrukluların
Türkiye’de mülk edinimi hakkında herhangi bir düzenleme bulunmamasına karşın, yabancı sermaye ile
kurulmuş olan şirketlerin mülk edinebildikleri uygulamada görülmekteydi. YSTK’nın 7. maddesi ile
getirilen düzenlemede, yabancı sermayeye ilişkin düzenlemelerde öngörülen izinlerin alınması suretiyle
kurulmuş olan şirketlerin ve bunların şubelerinin birer Türk şirketi ve şubesi sayılacağı açık bir şekilde
belirtilmişti. Söz konusu düzenleme sayesinde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ya da
bunların şubelerinin yabancı uyruklu tüzel kişilerin tabi olduğu uygulamalara maruz kalmadan mülk
edinebildikleri görülmektedir118. Fakat belirtmek gerekir ki söz konusu YSTK’nın kaldırılması ile bu
düzenlemeler de yürürlükten kaldırılmıştır. Artık yabancı yatırımcıların mülk edinmesine ilişkin
düzenlemelerin Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu ile düzenlendiğini belirtmek gerekir.
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Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3. maddesinin d fıkrasında, yabancı yatırımcılar tarafından
Türkiye’de kurulmuş olan ya da bu kişilerin iştirak etmiş olduğu şirketlerin yalnızca Türk uyruğunda
bulunan kişilerin mülk edinimine açık olan bölgelerde mülk edinebilecekleri belirtilmiştir. Getirilen bu
düzenleme ile yabancı uyruklu yatırımcılara Türkiye’de kurdukları veyahut iştirak ettikleri şirketlere,
Türklerin mülk edinmesine açık yerlerde mülk edinme hakkı ya da diğer sınırlı ayni hak kazanmaları
serbest hale getirilmiştir. Yine belirtmek gerekir ki, sermayesinin tümü, ayrıca gerek sermayesi gerekse
şirketin tüm ortakları yabancı uyruklu olsa dahi şirketin Türkiye’de kurulmuş olması, söz konusu
şirketin Türk uyruğunda sayılmasına neden olacak ve taşınmaz mülkiyeti edinimi konusunda da tıpkı
bir Türk uyruğuna tabi bir şirket gibi muamele görecektir119. Burada söz konusu düzenlemeye şöyle bir
eleştiri getirilmesi mümkündür. Bakıldığında söz konusu kanunun temel amacının Türkiye’de doğrudan
yabancı yatırımların özendirilerek artırılması olduğu görülmektedir. Dolayısıyla getirilen kolaylık ve
ayrıcalıkların sadece Türkiye’de yatırım yapmak için bulunan şirketlere tanınması gerekirken, yatırım
amacı bulunmayan şirketler açısından bu tarz kolaylıklardan ve olanaklardan faydalandırılmaması
gerekirdi120.
Getirilen bu eleştirilerin haklı olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kanunu’nun 3. maddesinin d fıkrasının iptal edilmesi121 ile anlaşılmış oldu. Buna göre yabancı yatırımcı
statüsündeki şirketlere Türkiye’de mülk edinimi ilişkin hükmün uygulanması artık mümkün değildir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere, söz konusu iptal kararının ardından, uygulamada ortaya çıkan boşluğun
kaldırılması amacıyla yabancı yatırımcı niteliğine sahip şirketlerin mülk edinimi konusunda 5782 sayılı
Kanunla, Tapu Kanunu’nda yapılan değişiklikle yeniden düzenlenerek sorun çözülmeye çalışılmıştır.
Söz konusu kanunla yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de kurulan veya iştirak edilen şirketlerin
yalnızca bu şirketlerin ana sözleşmelerinde ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla mülk ya da
sınırlı ayni hak edinmeleri ve kullanmaları mümkün hale gelmiştir. Bu konuda kabul edilecek usul ve
esasların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin
Yönetmelik122 ile düzenleneceği de ayrıca belirtilmiştir123.
B. Turizmi Teşvik Kanunu
Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yabancıların mülk edinimini kolaylaştırmaya yönelik önemli
düzenlemeler getirilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, kanunun 3. Maddesinde turizm işletmeleri
kavramı tanımlanmış ve buna göre turizm işletmelerinin Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel
kişilerce birlikte ya da ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet sürdüren ticari işletmeler
olarak tanımlayarak yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin de turizm işletmesi işletebileceğini
düzenlemiştir.
Kanunun 8. maddesinin C bendinde yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere kiralamaya, tahsis etmeye
ve söz konusu taşınmaz mallar üzerinde geçici ve sürekli haklar ve diğer irtifak hakkı tesisine ve
bunlarda alt yapı çalışması yapacak kamu kurumları lehine ücretsiz irtifak hakları tesis etmeye Kültür
ve Turizm Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulmuş
olan yabancı ticaret şirketleri Tapu Kanunun 35. maddesi uyarınca, kanunda belirtilen turizm bölgesi ve
turizm merkezlerindeki taşınmazları iktisap ve üzerlerinde sınırlı aynı hak edinebileceklerdir. Bunun
yanı sıra 8. maddenin E bendinde önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, kültür ve
turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki yabancıların mülk edinimi
konusunda, 442 sayılı Köy Kanunu ile ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde yer alan
sınırlamalara Cumhurbaşkanı kararı ile istisnalar getirilmesi mümkün kılınmıştır.
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C. Maden Kanunu
6727 sayılı Maden Kanunu’nda124 da yabancıların mülk edinimini kolaylaştırmaya yönelik
düzenlemeler yapılmıştır. Gerek Anayasa’da gerekse Maden Kanunu’nda getirilen düzenlemeye göre
madenler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yine Maden Kanunu’nun 3. maddesi ile maden hakları,
madenlerde arama yapılması ve bunların işletilebilmesi için verilmiş olan izinler ve maden yataklarının
bulunmasına yardımcı olanlar kişilere tanınmış olan maddi olanaklar şeklinde tanımlanmıştır. Aynı
kanunun 6. maddesinde ise, maden haklarının fiil ehliyetine sahip Türk vatandaşları tarafından ve
madencilik yapma hakkına sahip olduğu kuruluş sözleşmesinde yazılı olan Türk Kanunlarına uygun
şekilde kurulan tüzel kişiliğe sahip olan şirketlere verileceği belirtilmiştir. Aynı maddenin devamında
ise, Bu konuda yetkilendirilmiş olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve
iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine de maden haklarının verilebileceği
düzenlenmiştir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere maden haklarının gerçek veya tüzel kişiliğe
sahip tek bir kişi adına da verilmesi mümkündür.
Gerek Maden Kanunu’nun 6 maddesinden gerekse Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin125 7.
Maddesinden anlaşılacağı üzere, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere madenlere ilişkin haklar
tanınmamıştır. Buradan anlaşılacağı üzere madenlerin gayrimenkullerin bulunduğu yerlerde ne mülkiyet
hakkının ne de diğer sınırlı ayni hakların yabancı gerçek veya tüzel kişilere tanınması mümkün değildir.
Fakat belirtmek gerekir ki statülerinde madencilik yapmasına izin verilen Türk Kanunları uyarınca
kurulan ve tüzel kişiliğe sahip olan şirketlerin içerisinde doğrudan yabancı yatırımcı sayılan ve
Türkiye’de kurulmuş olan şirketlerin de dahil olduğu görülmektedir126. Hatta söz konusu şirketlerin
sermayelerinin ve ortaklarının tamamının yabancı olması durumunda dahi, bu şirketlerin Türk
uyruğunda kabul edilmelerinden dolayı, yabancı sermaye mevzuatına uygun şekilde kurulmuş olan
şirketlere de maden hakkının verildiği görülmektedir. Doğal olarak yabancı sermayeli şirketlere maden
hakkının verildiği düşünüldüğünde, bu madenlerin üzerinde bulunduğu taşınmazlar üzerinde de irtifak
ve/veya intifa hakkı gibi sınırlı ayni hakların da verilebileceği kabul edilmektedir127.
D. Elektrik Piyasası Kanunu
Elektrik Piyasası Kanunu’nda128 da yabancıların mülk edinimine yönelik ayrıcalık ve sınırlamalar
getirildiği görülmektedir. Buna göre söz konusu kanunun 14. maddesinde, Türkiye’de maden işletmek
isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişilerin hisse oranına sınırlama konulduğu görülmektedir. Söz konusu
maddenin devamında özelleştirme uygulamaları kapsamında, maden piyasasına yönelik yürütülen
faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, aynı zamanda yabancı gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yürütülen elektrik üretimi, bunun iletimi ve dağıtımı alanlarında, sektörel anlamda kontrol oluşturacak
tarzda pay sahibi olmayacaktır.
Elektrik Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin c fıkrasında taşınmazların kamulaştırılması konusu
düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre Elektirik Piyasası Kanununda düzenlenen faaliyetlerin
yerine getirilmesi için gerekli durumlarda, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda129 düzenlenen ilkeler
ve kurallar doğrultusunda kamulaştırma yapılabileceği açık bir şekilde düzenlenmiştir. Kamulaştırma
yapılabilmesi için alınması gereken kamu yararı kararının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından
verilen “lüzum kararı” ile sağlanacağı; bu kararın vesayet merci olan Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı’nın onayıyla yürürlük kazanacağı ifade edilmiştir. Belirtmek gerekir ki elektrik üretimi,
dağıtımı ve iletimi gibi çeşitli faaliyetleri yerine getiren veya getirecek olan tüzel kişilerinin
kamulaştırma istemeleri durumunda, EPDK tarafından kamulaştırma kararı alınırsa, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırma işlemi yapılacaktır. Kamulaştırma bedelinin ise ilgili tüzel
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kişi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Burada kamulaştırılmış olan taşınmazın mülkiyeti Hazineye
geçmektedir. Kamulaştırma bedelini ödeyen tüzel kişiye ise yalnızca bu taşınmazı kullanma hakkı geçer.
Tüzel kişilere sağlanan kullanım hakları, tüzel kişiye verilen lisansın ya da devletle yapılan sözleşmenin
geçerlilik süresi ile sınırlıdır. Belirtmek gerekir ki eğer lisans sona ererse ya da iptal edilirse, bu durumda
tüzel kişilere daha önce ödemiş oldukları kamulaştırma bedelleri geri ödenmez130.
E. Petrol Kanunu
6326 sayılı Petrol Kanunu’nda131 da yabancı uyruklu kişilerin mülk edinimi konusunda önemli
düzenlemeler getirilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, söz konusu kanunun 6. Maddesine göre petrol
ile ilgili Devlet adına, izin, petrol arama ruhsatnamesi ve petrol işletme ruhsatnamesi alma hakkı,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPOA) aittir. Ortaklık bu hakkı bizzat kendisi kullanabilir ya
da idaresine ve sermayesine egemen olduğu uzman kuruluşlar aracılığıyla yerine getirebilir veya bu
yetkileri söz konusu kuruluşlara devredebilir.
Yine aynı kanunun 6. maddesinin devamında, sermaye şirketlerine veya yabancı ülkelerin
düzenlemelerine göre sermaye şirketi niteliğini haiz olan özel hukuka tabi tüzel kişilere izin verebilir ve
arama ruhsatnamesi ile işletme ruhsatnamesi alma hakkı tanıyabilir. Ayrıca, yukarda saymış olduğumuz
yabancı uyruklu tüzel kişilere, Türkiye’nin ekonomisine faydalı olması ve kuruluş amacına uygun
olması kaydıyla Cumhurbaşkanı tarafından belge verilmesi mümkündür.
Kanunun 12. maddesinde önemli bir istisna getirilmiştir. Buna göre, yabancı devletlerin doğrudan
doğruya veya dolaylı bir şekilde kontrolü altında etkili olabilecek miktarda ya da şekilde mali ilgi ve
menfaati bulunan tüzel kişilerle yabancı devlet adına ya da yabancı bir devlet hesabına hareket eden
kişilerin petrol hakkına sahip olması mümkün değildir. Bu kişiler petrol çıkarma faaliyetinde
bulunamazlar. Dahası bu kişilerin, petrol çıkarmak için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın
alamazlar, bu mallara sahip olmaları mümkün değildir. Hatta bu eşyalar üzerinde hak yahut menfaat
tesis etmeleri de mümkün değildir. Bunun yanı sıra petrol çıkarmaya gerekli eklentilerin ya da bu
eklentilerin onun bir bölümünü oluşturan tesisleri ve işletmeleri dahi kurmaları veya işletmeleri
mümkündür. Söz konusu düzenlemelere Cumhurbaşkanı kararı ile istisna getirilmesi mümkündür.
Petrol Kanunu’nun 87. maddesinde ise petrol hakkı sahibi olan kişilerin taşınmaz mülk edinme hakları
ele alınmıştır. Buna göre özel mülkiyette bulunan petrol çıkartılabilmesi için lüzum bulunan taşınmazın,
taşınmaz sahibi ile anlaşma ya da devlet zoruyla kamulaştırma yolu ile petrol hakkı sahibi tarafından
hak kazanılabilecektir. Eğer söz konusu taşınmazın sahibi yoksa bu taşınmaz arama ruhsatnamesine,
işletme ruhsatnamesine ya da belgeye kaydedilmek suretiyle taşınmaz mülk edinilebilir. Eğer yapılacak
anlaşmaya dayalı kullanım hakkının süresi 3 yılı aşıyorsa bu durumda taşınmazın sahibi, petrol hakkı
sahibinin taşınmazı kamulaştırmasını talep edebilir. Bununla birlikte, petrol hakkı verilen kişiler
doğrudan taşınmazın malikiyle de anlaşarak özel mülkiyetteki taşınmazın mülkiyetini kazanabilir. Fakat
belirtmek gerekir ki yabancı tüzel kişinin petrol arama hakkına dayanarak mülk edinme hakkına sahip
olması, bu yabancı uyruklu tüzel kişilerin, o arsalarda bulunan petrol kaynaklarına da sahip olacağı
anlamını taşımamaktadır132.
F. Petrol Piyasası Kanunu
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2. maddesine göre133, petrol ile ilgili; rafinaj, işleme, madeni yağ
üretimi, depolama, üretilen ürünlerin iletimi, serbest kullanıcı ve ihrakiye (liman ve havaalanlarındaki
taşıtlara ücret karşılığı sağlanan akaryakıt134) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yukarıda bahsedilen
amaçlarla tesislerin kurulumu ya da bu tesislerin işletilmesi; akaryakıtların dağıtım, taşıma ve bayilik
faaliyetlerinin yürütülmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için lisans alınması zorunludur.
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Yukarıda bahsedilen lisansa dayanarak faaliyet gösterecek özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Yine ilgili kanunun 3. maddesinde, Türk parasının
değerini korumaya ilişkin düzenlemeler uyarınca, Türkiye’de petrol piyasasına ilişkin faaliyetler
yürüten ve diğer devletlerin kanunlarına göre sermaye şirketi niteliğini haiz özel hukuk hükümlerine
tabi olan tüzel kişiler, Türkiye’de gerçekleştirdikleri faaliyetler açısından Türkiye’de ikamet ediyor
sayılmaktadırlar. Dolayısıyla söz konusu yabancı ülkelerin hukuk kuralları uyarınca sermaye şirketi
niteliği taşıyan özel hukuk tüzel kişilerinin de lisans alması mümkündür135.
Kanunun 11. maddesinde ise lisans hakkına sahip olan kişilere ait petrol tesislerinin kurulması için
zorunlu arsaların, arazilerin ve binalara dair hak veya mülk kazanımları ele alınmıştır. Bu düzenlemede,
mülkiyet haklarının kazanılmasıyla sınırlı ayni hakların kazanılması konusunda farklı düzenlemelerin
getirildiği görülmektedir. Söz konusu maddenin ilk kısmında, kanunun kapsamında yer alan tesislerin
kurulması için gerekli arsa, arazi ve binalara yönelik hak ve mülkiyet edinimlerinin öncelikle taşınmaz
sahipleri ile anlaşma yoluyla yapılması gerektiği; fakat gerekli anlaşmanın sağlanamaması hallerinde
mülkiyet kazanımlarının kamulaştırma yoluyla gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu düzenlenmiştir.
Böyle bir durumda kamulaştırmanın yapılması halinde taşınmazın mülkiyetinin Hazineye ait olacağı;
kullanım hakkının ise lisans sahibi olan kişiye ait olacağı düzenlenmiştir136.
Bahsedilen maddenin ikinci kısmında ise, sınırlı ayni hakların kazanılması ve arazinin kiralanması
suretiyle söz konusu işlemlerin yapılması konusu ele alınmıştır. Buna göre tüzel kişilerin, bedelinin söz
konusu tüzel kişi tarafından ödenmesi ve kendi faaliyet alanları ile ilgili olmak şartıyla devletin
mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda, sınırlı ayni hak tesis edilmesini ve taşınmazların kendilerine
kiralanmasını isteme hakları vardır. EPDK tarafından bu isteğin kabulü halinde, ihtiyaçlar göz önünde
bulundurularak intifa hakkı, üst hakkı gibi irtifak hakları ya da taşınmazın uzun süreli olarak kiralanması
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleştirilir. Kurulun tespit ettiği ücretin taşınmazı
devralan tüzel kişi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu kullanım hakları, petrol haklarına
ilişkin lisans veya sözleşmenin geçerlilik süresi ile sınırlı şekilde yürürlükte kalacaktır137.
G. Özelleştirme Kanunu
Özelleştirme Kanunu’nun138 “Yabancılara Gayrimenkul Satışı” başlıklı 14. Maddesinde yapılan
düzenlemeye ile yabancıların mülk edinme yetkisine yönelik yürürlükteki mevzuat hükümlerine, yani
Tapu Kanunu’nun 35. maddesindeki düzenlemelere atıf yapılmıştır. Buna göre, bir özelleştirme
kapsamında yapılacak yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere gayrimenkul satılması ve bu
taşınmazların bu kişilere devri mütekabiliyet esasları çerçevesinde yürürlükteki Tapu Kanunu
hükümlerine göre gerçekleştirilmelidir.
H. Endüstri Bölgeleri Kanunu
4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun139 temel amacının, yatırımları teşvik etmek, yurt dışında
çalışan Türk işçilerin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin
artırılmasını sağlamak üzere endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim ve işletilmesine ilişkin esasların
düzenlenmesi olduğu görülmektedir. Kanuna göre, Bakanlığın tavsiyesi üzerine Endüstri Bölgeleri
Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen bölgelerde, Cumhurbaşkanı tarafından endüstri bölgelerinin
kurulmasına izin verilmesi mümkündür; endüstri bölgesi olarak belirlenen alanların başka amaçlarla
hiçbir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yine söz kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası ile, endüstri bölgeleri içinde kalan özel mülkiyet konusu arsa
ve arazilerin yatırım için düşünülmesi durumunda bu arazilerin, yatırım faaliyetine tahsisi amacıyla
kamulaştırılabilmesi için kolaylıklar getirilmiş ve yapılan kamulaştırmaların bedellerinin özel şahıs veya
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Ticaret Bakanlığı tarafından ödenmesi durumuna göre de yatırımcıların kamulaştırılan bu taşınmaz
üzerinde bedelli veya bedelsiz olarak sınırlı ayni hak sahibi olabilmelerine imkan tanınmıştır.
Endüstri Bölgeleri Kanunda 5195 Sayılı Kanun’la önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre söz
konusu kanunun 4. maddesinin c fıkrasında, çeşitli sanayi alanlarında yatırımı yapacak yabancı uyruklu
tüzel kişilerin başvurmaları halinde Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen
bölgelerin yatırım alanı olarak belirleyebilecektir. Bununla birlikte Ticaret Bakanlığının uygun görmesi
durumunda Cumhurbaşkanı tarafından yatırım bölgesi olarak belirlenen taşınmazlarının bedellerini
yatırımcıların karşılaması halinde kamulaştırılması mümkündür.
SONUÇ
Türkiye’de yabancıların mülk edinmeleri tarihsel süreçte çeşitli yasal düzenlemelere tabi tutulmuştur.
Osmanlı Devleti’nin özellikle son zamanlarında getirilen düzenlemelerle başlayan süreç, 2644 sayılı
Tapu Kanunu’nda yapılan 6302 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerle son bulmuştur.
Anayasa mülkiyet hakkını düzenlerken özne olan herkes sözcüğüne yer verir. Anayasa’da mülkiyet
hakkını tanımlayan 35. madde herkesin miras ve mülkiyet hakkına sahip olduğunu bildirir. Türkiye’de
her geçen gün artan yabancı işçi, göçmen, sığınmacı sayısına bakıldığında bu kişilerin mülkiyet
hakkından yararlanabilir olması önem kazanmaktadır. Türkiye’ye sadece yasal yollardan giren
yabancılar değil yasa dışı yollardan girmiş olsalar da temel haklar korumasında olduğu tartışmaya kapalı
bir konudur.
1982 Anayasasında temel hak ve hürriyetlerin sağlanmasında bazı maddelerde “her Türk” ifadesine yer
verilmesine rağmen, çoğu maddede “herkes” ifadesine yer vermiş; çok nadir de olsa “yabancılar” ifadesi
kullanılmıştır. Bu ifadelerin kullanılmasında esas amacın, kişilerin temel hak ve yükümlülüklerini
düzenleyen maddelerde “her Türk” ifadesinden Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan
kişileri, “yabancılar” ifadesinden sadece yabancıları, “herkes” ifadesinden ise vatandaş- yabancı ayırımı
yapılmaksızın herkesin anlaşılması gerektiğini söylemek mümkündür.
1982 Anayasasının 35. Maddesinde yabancı-Türk vatandaşı ayrımı yapılmaksızın herkesin mülkiyet
hakkına sahip olacağı düzenlenmiştir. Ayrıca bu hakkın sınırlandırılmasında özel sebep olarak “kamu
yararı” amacıyla sınırlandırmanın yapılabileceği düzenlenmiştir.
Olağan dönemlerde yabancıların haklarının sınırlandırılması konusun 1982 Anayasasının 16.
maddesinde 2 temel kriter getirilmiştir. Buna göre yabancıların temel hakları milletlerarası hukuka
uygun olarak yalnızca kanunla sınırlandırılabilir. Buradan anlaşılacağı üzere yabancıların mülkiyet
hakkının sınırlandırılmasında devletin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal
etmemesi ve yapacağı sınırlamaları TBMM tarafından çıkartılan bir kanunla düzenlemesi gerektiği
anlaşılmaktadır.
Her ne kadar anayasada sınırlandırmanın kanunla yapılması gerektiği düzenlense de, doktrinde
kanunlara aykırı olmamak ve kanunların uygulanmasını sağlamak üzere yetkili kurumlarca çıkarılan
yönetmelik, tebliğ ve genelge gibi düzenleyici işlemlerle de mülk edinme hakkının sınırlandırılmasının
mümkün olduğu savunulmaktadır.
Belirtmek gerekir ki 2017 Anayasa değişiklikleri ile Anayasaya giren Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
ile Cumhurbaşkanı tarafından yürütme yetkisine ilişkin bütün konularda Cumhurbaşkanı tarafından
çıkartılabilmektedir. Fakat anayasada Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çıkartılabileceği konulara
sınırlama getirilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı, temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, siyasi haklar
ve ödevler konusunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneme yapamaz. Burada belirtilen
haklar arasında bir kişi hakkı olan 35. maddede düzenlenen “mülkiyet hakkı” da yer alır. O zaman
Cumhurbaşkanının çıkartacağı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mülkiyet hakkını sınırlandırması,
yabancıların mülk edinme hakkına ilişkin düzenleme yapması mümkün değildir. Fakat belirtmek gerekir
ki, Cumhurbaşkanı tarafından ülkede OHAL ilan edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanı olağanüstü halin
gerekli kıldığı konularda, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmaksızın

OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkartabilmektedir. Anayasa’nın 119. Maddesine göre bu
şekilde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun hükmünde kabul edilmektedir. Yani
Cumhurbaşkanı bu kararnamelerle kanunlarda değişiklik yapabilme yetkisine sahip hale gelmiştir.
Sonuç olarak daha öğretide tartışmalı olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı çıkartmış olduğu bir OHAL
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yabancıların mülk edinmesine ilişkin düzenlemeler getirebilecektir.
Yabancılara hak tanınmasında asgari had esası, eşitlik esası, karşılıklılık esası, karşı işlem esası, en çok
gözetilen ulus kaydı, izin esası, kazanılmış haklara saygı gibi temel ilkeler göz önünde
bulundurulmaktadır. Burada özellikle Tapu Kanunu’nda getirilen düzenlemelerde karşılıklılık esasının
göze çarptığı görülmektedir. Karşılıklılık esasına göre devlet, ülkesindeki yabancının faydalanacağı bir
hakkı o yabancının vatandaşı olduğu ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde anlaştığı bir diğer devlette
bulunan vatandaşının sahip olduğu hakla doğrudan bağlantı kurar. Buna bağlı olarak kendi vatandaşına
o yabancının ülkesinde uygulanan ağırlaştırılmış şartların benzerini ülkesinde bulunan yabancıya
yansıtma hakkına sahiptir.
Osmanlı Devleti’nde 1868 yılına kadar yabancıların taşınmaz mülk edinme hakkı olmadığı
görülmektedir. Avrupalı Devletlerin Osmanlı topraklarında Avrupalıların mülk edinmesini
istememesinin temelinde Avrupa’da devam eden derebeylikleri önemlidir. Osmanlı Devleti sınırları
içine seyahatleri ve bu sınırlar içinde ikametleri kısıtlanmış Avrupalı Devletler vatandaşların bir de
Osmanlı topraklarında mülk edinmeleri hiçbir şekilde kabul etmemişlerdir.
Fakat 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti toprakları üzerinde yabancıların
mülk edinmesi ile ilgili yasaklayıcı tavrından büyük ölçüde vazgeçmiştir. Türk hukukunda yabancıların
taşınmaz mülk edinebilmelerinin önünü açan ilk kanun olan Safer Kanunu’nun 8 Haziran 1868 tarihinde
kabul edilmesiyle birlikte şartları yerine getiren yabancıların taşınmaz mülk edinmelerine izin
verilmiştir.
Cumhuriyet dönemiyle birlikte yabancıların ülkemizde toprak almasını zorlaştıracak düzenlemeler
sağlanmıştır. Özellikle Tapu Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 22.12.1934’teki ilk halinde yer
alan 35 ve 36. maddeleri ele alındığında yabancı gerçek kişilerin Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz
mülk edinimi konusunun bazı şartlara bağlandığı görülmektedir. Bu maddelerde yer alan “karşılıklılık”
ve “yasal sınırlamalara uyma” şartları taşınmaz mülk edinimiyle alakalı yabancıları ciddi şekilde
kısıtlayıcı etkiye sahip olduğu görülmektedir.
2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35.maddesine 21.06.1984 tarihinde 3029 sayılı kanunla hangi ülkelere
karşılıklılık şartının uygulanmayacağına dair karar verme yetkisinin Bakanlar Kurulu’nda olduğu
kesinleştirilmiştir. Bununla birlikte Bakanlar Kurulu yabancı gerçek kişilerin taşınmaz mülk alım –
satımlarında %25’i geçmeyecek şekilde Toplu Konut Fonu’na aktarılacak fonun miktarına da karar
verme yetkisiyle donatılmış olsa da bu karar daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi tarafından 1985 yılında verilen iptal kararı sonucunda, Meclis yeni bir yasal
düzenleme yoluna gitmiş ve 1986 yılında ve 3278 sayılı Kanunla, Tapu Kanunu’nun 35. maddesine 2
yeni fıkra eklendiği görülmektedir. Bu düzenlemelere göre, milli menfaatlere, milli ekonomiye faydalı
görülen durumlarda, hangi ülkelerin ve hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin mütekabiliyet
şartından istisna olarak kabul edileceği Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Ancak 1985
sonrasında da siyasi iktidarların iktisadi kaygılarla Tapu Kanunu’nun 35.maddesinde değişikliğe gitme
ihtiyacı devam etmiştir. 2003 yılında tekrar gündeme gelen yabancıların mülk edinimi konusu
neticesinde Köy Kanununda ve Tapu Kanunu’nda değişikliğe gidilmesiyle neticelenmiştir.
Yeniden düzenlenen 4916 sayılı kanunla karşılıklılık ve kanuni sınırlamalara uymak şartıyla yabancı
gerçek kişilerin yanı sıra yabancı ülkelerde o ülkelerin kanuni koşullarını yerine getirerek kurulan tüzel
kişiliğe sahip ticari şirketlerinde yasada belirtilen 30 hektarla sınırlandırılmış taşınmaz mülk
edinmelerinin önü açılmıştır. Yabancı kişilerin miras yoluyla edindikleri taşınmaz mülklerde aranan
karşılıklılık esası ise kaldırılmıştır.
Köy Kanunu’nda yer alan köy içerisinde taşınmaz mülk edinimini yasaklayan 87. madde yürürlükten
kaldırılmış ve yabancıların köy sınırları içerisinde taşınmaz mülk ediniminin önü açılmıştır. Bunun

yanında stratejik öneme sahip ve/ veya askeri bölgelerin güvenliğini tehlikeye atabilecek niteliklere
sahip bölgelerin satılmasında var olan kısıtlamalar olduğu gibi muhafaza edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi 14.03.2005 tarihli kararıyla 4916 sayılı kanunda yapılan değişiklikleri daha önceki
iptal sebeplerine benzer sebeplerle iptal etmiştir. Tüm bu sebeplerin yanında Anayasa Mahkemesi,
ayrıca 4916 sayılı kanunun 35. maddesinde yapılan değişikliğin karşılıklılık ilkesini ihlal ettiğine ve
ilkenin içinin boşaltılmak suretiyle işlevsiz hale getirildiğine değinmiştir.
Anayasa Mahkemesinde açılan 5444 sayılı kanunun 35. maddesinin iptaline yönelik davada Anayasa
Mahkemesi 11.04.2007 tarihli kararında Bakanlar Kurulu’na söz konusu düzenlemenin verdiği gerçek
yabancı kişilerin ve yabancı ülkelerde bu ülkelerin yasalarına uygun olarak kurulan ticari amaçlı tüzel
kişiliklerin ülkemizde edinebileceği taşınmaz mülk miktarını 2.5 hektardan on iki katına kadar
çıkarılmasıyla alakalı yetkiyi Bakanlar Kurulu’na veren düzenlemenin ölçüsüz olmasından ötürü
yasama yetkisinin yürütme organına devri anlamına geleceği gerekçesiyle ilgili kısmın Anayasaya aykırı
olduğunu gerekçe göstererek kanunun ilgili kısmını iptal etmiştir.
Bu gelişmeler üzerine 5782 sayılı kanunla 03.07.2008 yılında Tapu Kanunun 35. maddesinde yeni bir
değişikliğe kanun koyucu tarafından gidilmiştir. Bu değişiklikle yabancı gerçek kişilerin ilçe
merkezlerinde yerleşim imar planı içerisinde kalan toplam alanın yüzölçümünün yüzde onuna kadar
kısmında hak edinme imkânı tanınmıştır.
Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararından sonra Tapu Kanunu’nda yabancıların mal edinimine ilişkin
son değişiklik 3/5/2012 tarihli ve 6302 sayılı kanun değişikliğidir. Bu değişikliğe ek olarak 2/7/2018
tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 9 uncu maddesiyle, bu kanunda yer alan bütün “Bakanlar Kurulu” ibareleri
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. Yeni sistemde 2017 Anayasa değişikliği ile Bakanlar
Kurulu’nun kaldırılmasıyla kanunlarda Bakanlar Kurulu’na verilen bütün görevler Cumhurbaşkanına
devredilmiştir. Bu yüzden Tapu Kanunu’na ilişkin yukarıda anlatılan bilgilerin artık günümüzde
Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacağının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu bölümde yeni sisteme
göre son halile tapu kanunundaki yabancıların mülk edinimine ilişkin düzenlemelerden bahsedilecektir.
Tapu Kanunun 35.maddesinin son haline göre kanuni sınırlamalara uyulması durumunda uluslararası
ikili ilişkiler ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği ülkelerin
vatandaşlığında bulunan yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz mülk edinebilecekleri
belirtilmiştir. Bunun yanında yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de mülk edinimine de sınırlama
getirilmiştir. Buna göre yabancı uyruklu gerçek kişilerin edinebilecekleri taşınamaz mülk edinimi
mülkiyete konu ilçenin yüzölçümünün yüzde onunu ve ülkede bir yabancının edinebileceği toplam
taşınmaz bakımından otuz hektarı geçemez. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı bir yabancının
edinebileceği taşınmaz miktarını 2 katına kadar çıkarabilir.
Aynı kanun maddesinde yabancı ülkelerde kendi ülke kanunlarına uygun olarak kurulan tüzel kişilik
taşır ticaret şirketlerinin yalnızca özel kanun hükümleri içerisinde taşınmaz mülk edinebilecekleri
düzenlenmiştir. Buradan yola çıkarak ticari şirketlerin dışında kalan yabancı dernekler, vakıflar gibi
tüzel kişilikler Türkiye’de taşınmaz mülk edinme hakkına sahip değildir.
Yine Kanunu’nun 35. maddesine göre, Cumhurbaşkanına verilen bir diğer yetki ise; ülke menfaatlerinin
gerekli kıldığı durumlarda yabancı uyruklu gerçek kişilerin yanında yabancı ülkelerde o ülkelerin
kanunlarına uygun olarak kurulan tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlerin taşınmaz mülk edinimlerini ülke,
kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, tür, nitelik, oran, miktar ve yüzölçümü gibi başlıklarda belirleyebileceği
gibi sınırlayabildiği, kısmen veya tamamen durdurabildiği veya yasaklayabildiği görülmektedir Bu
konuların tamamında Cumhurbaşkanı kararlarını Cumhurbaşkanlığı Kararı ile verecektir. Yasa yoluyla
Cumhurbaşkanının vereceği kararlar mahkeme yoluna açık bırakılmıştır. Danıştay Cumhurbaşkanlığı
kararlarına yönelik iptal davalarının açılabileceği ilk merci olarak belirlenmiştir.
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THE LIGHT OF DECISION MADE BY THE CONSEIL OF STATE, DIVISION OF PRINCIPIAL –
SECONDARY RULE OF FORM ELEMENT ON ADMINISTRATIVE ACT
Aynur HASOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

ÖZET
İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde açık bir şekilde belirtildiği üzere idari işlemin
unsurları, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat olmak üzere beş tanedir. İdari işlemlerde unsurları
itibariyle ortaya çıkan hukuka aykırılık halleri kural olarak işlemin yargı önüne getirilmesi ile birlikte
işlemin iptal edilmesini gerektirmektedir. Yani burada söz konusu olan hukuka aykırılık hali iptal
müeyyidesidir. Yargı yerleri idari işlemler hakkında değerlendirme yaparken işlemi sadece hukuki
açıdan yani hukuka uygun olup olmaması itibariyle değerlendirecektir. Zira Anayasamızın 125.
maddesinin 4. fıkrası gereğince “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi
ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.” Benzer hüküm “idari yargı
yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır” şeklinde İdari Yargılama
Usulü Kanunumuzda da yer almaktadır. İdari işlemde unsurları itibariyle bir hukuka aykırılık hali var
ise işlem bazı durumlarda yok hükmünde kabul edilmekte (Türk idari yargı sisteminde ayrı bir tespit
davası türü bulunmadığı için bu durumda da yine iptal davası açmak gerekmektedir.) bazı durumlarda
idari işlemin yargı yerince iptal edilmesi gerekmekte bazı durumlarda da işlemde var olan hukuka
aykırılık, işlemin ortadan kaldırılmasını gerektirecek kadar esaslı sayılmamakta yani işlemin varlığı
üzerinde bir etkide bulunmamaktadır. Ancak idari işlemin şekil unsuru itibariyle ortaya çıkan her hukuka
aykırılık işlemin iptali müeyyidesini gerektirmemektedir. Bu noktada işlemin esasını etkileyen hukuka
aykırılıklar – etkilemeyen hukuka aykırılıklar, asli – tali hukuka aykırılıklar, sonucu değiştiren değiştirmeyen şekil kurallarına aykırılık kavramlarından bahsedilmektedir. Kanunda sadece idari
işlemin şekil unsurundan bahsedilmekle birlikte bu unsur hem şekil hem de usul unsurunu kapsayacak
şekilde değerlendirilmelidir. Yani idari işlemin dış dünyaya açıklanırken büründüğü biçim ve dış
dünyaya açıklanırken geçirmiş olduğu aşamaların tamamı şekil unsuru üst başlığı altında
değerlendirilmelidir. Bu noktada ayrıca Danıştay kararları ışığında çalışmamızda idari işlemlerdeki şekil
unsurunun hukuka aykırılığı halleri örnekler kapsamında ele alınıp genel bir değerlendirme yapılmaya
çalışılacaktır. Ayrıca şekil unsuru, biçim unsuru üst başlığı ile usul unsuru kapsamı ile birlikte
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İdari İşlem, İdari İşlemin Unsurları, Biçim Unsuru, Asli - Tali Biçim Kuralları,
Biçim Kurallarına Aykırılık
ABSTRACT
The elements of the administrative act in terms of the regulation in Article 2 of Administrative Procedure
Law are power, form, reason, subject and purpose. Contrariety to law arising from the elements of
administrative acts, as a rule, it is necessary to cancel the act when on judiciary. But every contrary to
the law stituation on form element is not necessary to cancel the act. At this point, concepts of contrariety
form rules that principial – secondary, changing the result - not changing the result are mentioned. The
light of decision of the Council of State, in our work, ıt will be tried to make a general evaluation. In
addition, the form element will be evaluated together with the procedure element under the heading
figure element.
Key Words: Administrative Act, Elements of Administrative Act, Form Element, Principial –
Secondary Form Rules, Contrariety of Form Rules.

I. GENEL OLARAK
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesine göre iptal davaları açısından idari
işlemlerin hukuka uygun olabilmesi için yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarının her biri
açısından hukuka uygun olmaları gerekmektedir.
Yargı yerleri idari işlemler hakkında değerlendirme yaparken işlemi sadece hukuki açıdan yani hukuka
uygun olup olmaması itibariyle değerlendirecektir. Zira Anayasamızın 125. maddesinin 4. fıkrası
gereğince “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir
surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.” Benzer hüküm “idari yargı yetkisi, idari eylem ve
işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır” şeklinde İdari Yargılama Usulü Kanunumuzda
da yer almaktadır.
İdari işlemde unsurları itibariyle bir hukuka aykırılık hali var ise işlem bazı durumlarda yok hükmünde
kabul edilmekte (Türk idari yargı sisteminde ayrı bir tespit davası türü bulunmadığı için bu durumda da
yine iptal davası açmak gerekmektedir.) bazı durumlarda idari işlemin yargı yerince iptal edilmesi
gerekmekte bazı durumlarda da işlemde var olan hukuka aykırılık, işlemin ortadan kaldırılmasını
gerektirecek kadar esaslı sayılmamakta yani işlemin varlığı üzerinde bir etkide bulunmamaktadır.
Özellikle çalışmamızın devamında kısaca biçim unsuru olarak ifade edeceğimiz şekil ve usul açısından
söz konusu olabilecek esasa etkili olan, esasa etkili olmayan hukuka aykırılıklar ayrımı çalışmamız
kapsamında Danıştay’ın konuya ilişkin olarak verdiği kararlar çerçevesinde değerlendirilmeye
çalışılacaktır1.
II. GENEL OLARAK İDARİ İŞLEM KAVRAMI VE İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI
İdari işlem genel esasları ile idare makamlarının idari fonksiyon ile ilgili hususlarda tek taraflı olarak
aldıkları icrai kararlar şeklinde tanımlanabilir2. Daha ayrıntılı bir tanım vermek gerekirse İdare Hukuku
alanında kamu yararı amacı ile yapılan, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde ve hizmet
gereklerine göre yapılması amacıyla idarenin tek taraflı irade açıklamasıyla karşı tarafın rıza ve onayına
ihtiyaç göstermeksizin yapılan ve genel olarak yazılı şekilde tesis edilen işlemler, idari işlem olarak
tanımlanabilmektedir3.
İdari işlemler başka bir tanımla idari makamlar veya onlar adına hareket eden özel hukuk kişilerince
kamu gücü kullanmak sureti ile yapılan, karşı tarafın rızasının bulunup bulunmamasına bakılmaksızın
kişilerin ya da onların sahip olduğu nesnelerin hukuki durumlarını etkileyen, kamusal, tek taraflı irade
açıklamaları olarak tanımlanabilir4.
İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde iptal davası menfaatleri ihlal edilenler tarafından idari
işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı oldukları gerekçesi ile
açılan dava olarak ifade edilmektedir. İptal davası tanımlanırken madde de idari işlemin unsurları da
belirtilmiştir. Maddeye göre idari işlem yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarından oluşmaktadır.
Kısaca idari işlemin unsurlarına bakmak da fayda bulunmaktadır.
İdari işlemin yetki unsuru, belirli organ ve makamlara Anayasa ve kanunlarca tanınmış olan karar alma
gücü olarak tanımlanabilir5. “Yetki kurallarının, dar ve özel anlamda kamu düzenine ilişkin
hükümlerden olduğu, idari işlemlerin en önemli unsurları arasında yer aldığı, yetki unsurundaki
sakatlıkların sonradan verilecek onay ya da izinle giderilemeyeceği, bu nedenle idarenin yetki
kurallarına sıkı bir şekilde uymak zorunda bulunduğu ve yetki kurallarının dar yorum ve uygulama
yöntemlerine bağlı tutulması gerektiği idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Dar anlamda yetki
1

2
3
4

5

Doktrinde asli hukuka aykırılık – tali hukuka aykırılık şeklindeki ayrımın sadece usul açısından söz konusu olacağı şekil
unsurunda ortaya çıkan her hukuka aykırılığın işlemin iptalini gerektirdiği yönünde bir görüş de bulunmaktadır. GÖZLER,
Kemal, İdare Hukuku, C. I, Bursa 2009, 2. Baskı, s. 828 – 829.
Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı, 14.04.1973, E. 1972/2, K. 1973/10, Danıştay Dergisi, Y. 1974, S. 12 -13, s. 199.
ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2014, s. 424.
AKYILMAZ, Bahtiyar, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Ankara 2000, s. 26 – 31; AKYILMAZ,
Bahtiyar / SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, 6. Baskı Ankara 2015, s. 379.
GÖZÜBÜYÜK / TAN, s. 452.

unsuru denilen karar alma yeteneği, konu, yer ve zaman itibariyle, Anayasa ve yasalarla, belli organ,
makam ve kamu görevlilerine tanınmış bir güçtür. 6”
İdari işlemin şekil unsuru aşağıda ayrıntılı biçimde ele alınacaktır. Kısaca ONAR, şekil unsurunu
“tasarrufun oluşu ve tamamlanması, iradenin hazırlanması, izharı ve tespiti için takip edilecek usul,
merasim ve vesikalar” olarak ifade etmiştir7. İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde şekil
unsuru olarak ifade edilmekle birlikte bu unsur idari işlemin belli aşamalardan geçirilerek yapılmasını
da ifade eden usul unsuruyla birlikte değerlendirilmektedir. Şekil unsuru kanunda hem idari işlemin
hazırlanmasına ilişkin aşamaları, yani usulü, hem de idari işlemin dış dünyaya yansıdığı şekli ifade eder
şekilde kullanıldığından, tek bir unsur olarak belirtilen şekil unsuru bu kavramı da kapsamaktadır8. Bu
iki unsur genel olarak biçim unsuru olarak ifade edilebilecektir.
İdari işlemin bir unsuru olarak sebep, idareyi işlem yapmaya yönelten tüm etkenler olup; idari işlemin
gerekçesi olarak da ifade edilebilir9. Özel hukuk açısından yapılan işlemler itibariyle bir sebep
bulunmasına veya belirtilmesine gerek bulunmazken idare hukukunda gerçekleştirilen idari işlemler
açısından işlemin bir sebebe dayanması gerekmektedir10. Sebebin mevcut olmaması, sebebin hukuki
nitelendirilmesinde hata yapılması, sebep ve konu unsuru arasında ölçüsüzlük bulunması idari işlemi
sebep unsuru yönünden sakatlar11.
“İdari işlemlerin iptal sebeplerinden biri, sebep yönünden hukuka aykırılık olup, sebep, idareyi bir işlem
yapmaya yönelten etken olarak tanımlanabilir. Sebep, idari işlemin dayanağı olup, sebep olarak
gösterilen hukuksal işlemin sakatlığı, esas işlemi de sakatlayacaktır”12
İdari işlemin konu unsuru, idari işlemin hukuk düzeninde meydana getirdiği değişiklik veya yapılan
işlemin içeriği olarak tanımlanabilir13. Memur atama işleminin konusu kişinin memurluk statüsüne dâhil
edilmesi, kamulaştırma işleminin konusu taşınmaz üzerindeki özel mülkiyetin sona erdirilerek taşınmaz
mülkiyetinin idareye geçirilmesidir14. Yapılmak istenen idari işlemin konusu hukuken ya da fiilen
imkânsız ise, hukuk kurallarına aykırı ise, geriye yürümezlik kuralına aykırı olarak gerçekleşiyor ise,
sebep unsuru ve konu unsuru arasında illiyet bağı yok ise veya bir ölçüsüzlük bulunuyor ise işlem konu
unsuru yönünden hukuka aykırı hale gelmiş demektir15.
İdari işlemin maksat unsuru, yapılan idari işlem ile ulaşılmak istenen nihai sonucu ifade etmek için
kullanılmaktadır16. Söz konusu amaç ancak kamu yararına uygun bir amaç olmalıdır. Bu sebeple kamu
yararının dışında bir amaçla hareket edilmesi idari işlemi amaç unsuru yönünden sakatlayacaktır.
“İdari işlemlerin iptal sebeplerinden bir diğeri de, amaç yönünden hukuka aykırılık olup, idari işlemlere
yasalarla verilen özel amaç dışında, tüm idari işlemlerin genel amacı, kamu yararıdır. Başka bir
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Danıştay 1. Dairesinin 05.07.1984 tarih ve E. 1984/72, K. 1984/155, Danıştay Dergisi, Y. 1985, S. 58-59, s. 76.
ONAR, Sıdık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I, İstanbul 1966, s. 199.
ÖZAY, İL Han, Gün Işığında Yönetim, İstanbul Alfa Yayınevi, 2002, s. 412; AKYILMAZ, s. 187; EROĞLU, Hamza,
İdare Hukuku, Ankara Turhan Yayınevi, s. 70; GÖZÜBÜYÜK, Şeref / TAN, Turgut, İdare Hukuku C. 1, Genel Esaslar,
Gün. 7. Bası, Ankara 2010, s. 469 vd.; GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2011, s. 132; DURAN, Lütfi
“İdari Usul İlkeleri ve Kapsadığı Konular”, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, 17 - 18 Ocak, Ankara,
s.27; SEZGİNER, Murat, “Usul Kanunlarında İdari İşlemin Dış Görünüşü”, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslar arası
Sempozyumu, 17 - 18 Ocak, Ankara, s.202.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 17.10.1997 tarih E. 199/769, K. 1997/525 sayılı kararı,
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm et; 24.03.2017.
AKYILMAZ / SEZGİNER / KAYA, s. 431.
ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2015, s. 457.
Danıştay 8. Dairesinin 8.11.2007 tarih ve E. 2007/695, K. 2007/4612, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm et;
13.11.2017.
ONAR, s. 316; TAN, s. 858; GÜNDAY, s. 157; ÇAĞLAYAN, s. 471; ÖZYÖRÜK, Mukbil, İdari Yargı, Ankara 1977, s.
143.
GÜNDAY, s. 123; ÖZYÖRÜK, s. 143; GÖZÜBÜYÜK/TAN, s. 489; GÖZLER, C. I, s. 930 – 931.
GÖZLER, C. I, s. 931 – 939.
ONAR, s. 311; TAN, s. 853; GÜNDAY, s. 160; ÇAĞLAYAN, s. 463.

anlatımla, bir idari işlemin yapılabilmesi için, kamu yararının gerçekleşmesine elverişli ve yeterli bir
nedenin varlığı gereklidir.”17
III. İDARİ İŞLEMİN BİÇİM UNSURU VE BİÇİM KURALLARI
İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 2. maddesinde iptal davası tanımlanırken sıralanan idari işlemin
unsurlarından biri de şekil unsurudur.
Şekil unsuru mevzuatta hem idari işlemin hazırlanmasına ilişkin aşamaları, yani usulü, hem de idari
işlemin dış dünyaya yansıdığı biçimi ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Usul Kanunumuzun 2.
maddesinde tek bir unsur olarak şekil unsuru bu iki kavramı da kapsamaktadır18. Daha önce belirttiğimiz
üzere çalışmamızda biçim üst başlığı ile hem idari işlemin dış dünyaya açıklanma şekli hem de idari
işlemin yapılışına dair aşamalardaki hukuka aykırılıklar değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Şekil, genel olarak iradenin oluştuğu, dış dünyaya yansıtıldığı araç olarak tanımlanabilir19.
Hukukumuzda idari işlemlerin yazılı şekle tabi olacağına dair açık bir düzenleme bulunmamakla20
birlikte idari işlemlerin kural olarak yazılı şekilde dış dünyaya açıklanacağı kabul edilmektedir21. Yani
idari işlemi oluşturan irade, bir belgede yazılı olarak açıklanmalıdır22.
İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 7. maddesinin idari işlemlere karşı dava açma süresinin idari
işlemin yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren başlayacağını belirten hükmü esasen idari işlemin kural
olarak yazılı bir şekilde yapılması gereğinin bir göstergesi olarak da kabul edilebilir.
Bazı durumlarda idari işlemler sözlü ya da işaretli bir şekilde de yapılabilecektir. Kolluk faaliyetlerinde
ya da trafiğin yönetilmesi amacıyla bu tarz işlemlere başvurulabilecektir23. Ayrıca idarenin kendisine
yapılan başvuruya belli bir süre içinde cevap vermemesi durumunda başvurunun reddedildiğinin
varsayılması durumunda olduğu gibi idarenin zımni olarak yaptığı işlemlerde bulunmaktadır. Burada
ortada yazılı veya sözlü bir işlem bulunmamasına rağmen idarenin işlem yaptığı varsayılmaktadır.
İdari işlemin gerekçesi, idareyi işlem yapmaya yönelten etkenlerin somut olayda ne şekilde
gerçekleştiğinin belirtilmesidir24. Hukuk kuralları gereğince hareket eden idarenin işlemlerinin de bir
sebebi olmalıdır25. İdari işlemlerde gerekçe gösterilmesinin pek çok faydası bulunmasına rağmen 26
mevzuatımızda idari işlemlerin gerekçeli olmasına dair genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak
mevzuatta idari işlemin gerekçeli olması öngörülmüş ise işlemde gerekçe gösterilmemesi yani gerekçe
kuralına uyulmaması işlemi şekil unsuru açısından sakatlayacaktır27.
İdari işlemde unsur olarak usul ise idari işlemin yapılmasında izlenen yollar veya geçirilen aşamalar
olarak ifade edilebilecektir28. Daha önce de belirtildiği üzere usul unsuru, şekil unsurunun içerisinde
değerlendirilmektedir. Bir idari işlemin, hukuki etkisini yaratabilmesi için tamamlanarak, oluşumuna
dair usulün tamamlanması gerekmektedir29.

Danıştay 8. Dairesinin 8.11.2007 tarih ve E. 2007/695, K. 2007/4612, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm et;
13.11.2017.
18 ÖZAY, s. 412; AKYILMAZ, s. 187; EROĞLU, s. 70; GÖZÜBÜYÜK / TAN, s. 469 vd.; GÜNDAY, s. 132; DURAN,
s.27; SEZGİNER, s.202.
19 ÇAĞLAYAN, s. 443.
20 ÇAĞLAYAN, s. 443.
21 ONAR, C. I, s. 309; ATAY, s. 468; GÜNDAY, s. 144; AKYILMAZ, s. 127.
22 ONAR, C. I, s. 309.
23 AKYILMAZ / SEZGİNER / KAYA, s. 423; ATAY, s. 409; YAYLA, s. 123.
24 SEZGİNER, 217.
25 AKILLIOĞLU, Tekin, “Yönetsel İşlemlerde Gerekçe İlkesi” Amme İdaresi Dergisi, C.15, S.2, s.7.
26 SEZGİNER, 218.
27 GÜNDAY, s. 133; ATAY, s. 470; DURAN, s. 409.
28 GÖZLER, C. I, s. 851.
29 AKYILMAZ / SEZGİNER / KAYA, s. 419.
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İdari işlemin oluşması öncesinde mevzuatta öngörülen kişi ya da kurumlardan teklif alınması,
görüşmelerin yapılması, oylama yapılması gibi bir takım aşamaların geçirilmesi gerekmektedir30. Nihai
işlemin oluşması öncesinde hukuk kuralları ile belirlenmiş bu aşamalar usul unsuru olarak
tanımlanabilecektir31.
Hukuk kurallarınca önceden belirlenmiş bu usul kurallarına mevzuatımız itibariyle şu örnekleri
verebilmemiz mümkündür.
Anayasamızın 129. maddesi gereğince “Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça
disiplin cezası verilemez.” Hükme göre disiplin cezası verilmesi şeklindeki idari işlemin usul unsuru
olarak kamu görevlisine savunma hakkının tanınması gösterilmiştir. Elbette bu hakkın sadece tanınması
yetmez aynı zamanda, ilgili mevzuata belirtilen bütün koşullara uygun olarak yerine getirilmesi
gerekmektedir.
Öneri, teklif, danışma vs. gibi idari işlemin ortaya çıkmasından önce gerçekleşmesi gereken bir takım
usul kuralları da söz konusu olabilecektir. Örneğin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19.
maddesine göre enstitü müdürleri, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından
atanır. Burada atama işleminin hukuka uygun bir şekilde gerçekleşebilmesi için ilgili fakülte dekanı
tarafından önerinin yapılması yani bu usul kuralının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu noktada dikkat
edilmesi gereken bir husus şudur. Önerinin yapılması zorunlu olarak öngörülmüş olup uyulması
konusunda bir bağlayıcılık bulunmayabilir. Bu durumlarda öneriye uyulmaması işlemi hukuka aykırı
kılmayacaktır32.
Anayasamızın 129. maddesi gereğince “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve
mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” Söz konusu hüküm gereğince idari
işlemlerde hangi mercilere hangi yolla başvurulabileceğinin ve başvuru süresinin gösterilmesi bir usul
kuralı olarak düzenlenmiş olup bu yolların doğru bir şekilde gösterilmemesi idari işlemi usul unsuru
yönünde hukuka aykırı kılacaktır. Bu hukuka aykırılık hali asli usul sakatlığı olarak
değerlendirilecektir33. Fakat uygulamada başvuru yollarının ve usullerinin idari işlemde gösterilmemiş
olmasının işlemin sonucunu etkilemediği, başvuru yolları ve usulleri gösterilse de gösterilmese de işlem
aynı şekilde yapılacak olması görüşü ile bu hukuka aykırılık halinin idari işlemin iptali sebebi
olamayacağı yönünde bir görüş de bulunmaktadır34.
IV. BİÇİM UNSURUNDA ORTAYA ÇIKAN HUKUKA AYKIRILIKLAR
A. GENEL OLARAK
Biçim unsurundaki her hukuka aykırılık hali aynı hukuki sonucu doğurmamaktadır. Bazı hukuka
aykırılık durumlarında mesela toplantı ve karar yeter sayısına uyulmaması durumunda işlem yok
hükmünde kabul edilmektedir; ancak hukuka uygunluk karinesi ortadan kalkmayacağı için bu
YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul 2009, s. 124.
AKYILMAZ, s. 64.
32 “Belirtilen yasa ve Yönetmelik kurallarına göre, yükseköğretim kurumların da görevli öğretmenler ile öğretim görevlilerinin,
öğretim üyeliğine yükseltilerek atanmaları konusunda nihai karar verme yetkisi Yükseköğretim Kuruluna tanınmıştır.
İlgililerin başvurularını ilk aşamada inceleyecek olan Üniversitelerarası Kurulun, konuyu Yükseköğretim Kuruluna
iletmesi için, bu başvurular hakkında mutlaka olumlu görüşe varması gerekmemektedir. Esasen Yükseköğretim Kurulu,
Üniversitelerarası Kurulun görüş ve önerisiyle bağlı değildir. Yükseköğretim Kurulu nihai karar organı olarak, başvuran
adaylar hakkında Üniversitelerarası Kurulun önerisinden farklı karar verme ve işlem oluşturma yetkisine sahip
bulunmaktadır.” Danıştay 8. Dairesinin 31.5.1995 tarih ve E. 1994/2603, K. 1995/1806, sayılı kararı,
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm et; 13.11.2017.
33 YILMAZ, Dilşat, “İdari İşlemde Başvuru Yolları ve Süresinin Gösterilmesi Gerekliliği Konusunda Karar İncelemesi”
Kamu Hukuku Arşivi, Yıl 11, s. 154.
Aynı yönde bir Danıştay kararı için bknz; “Anayasanın 40'ıncı maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak, başvuru yolları
ve süresi gösterilmeyen işlemin iptali istemiyle açılan davada, kamu düzenini ilgilendiren bir usul kuralı dikkate
alınmaksızın karar verildiğinden” Danıştay 7. Dairesinin 12.2.2016 tarih ve E. 2014/5251, K. 2016/1701 sayılı kararı,
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm et; 9.11.2017
34 AKBULUT, Emre, “İdari İşlemlerde Kanun Yolu ve Süresini Gösterme Yükümlülüğünün Yargısal Denetimi Etkisi”,
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 2009, S. 81, s. 240 – 242.
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durumlarda da yine yargı yoluna başvurulması gerekmektedir35. Benzer şekilde Resmi Gazetede
yayımlanması gereken işlemlerin yayımlanmaması durumunda da yine idari işlemin yok hükmünde
sayılması gündeme gelecektir36. Danıştay konuya ilişkin olarak verdiği bir kararda dava konusu idari
işlemin Resmi Gazetede yayınlanmasının zorunlu olduğunu belirterek bu gereğin yerine getirilmemiş
olması nedeniyle sözü edilen metnin hukuki anlamda yönetmelik olarak nitelendirilemeyeceğinden dava
konusu işleme dayanak oluşturamayacağını belirtmiştir37. Aynı hususta başka bir kararında ise Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulması gereken dava konusu Yönetmeliğin bu koşul yerine
getirilmeden yürürlüğe konularak uygulandığı; bu haliyle de ağır biçim sakatlığı taşıması nedeniyle
hukuka aykırı olduğu kanaatine varmıştır38.
Bunun dışında biçim unsurundaki hukuka aykırılık hali asli hukuka aykırılık - tali hukuka aykırılık veya
esası etkileyen – etkilemeyen hukuka aykırılık halleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Danıştay da bu
ayrımı yapmakta ve asli hukuka aykırılıkların, idari işlemi sakatladığı sonucunu doğuran, tali hukuka
aykırılıkların ise idari işlemi sakatlamadığı sonucunu doğurduğunu kabul etmektedir39. Bu ayrımı
yaparken söz konusu biçim kurallarının işlem üzerindeki etkisi ve getiriliş amacını göz önünde
bulundurmaktadır40.
“İdari işlemin yapılmasında veya bir kararın alınmasında, önceden yasayla saptanmış bulunan usul ve
şekil kurallarına uyulmaması hukuka aykırılık halini oluşturur. Ancak işlemin şekil unsuru üzerindeki
yargısal denetimi sırasında şekil ve usule aykırılık halinin işlem üzerindeki hukuki etkisinin ve önceden
uyulması öngörülen şekil koşullarının konuluş amacının da göz önünde bulundurulması gerekir.
Bilindiği gibi bazı işlemlerin yapılmasında uyulması gereken idari usul ve şeklin önceden yasayla
tespitinin amacı kişilere teminat sağlamaktır. Usul ve şekille ilgili kurallara uyulmaması hukuka
aykırılık halini oluşturmakla beraber bu aykırılığın her zaman idari işlemin iptalini gerektirmeyeceği
yargı kararları ile kabul edilmektedir. Bu durumda işlemin şekil üzerindeki yargı denetiminde yukarıda
da değinildiği üzere şekil unsurundaki aykırılık halinin işlem üzerindeki hukuki etkisine bakılması
gerekir.”41
Hangi durumların asli hukuka aykırılık, hangi durumların tali hukuka aykırılık hali olduğunu gösteren
objektif bir kriter bulunmadığından söz konusu ayrım yargı organlarının takdirine kalmıştır42. Bu konuda
GÜNDAY’ ın önerisi dikkate değerdir; İşlemde söz konusu olan eksiklik olmasa idi, işlem başka yönde
sonuçlanacak ise, asli hukuka aykırılık; söz konusu eksiklik olsa da işlem aynı yönde sonuçlanacak ise
yani hukuka aykırılık işlemin sonucunu etkilemiyor ise tali hukuka aykırılık olarak kabul edilmektedir43.
Asli hukuka aykırılık - tali hukuka aykırılık ayrımı aşağıda Danıştay kararları ışığında değerlendirilmeye
çalışılacaktır.
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1992/2139 sayılı kararı http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm et; 27.11.17.
GÖZÜBÜYÜK / TAN, s. 478.
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YAŞAR, s. 291.
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B. ASLİ HUKUKA AYKIRILIKLAR
İşlemi hukuka aykırı hale getirerek uyulmaması sebebi ile işlemin iptaline yol açan sakatlıklardır44. Tali
hukuka aykırılıkların aksine asli hukuka aykırılıklar idari işlemin iptal edilmesini sağlayan hukuka
aykırılık hallerini ifade etmek için kullanılmaktadır45.
Asli hukuka aykırılık durumlarına Danıştay kararları ışığında aşağıdaki örnekleri verebilmemiz
mümkündür.
İdari işlemin yapılmasında önceden mevzuatla belirlenmiş bulunan usul ve şekil kuralına uyulmaması
esası etkileyen bir eksiklik – asli bir hukuka aykırılık hali olarak kabul edilmektedir46. Bu hususa örnek
olarak savunma hakkının kullanılmasını da gösterebiliriz. Daha öncede belirttiğimiz üzere savunma
hakkının kullanılması mevzuatımız itibariyle bir usul kuralı olarak öngörülmüştür. Savunma hakkının
gereği gibi kullanılmaması da kanımızca asli bir hukuka aykırılık hali olarak değerlendirilebilir.
Danıştay’ın bu yönde kararları da bulunmaktadır.
“Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine göre,
Yüksek Disiplin Kurulu kararları oybirliği veya çoğunlukla verilebilecek olup birden çok iradenin
katılımı ile oluşan kararların, tarafların iddia ve savunmaları ve ileri sürülen delillerin, kurulu
oluşturanlarca ortaya konulan görüş ve karşı görüşlerin tartışması sonucunda oluştuğu göz önüne
alındığında, çoğunluk oyları kadar karşı görüşte olanların oylarının bilinmesi de önemli olup davacının
savunma hakkını da ilgilendiren bu yöndeki bir eksikliğin esası etkileyen bir şekil noksanlığı olduğu
dikkate alınmalıdır.”47
Usulde paralellik ilkesi gereğince yasada aksine bir düzenleme bulunmadıkça, bir işlemin tesisinde
uygulanan usul koşullarının aynı işlemin geri alınması ve kaldırılması işlemlerinde de aynen
uygulanması zorunludur48. Bu ilkeye aykırı olarak alınan kararlar asli hukuka aykırılık hali
oluşturmaktadır ve idari işlemin iptal edilmesi sonucunu doğuracaktır49.
Daha önce belirttiğimiz üzere mevzuatta idari işlemin gerekçeli olması öngörülmüş ise işlemde gerekçe
gösterilmemesi yani gerekçe kuralına uyulmaması işlemi şekil unsuru açısından sakatlayacaktır50.
Kanaatimizce buradaki şekil kuralına aykırılık asli bir şekil kuralına aykırılık oluşturup işlemin dava
açılması durumunda iptali sonucunu doğuracaktır.
“Genel anlamda bir idari işlemde sebep unsurunun gösterilmemiş olması o işlemin şekil şartını
oluşturmaktadır. Ancak kararda öngörülen şekil şartı işlemin varoluş şartına ilişkin olmayıp sonucu
etkilemeyen, ilgililerin durumunu değiştirmeyen bir özelliğe sahip bulunduğundan, bu kurala
uyulmamış olması dava konusu işlemin esasının incelenmesini engellemeyecek ve yalnızca bu yönden
iptalini gerektirmeyecektir.
Ancak, idari yaptırım niteliğindeki işlemlerde, temel hak ve özgürlükleri sınırlayan, onlara müdahale
niteliği taşıyan işlemlerde ve verilmiş bir hakkı, izni veya yetkiyi geri alan işlemlerde bu işlemlerin idare
44
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edilenler yönünden ağır sonuçlar doğuracağı hususu dikkate alındığında, idarenin gerekçe
yükümlülüğüne uyması gerekmektedir. Dava konusu uyuşmazlık bu anlatım çerçevesinde
incelendiğinde; davacı şirkete ait işyerinin on gün süreyle kapatılmasına ilişkin işlem idari yaptırım
niteliğinde bir işlem olduğundan, kapatma gerekçesinin idari işlemden anlaşılması gerektiği açıktır.”51
Danıştay başka bir kararında ise, mevzuatta idari işlemin gerekçesinin gösterilmesinin zorunlu olarak
öngörüldüğü durumlarda gerekçe gösterilmemesinin bir şekil eksikliği olduğunu belirttikten sonra bu
şekil kuralı işlemin varoluş şartına ilişkin olup sonucu etkileyip etkilemediğini, ilgililerin durumunu
değiştiren bir özelliğe sahip bulunup bulunmadığını ve bu kurala uyulmamış olmasının dava konusu
işlemin esasının incelenmesini engelleyip engellemediğine bakmıştır.
“İşlemin dayanağı olan Basın Kartları Yönetmeliğinin 34, 35 ve 49 ncu maddelerine göre basın kartı
komisyonunun kararlarının gerekçeli olması gerekmektedir. Bu durumda, gerekçe işlemin sebebinden
ayrılmakta ve şekil şartını teşkil etmektedir. Ancak, burada öngörülen şekil kuralı işlemin varoluş
şartına ilişkin olmayıp sonucu etkilemeyen, ilgililerin durumunu değiştirmeyen bir özelliğe sahip
bulunduğundan bu kurala uyulmamış olması işlemin iptalini gerektirmeyecektir.”52
İmar planları ve bu planlarda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girip hukuken geçerlik kazanabilmesi
için öncelikle kanunda öngörülen şekilde bir ay süreyle ilan edilmeleri gerekir. Planların belirtilen
sürede ilan edilmemesi işlemin esasını etkileyen bir şekil noksanlığı sayılır53.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 52. maddesine göre Rekabet Kurulu kararlarında
varsa karşı oy yazılarının da yer alması gerekmektedir. Danıştay vermiş olduğu bir kararında çoğunluk
oyları kadar karşı görüşte olanlarında bilinmesinin önemli olduğunu belirterek dava konusu kararda
karşı oy yazılarının yer almaması sebebiyle kanunda öngörülen zorunlu şekil kuralına uyulmadığından
esası etkileyen bir hukuka aykırılık sebebiyle işlemin iptaline karar vermiştir54. “Buna karşın iptal edilen
Kurul Kararı karşı oy yazıları da eklenerek Rekabet Kurulu Başkanınca imzalanan bir üst yazıyla
yeniden tebliğ edilmiştir. Bu durum karşısında, Kurulca, verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girecek yeni
bir karar verilmek suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, karşı oy yazılarının sonradan tebliğ edildiği
bilindiği halde işlemin kolektif işlem olması göz önüne alınarak verilen iptal kararı gerekçesi ve iptal
edilen kararın ortadan kalktığı dikkate alınmadan, iptal edilen kararın karşı oy gerekçelerinin eklenerek
Kurul Başkanınca imzalanan bir üst yazıyla yeniden tebliğ edilmesi suretiyle tesis edilen işlemde hukuka
uyarlık görülmemektedir.”55 Söz konusu karar ile de Danıştay asli hukuka aykırılık hallerinde, işlemin
iptalinin gerektiğini belirterek sonradan asli hukuka aykırılık hallerinin, hukuka aykırılığı yargı kararı
ile tespit edilmiş işlemdeki düzeltmelerle canlanamayacağını açıkça ortaya koymuştur.
Danıştay vermiş olduğu bir kararında yapı tatil tutanağının bir örneğinin muhtara bırakılmamasını asli
şekil eksikliği olarak değerlendirmemiştir56.
İşlemin sonucu değişmeyecek olsa bile idare edilenlerin haklarını korumaya yönelik kurallara
uyulmaması asli hukuka aykırılık haline yol açacaktır57.
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C. TALİ HUKUKA AYKIRILIKLAR
İşlemi hukuka aykırı hale getirmeyerek uyulmaması sebebi ile işlemin iptaline yol açmayan
sakatlıklardır58. Bu sakatlıklar, idari işlemin sonucunu etkilemeyecek nitelikte olan sakatlıklardır.
Tali hukuka aykırılık halleri tespit edilirken yargı denetimini yapan mercilerin şekil unsurundaki
aykırılık halinin işlem üzerindeki hukuki etkisine bakarak karar vermeleri gerekmektedir.
“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde, hukuka aykırılığı iddia edilerek
menfaatleri ihlal edilenler tarafından idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında, işlemin şekil unsuru
yönünden de yargısal denetime tabi olduğunun kabulü gerekeceğinden, idari işlemin tesisinde veya bir
kararın alınmasında önceden yasayla saptanmış bulunan usul kuralına uyulmaması kural olarak hukuka
aykırılık halini oluşturmaktadır. Ancak, işlemin şekil unsuru üzerindeki yargı denetiminde, şekil
unsurundaki aykırılık halinin işlem üzerindeki hukuki etkisine bakılması gerekmektedir.”59
Danıştay, kanunun açıkça verdiği bir yetkinin kullanılması sırasında kanunda öngörülmeyen bir şekil
şartının ayrıca aranmasına gerek bulunmadığını görüşündedir60. Esasen burada Danıştay kanunda
öngörülmeyen bir şekil şartının idari işlemde bulunmamasının esası etkilemeyen yani işlemin iptalini
gerektirmeyen bir şekil noksanlığı olduğu kanaatindedir. Kararın ilgili kısmı şu şekildedir;
“Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yasanın açıkça verdiği bir yetkinin kullanılması sırasında yasada
öngörülmeyen bir şekil şartının ayrıca aranmasına gerek bulunmadığı ortadadır.
Olayda ise, Büyükşehir Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında hizmetlerin
yürütülmesine yasa ile yetkili kılınmış genel sekreter yardımcısınca tesis edilen işlemde "başkan adına"
tesis edildiğinin belirtilmemiş olmasının anılan işlemin iptaline neden oluşturması düşünülemez.”
Danıştay verdiği bir başka kararında doçentlik sınavının sözlü aşamasında jüri üyelerinin akademik
giysilerini giymeksizin sınava katılmaları durumunu sınav sonucunu etkilemeyecek ve sınavın geçersiz
sayılmasını gerektirmeyen bir bozukluk olarak değerlendirmiştir61.
İdarenin belli bir kararı almak zorunda olduğu yani bağlı yetki ile donatıldığı durumlarda usul
kurallarına uyulmamasının bir önemi bulunmadığından bu hukuka aykırılık hali de tali bir hukuka
aykırılık hali olarak değerlendirilecektir62.
Vergi inceleme raporunun eki niteliğinde olan vergi tekniği raporunun eklenmemesi işlemini esasa etkili
yani asli bir hukuka aykırılık hali olarak değerlendirildiği Danıştay kararının karşı görüş yazısında vergi
tekniği raporunun ihbarname ekinde davacıya tebliğ edilmemesi, ihbarname ile birlikte dayanağı olarak
gösterilen vergi inceleme raporunun tebliğ edilmiş olması karşısında, davacı hakkında tesis edilen işlemi
hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatası olmadığı kanaatine varmıştır63.
Daha önce belirttiğimiz üzere idari işlemin gerekçeli olarak dış dünyaya açıklanması mevzuatta
öngörülüyor ise fakat gerekçe belirtilmeden işlem yapıldı ise bu bir şekil eksikliğidir. Danıştay bu
durumda bu şekil kuralının sonucu etkilemediğini veya ilgililerin durumunu değiştiren bir özelliğe sahip
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bulunmadığını ve bu kurala uyulmamış olmasının dava konusu işlemin esasının incelenmesini
engellemediği durumda salt bu nedenle işlemin iptalinin gerekmediği sonucuna varmıştır. 64
Danıştay bazı kararlarında da asli hukuka aykırılık – tali hukuka aykırılık ayrımına girmeden dava
devam ederken sonradan giderilebilen sakatlık giderilemeyen sakatlık şeklinde bir değerlendirme de
bulunmaktadır. Örneğin vermiş olduğu bir kararda Arsa Ofisine Genel Müdürlüğüne başvuru yapmadan
kamulaştırma kararı alan belediye kararını dava sırasında yargılama tamamlanmadan başvuru yapılması
ve arsa talebinin karşılanamayacağı dair cevap alınması yani başlangıçtaki eksikliğin sonradan
giderilmesi sebebiyle davayı reddetmiştir65. Burada bir nevi Danıştay’ın sonradan giderilebilecek
sakatlıkların esası etkilemeyen yani işlemi etkileyecek / sakatlayacak önemde görülmeyen eksiklik
şeklinde değerlendirdiği sonucuna varılabilir66.
SONUÇ
İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesi gereğince idari işlemlerin hukuka uygunluğunun
denetimi yapılırken işlemin madde de belirtilen unsurlar itibariyle bir değerlendirme yapılması
gerekmektedir. Söz konusu bu unsurlar yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarıdır. İdari işlemde
yer alması gereken bir unsurda bulunan bir hukuka aykırılık kural olarak idari işlemin yargı mercii önüne
getirilmesi durumunda iptal edilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durumun bir istisnası olarak şekil
unsurunda ortaya çıkan bazı hukuka aykırılık durumlarında ise işlemdeki hukuka aykırılık işlemin iptal
edilmesi sonucunu doğurmayacaktır. Bu tarz hukuka aykırılık halleri tali hukuka aykırılık halleri olarak
ifade edilmektedir. Buna karşılık şekil unsurunda ortaya çıkıp işlemin iptal edilmesi müeyyidesini
doğuran hukuka aykırılık halleri de asli hukuka aykırılık olarak adlandırılmaktadır.
İdari işlemdeki hukuka aykırılık bulunmasa idari işlem başka şekilde yönde sonuçlanacak ise, asli
hukuka aykırılık; söz konusu eksiklik olsa da olmasa da işlem değişmeyecek yine aynı yönde
sonuçlanacak ise tali hukuka aykırılık kavramından bahsedilmektedir.
Şekil unsurunda hangi hukuka aykırılıkların asli hukuka aykırılık, hangilerinin tali hukuka aykırılık hali
olduğunu belirten mevzuat itibariyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple içtihadi bir hukuk dalı
olan İdare Hukukunun bu niteliği gereği ayrımı belirlemek Danıştay kararlarına kalmıştır.
Danıştay şekil kurallarının işlem üzerindeki etkisi ve getiriliş amacını gözeterek asli – tali hukuka
aykırılık ayrımı konusunda değerlendirmede bulunmaktadır.
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İNTİHAR ÖZELİNDE BİREYİN KENDİSİNE UYGULADIĞI ŞİDDET VE SEBEPLERİ
THE VIOLENCE SPECIFIC TO SUICEDE INDIVIDUAL COMMITS HIMSELF AND ITS
CAUSES
Adem DÖLEK
Prof. Dr. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Mehmet ÖZBAŞ
Prof. Dr. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

ÖZET
İnsan, evrende en mükemmel olarak yaratılmış bir varlıktır. İnsanın ihtiyaçları ve evren ile ilişkileri,
evren kadar geniş ve evrenle doğrudan alakalıdır. Sosyal bir varlık yaratılan insanın tek başına hayatını
devam ettirmesi imkansızdır. Bu sebeple insanın fert olarak hemcinslerinin varlığına ihtiyacı olduğu
kadar bütün varlıklara da ihtiyacı vardır. Durum böyle olunca varlıkların en şereflisi olan insanın birçok
sorumlulukları bulunmaktadır. Kişinin kendi ihtiyacını giderebilmesi için başkalarının varlığına muhtaç
olduğu gibi kendisinin varlığına da başkalarının ihtiyacı vardır. Mesela bir ekmeğin elde edebilmesi için
ne kadar çok insanın çalışmasına ne kadar zamanın olmasına ve ne kadar çok aletin bulunmasına ihtiyaç
vardır. Ancak insanlar, sosyal birer varlık olmalarına rağmen, bazılarının bencilliği, sadece kendi hazzını
düşünmesi, hayatındaki doyumsuzluğu, elindeki fırsatları kaçırması veya arzu ettiği hazza ve imkana
ulaşamadığı görülmektedir. Bunun neticesinde, böyle bir insan, bedenini doyurduğu halde, ruhunu
doyuramadığı zaman ümitsizliğe, karamsarlığa ve doyumsuzluğa düşmektedir. Bu sebeple üzerindeki
vazifeleri yapmak ya da zorluklara tahammül etmek yerine, çözüm olarak intiharla kendini yok ederek
bu sorumluluklardan kurtulmak istemektedir. Sonuçta da şiddetin en kötüsünü tercih ederek canına
kıymakta ve hayatını sonlandırmaktadır. Halbuki beden, insana emanet edilmiş ve onu korumak için
verilmiştir, tahrip etmek ya da ortadan kaldırmak için verilmemiştir. Bu bakımdan insanın kendisine
uyguladığı en kötü şiddet intihardır. İntihar hem insani ve ahlaki olarak kabul edilmez bir durum olduğu
gibi hem de hiçbir dinde meşru görülmemiştir.
Bu çalışmada, insanın kendisine uyguladığı en kötü şiddet olan intihar ve intiharın sebep ve sonuçları
ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Şiddet, Beden, Intihar.
ABSTRACT
Man is the most perfect one having been created in the universe. Human needs and relationships with
the universe are as broad as the universe and directly related to the universe. For this reason, human
beings need the existence of their fellow human beings as well as all beings. As such, human beings
have many responsibilities in existence. One needs the existence of others as well as the existence of
himself in order to satisfy his own needs. For example, to get a bread, a lot of time, a lot of labour and
a lot of tools are needed. However, although people are social beings, it can be seen that some of them
are selfish, think only themselves, become instable in their lives, miss a lot of opportunities, or can’t get
the pleasure they desire. As a result, when such human being, while fulfilling his body, cannot satisfy
the soul, he falls in despair, pessimism and dissatisfaction. For this reason, instead of doing his duties
or tolerating difficulties, he wants to get rid of these responsibilities by destroying himself as a solution
by suicide. The result is that he chooses the worst of the violence and ends his life. However, the body
has been entrusted to man and has been given to protect it, not to destroy it. In this respect, the worst
human violence against him is suicide. Suicide is not considered humanitarian and moral, nor is it
considered legitimate in any religion.
In this study, the suicide and causes and consequences of suicide will be discussed.
Key Words: Violence, Body, Suicide.

GİRİŞ
İnsan, evrende en mükemmel olarak yaratılmış bir varlıktır. İnsanın ihtiyaçları ve evren ile ilişkileri,
evren kadar geniş ve evrenle doğrudan alakalıdır. Sosyal bir varlık olarak yaratılan insanın tek başına
hayatını devam ettirebilmesi imkansızdır. Bu sebeple insanın fert olarak hemcinslerinin varlığına
ihtiyacı olduğu kadar bütün varlıklara da ihtiyacı vardır. Durum böyle olunca varlıkların en şereflisi olan
insanın birçok sorumlulukları bulunmaktadır. Kişinin kendi ihtiyacını giderebilmesi için başkalarının
varlığına muhtaç olduğu gibi kendisinin varlığına da başkalarının ihtiyacı vardır. Mesela bir ekmeğin
elde edebilmesi için ne kadar çok insanın çalışmasına, ne kadar zamanın olmasına ve ne kadar çok aletin
bulunmasına ihtiyaç vardır. Ancak insanlar, sosyal birer varlık olmalarına rağmen, bazılarının bencilliği,
sadece kendi hazzını düşünmesi, hayatındaki doyumsuzluğu, elindeki fırsatları kaçırması veya arzu
ettiği hazza ve imkâna ulaşamadığı görülmektedir. Bunun neticesinde, böyle bir insan, bedenini
doyurduğu hâlde, rûhunu doyuramadığı zaman ümitsizliğe, karamsarlığa ve doyumsuzluğa
düşmektedir. Bu sebeple üzerindeki vazifeleri yapmak ya da zorluklara tahammül etmek yerine, çözüm
olarak intiharla kendini yok ederek bu sorumluluklardan kurtulmak istemektedir. Sonuçta da şiddetin en
kötüsünü tercih ederek canına kıymakta ve hayatını sonlandırmaktadır. Hâlbuki beden, insana emânet
edilmiş ve onu korumak için verilmiştir, tahrip etmek ya da ortadan kaldırmak için verilmemiştir. Bu
bakımdan insanın kendisine uyguladığı en kötü şiddet intihardır. İntihar hem insanî ve ahlâkî olarak
kabul edilmez bir durum olduğu gibi hem de hiçbir dinde meşru görülmemiştir.
1-İNTİHAR
İntihar; kelime olarak Arapça’da boğazlamak, hayvanı kesmek, kurban etmek mânâlarında olan
nehara/ نحرkelimesinden türetilmiş olup kişinin kendisini öldürmesi/katl-i nefs ve itlâf-ı nefs demektir1.
İngilizcede “suicide” olarak ifade edilen “intihar” kelimesi, İslâmî literatürün ilk kaynaklarında
“Katlü’n-nefs/ ”قَتْ ُل النَّ ْفسve “katele nefsehû/ُ سه
َ  ”قَت َ َل نَ ْفşeklinde ifade edilirken Tanzimattan sonra “intihar”
olarak kullanılmaya başlandığı belirtilmektedir2. Dünya sağlık örgütü, intiharı “Kişinin kendisini kasten
öldürmesidir/Suicide is theact of deliberately killig oneself.”3 şeklinde tanımlamıştır.
Gerek Kur’ân’da gerekse hadislerde genel bir ifade olarak kullanılan “katlü’n-nefs” ifadesi, kişinin
kendini öldürmesi ya da bir başkasını öldürmesi mânâsında kullanılmıştır. Meselâ, “Kendinizi
öldürmeyiniz/”وال تقتلوا أنفسكم4 âyeti hem başkalarını haksız yere öldürmek hem de kişinin kendisini
öldürmesi mânâsını ifade ederken bu cümlenin sibakına bakıldığında “Kendinizi öldürecek ve
öldürtecek durumlardan uzak durun” mânâsını ifade etmektedir. Yine “Kendi ellerinizle kendinizi
5
tehlikeye atmayın. /”والَ ت ُ ْلقُوا بأَيْدي ُك ْم إلَى التَّ ْهلُكَة
َ âyeti de kişinin kendisini her türlü tehlikedenkorumasını
ifade ederken, kendi kendisini öldürecek veya intiharına sebep olacak işleri yapmasından da
sakındırmaktadır.
Hadislerde de en büyük günahlar ya da insanın kendisini helâke atacak durumlar belirtilirken bunlardan
birinin de “katlu’n-nefs” yani insanın kendisini ya da başkasını haksız yere öldürmesi, cana kıyması
zikredilmiştir. Meselâ, Rasûlüllah (sav): “’Helâk edici yedi şeyden sakının’ deyince orada bulunan
sahabiler: ‘Onlar nelerdir? Ey Allah’ın Rasûlü!’dediler. Rasûlüllah da şöyle buyurdu: ‘Allah’a ortak
koşmak, sihir yapmak, Allah’ın haram kıldığı canıhaksız yere öldürmek, fâiz yemek, haksız olarak
yetim mâlı yemek, savaş meydanından kaçmak ve iffetli mümine kadınlara iftira atmak/ س ْب َع
َّ اجْ ت َنبُوا ال
َّ  َوقَتْ ُل النَّ ْف ِس الَّتي َح َّر َم، َوالسحْ ُر،اَّلل
َّ  الش ْركُ ب:ََّللا َو َما ه َُّن؟ قَال
َّ  َيا َرسُو َل: قَالُوا،ال ُموبقَات
، َوأ َ ْك ُل َمال ال َيتيم، َوأ َ ْك ُل الر َبا،َّللاُ إ َّال بال َحق
6
َّ ”والت َّ َولي َي ْو َم
صنَات ال ُمؤْ منَات الغَافالَت
ُ ْ َوقَذ،الز ْحف
َ ْف ال ُمح
َ
Hadiste degörüldüğü üzere “Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek” ifadesi, üçüncü sırada
zikredilmiş ve Allah’ın izin verdiği bir canı haksız yere öldürmenin haram kılındığı açıkça belirtilmiştir.
Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, Dersaadet, 1317 h., s.171.
Altuntop, Halit, Dindarlık-İntihar İlişkisi (Yüksek Lisans Tezi), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2005, s. 11; Emre
Mehmet, “İntihar ve Müntehirin Cenaze Namazının Kılınma Meselesine Bir Bakış”, Asya Studies Akademik Sosyal
Araştırmalar, 2019, Number. 7, s.38.
3http://www.emro.who.int/health-topics/suicide/; Aktaş, Semra Günay, Türkiye’de İntihar (2002-2011), Eskişehir, 2014, s. 1.
4 Nisâ, 4/29.
5 Bakara, 2/195.
6 Buhârî,Vasâyâ, 23.
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Bu can, ister kişinin kendi kendini öldürmesi olsun ister bir başkasının canına kıymak olsun fark etmez.
Bu sebepledir ki geçmişten beri İslâm bilginleri, bir insanın kendisi ile bir başkasını haksız yere kasten
öldürmeyi eşit tutmuşlar ve bunları birbirinden ayırmamışlardır. Bu bakımdan intihar, insanın kendi
canına kıyması ve kastetmesidir ki bu aynı zamandakişinin kendisine uyguladığı en büyük şiddettir.
İslâm Dini’ne ve daha önce gönderilen semavî dinlere göre,kişinin kendi canına kıyması yani intihar
etmesi haram kılınmıştır.Çünkü canı veren Yaratıcıdır, alacak olan da O’dur.Bir başka hadiste de “Büyük
günahlar: Allah’a ortak koşmak, ana-babaya isyan etmek, cana kıymak ve yalan yere yemin
ُ ُعق
َّ  اإل ْش َراكُ ب:”ال َكبَائ ُر7 olarak sayılmıştır.
etmek/وس
ُ  َو،اَّلل
ُ  َواليَمينُ الغَ ُم، َوقَتْ ُل النَّ ْف ِس،الوالدَيْن
َ وق
2-BİREYİN KENDİNE UYGULADIĞI ŞİDDET
Yukarıda da işaret edildiği gibi intihar, bireyin kendisine revâ gördüğü en kötü şiddettir. Şiddet, kavram
olarak Türkçe’de “Sertlik, aşırılık, kabalık, çevreyi sindirmek için meydana getirilen olay veya girişilen
hareket, karşı görüşte olanları inandırmak ya da ikna etmek yerine kaba kuvvet kullanmak, sert
davranmak, kaba kuvvet uygulamak, zorlamak, tehdit etmek, hile yapmak ve aldatmak, hoşgörüsüzlük”8
gibi mânâlarda kullanılmaktadır. Türkçe’de “şiddet” olarak kullanılan bu ifâdenin Arapça karşılığı
“unf/ع ْنف
ُ ” kelimesi ile ifâde edilmektedir9. Unf/ع ْنف
ُ ; rıfkın, yumuşaklığın zıttı olan sertlik10; şiddet, bir
işte yumuşak davranmamak anlamına gelmektedir. Şiddet anlamında olan “unf” kelimesi ile onun zıttı
olan “rıfk/ ”ر ْفقkelimesi bir hadîs içerisinde birlikte kullanılmakta ve şöyle denilmektedir: “Muhakkak
ki Allah, Refîktir, rıfkı sever ve şiddet (unf) ve şiddet dışındaki hasletler üzere vermediği şeyleri rıfk
sebebiyle verir.”11.
İntihar, bir mânâda öfkenin şiddete ve bu şiddetin de kişinin kendisine dönmüş şeklidir. İntihar, kişinin
kendisine uyguladığı fiziksel bir şiddettir. Şiddetin her türlüsü ise gerek insanî gerekse dînî olarak asla
tasvip edilecek bir durum olamaz. Hiçbir şey de onu meşrulaştıramaz. Onun içindir ki Kur’ân’da
“Kendinizi öldürmeyin/”وال تقتلوا أنفسكم12 ve “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın/ َوالَ ت ُ ْلقُوا بأَيْدي ُك ْم
”إلَى الت َّ ْهلُكَة13âyetleri de buna işaret etmektedir.
Şiddetin, mahiyeti itibariyle ya da icra ediliş şekliyle sözlü, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel
olmak üzere birçok çeşidi vardır14. Bunların da kendi içlerinde alt kısımları bulunmaktadır. Bireyin
kendisini kasten öldürmesi/intihar, kişinin kendisine uyguladığı en kötü fiziksel şiddet olmaktadır.
Fiziksel şiddet; dövmek, vurmak, itmek, tokat atmak, tekmelemek, yumruklamak, kol kıvırmak, kolbacak kırmak, saçından sürüklemek, tükürmek, silahla veya herhangi bir âletle yaralamak, öldürmek,
temel ihtiyaçları (yemek, su, uyku, tuvalete gitmek vs. ihtiyaçları) esirgemek, tıbbî tedâvi almayı
engellemek, hapsetmek gibi durumları ihtivâ etmektedir15. Bireyin kendisini yaralaması, herhangi bir
âletle öldürmesi veya yaralaması veya kendisini yüksekten aşağı atması, kendisini aç-susuz bırakarak
veya herhangi bir uzvunu keserek ölümüne sebep olması, kendini boğarak öldürmesi gibi durumların
hepsi kişinin kendisine uyguladığı fiziksel şiddet olmaktadır.
Durum böyle olunca İslâm Dîni’nde intihara diğer bir ifade ile kişinin kendisine uyguladığı şiddete asla
cevaz verilmemiştir. Çünkü gerek Kur’ân’da gerekse hadîslerde insanın, başkalarına şiddet
uygulamayacağı gibi kendisine de şiddet uygulayamayacağı belirtilmektedir. Nitekim bazı hadîslerde
“Kim kendisini her hangi bir şeyle öldürürse kendisine Cehennemde azap edilir”16, “Kendisini her hangi
7Buhârî,

Edeb, 6.
Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, II, 1385; Salih, Suad İbrahim, Kadâya’l-Mer’eti’l-Muâsıra, Kahire, 2008, s. 58; Albayrak,
Kadir, Semavi Dinlerde Barış ve Şiddet İkilemi, Ankara, 2010, s. 7.
9 Bkz. İbnuManzûr, Muhammed b. Mükerrem, Lisânu’l-Arab, Beyrut, ts. IX, 257.
10İbnu Hacer, Ahmed b. Ali, Fethu’l-BârîŞerhu’l-Câmiı’s-Sahîhi’l-Buhârî, Riyâd, 2001, X, 474.
11 Müslim b. el-Haccac, el-Müsnedü’s-Sahîh, İst., 1992, Birr, 77; Beğavî, el-Hüseyn b. Mesûd, Serhu’s-Sünne, Beyrut, 1983,
II, 336; Taberânî, Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-Evsat (I- IX), (Tahk: Tarık b. Ivazullah), Kahire, 1415 h., I, 82. Bu
konudaki rivâyetler için bkz. Heysemî, Nuruddin Ali b. Ebî Bekir, Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid, Beyrut, ts., VIII,
18.
12 Nisâ, 4/29.
13 Bakara, 2/195.
14 Dölek, Adem, Kur’ân Ve Sünnette Sözü Edilen Şiddet Mağdurları ve Şidette Karşı Tavır, Erzincan, 2011, s. 10-19.
15 Tuğlu, Nuri, Hadîsler Işığında Aile İçi ve Bireysel Şiddet, Kayseri, 2007, s. 70.
16 Buhârî, Edeb, 73.
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bir zehir ile öldürürse (âhirette) onunla azap edilir”17, “Kim, her hangi bir şeyle kendisini keserek
öldürürse kıyamette kesilerek azap edilir”18, “Kim dünyada bir şeyle kendisini öldürürse kıyamet
gününde onunla azap edilir.”19, “Kim herhangi bir şeyle kasten kendisini öldürürse kıyamet gününde
onunla azap edilir.”20, “Kim her hangi bir şeyle kendisini dünyada öldürürse ahirette onunla azap
edilir”21 buyrularak her ne suretle olursa olsun kişinin kendisini herhangi bir şeyle öldürerek intihar
etmesinin âkıbetinin cehennem azabı olduğu belirtilerek intihardan sakındırılmaktadır.
Hz. Peygamber (sav) bireyin kendisine uyguladığı şiddetle ilgili olarak “Kim kendisini dağdan aşağı
atar ve kendisini öldürürse o cehennemde devamlı olarak kendisini aşağıya atıyor şeklinde ebediyen
cehennemde azap görecektir. Kim, zehir içerek kendisini öldürse o da sürekli zehir içer bir vaziyette
ebediyen cehennemde azap görecektir. Kim de bir âletle kendisini öldürürse o da o aleti elinde sürekli
karnına saplıyor şeklinde ebediyen cehennemde azap görecektir./  فَ ُه َو في نَار َج َهنَّ َم،ُسه
َ َم ْن ت ََردَّى م ْن َجبَ ٍل فَقَت َ َل نَ ْف
َ
َّ
َ
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ْ
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ْ
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َ َ َ َيت ََردَّى فيه خَالدًا ُم َخلَّدًا في َها
َ َ َ
22
ُ
ْ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
 ف َحديدَتهُ في يَده يَ َجأ ب َها في بَطنه في نَار َج َهن َم خَالدًا ُم َخلدًا في َها أبَدًا،ٍ ”ب َحديدَةbuyurmuştur.
Hadiste de görüldüğü üzere kişinin intihar etmesinin, diğer bir ifâde ile kendisine fizikî şiddet
uygulayarak kendisini helâk etmesinin, uhrevî neticesi beyan edilmekte ve kişi böyle bir eylemden
sakındırılmış olmaktadır. Bununla birlikte hadîslerde bireysel şiddetin birçok nev‘ine de örnekler
verilmiştir. Bu anlamda insan bireysel olarak kendisine çok farklı şekillerde şiddet uygulayabilmektedir.
Dolayısıyla bireyin kendisine uyguladığı hangi çeşit şiddet olursa olsun böyle bir durumun doğru
olmadığı vurgulanmış olmaktadır.
Hz. Peygamber (sav), “Sizden önceki bir milletteyaralıbir adamvardı, (yarasının ıstırabına
dayanamadı), bir bıçak aldı, elini kesti ve kanı durmadı ve öldü, ‘Allah, kulum kendisini öldürmekle
bana gelmekte acele etti. Ben de ona Cenneti haram kıldım’, buyurdu./ ،ع
َ  فَ َجز،ٌَكانَ في َم ْن َكانَ قَ ْبلَ ُك ْم َر ُج ٌل به ُج ْرح
َ
َعلَيْه ال َجنَّة
ْ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُت
َّ
َّ
 َح َّر ْم،عبْدي بنَفسه
َ
َ  بَادَ َرني: قا َل َّللاُ تعَالى، َ ف َما َرقأ الد ُم َحتى َمات،ُ ”فَأ َ َخذَ سكينًا ف َحز ب َها يَدَهdedi23. Bir hadiste de
“Yaralı bir adam vardı. Kendini öldürdü. Allah Teâlâ da ‘Kulum bana gelme hususunda acele etti, Ben
َّ سهُ فَقَا َل هللا
de ona cenneti haram kıldım’ buyurdu’/ علَيْه
َ ُعبْدي بنَ ْفسه َح َّر ْمت
َ عز و َج َّل بَدَ َرني
َ كانَ ب َر ُج ٍل ج َرا ٌح قَت َ َل نَ ْف
24
َ ”ال َجنَّةşeklinde nakledilmektedir. Bu hadisler, kişinin herhangi bir uzvunu keserek ölümüne sebep
olmasına ve intiharın bir çeşidine örnek olması, aynı zamanda müntehirin uhrevî sonucunun bildirilmesi
bakımından önem arz etmektedir.
Kur’ân-ı Kerim’de “Kendinizi öldürmeyin”25âyeti, Müslümanların birbirlerini öldürmelerini
yasaklarken, kişinin kendi kendini öldürmemesine26 yani bireysel şiddetin yapılmamasına da işaret
etmektedir. “Kendinizi öldürmeyin”in bir mânâsı da bir insan kendisini bizzat kendi eliyle öldürmez;
ancak kendisinin öldürülmesine sebep olacak bir iş yapar ve netice de kendisi de öldürülür. Dolayısıyla
kişi kendisini öldürmüş olur. İşte âyet bu şekilde öldürülmeyi hak edecek bir işi de yapmayınız
demektedir. Günümüzde bu şekildeki öldürmeye “ötenazi” denilmekte ve bireysel şiddete dâhil
edilebilecek durumlardan biri olmaktadır. Ötenazi, tıp biliminin verilerine göre, iyileşmesi mümkün
görünmeyen bir hastalığa tutulmuş ve dayanılmaz acılar içerisindeki bir hastanın hayatına, bizzat
kendisinin veya yakınlarının talebi üzerine hekim tarafından son verilmesidir27. Diğer bir ifâdeyle
Taberânî, el-Muʻcemu’l-Kebîr, II, 72.
Taberânî, Kebîr II, 72.
19 Taberânî, Kebîr II, 72.
20 Taberânî, Kebîr II, 73.
21 Taberânî, Kebîr, II, 73.
22 Buhârî, Tıbb, 56.
23Buhârî, Enbiyâ, 50.
24Buhârî, Cenâiz, 83; Cihâd, 1882; Müslim, İman, 178; Ahmed b. Hanbel, V, 332.
25 Nisâ, 4/29.
26Hâzin, I, 347.
27 Birbirinden az farklı tanımlar içi bkz. Artuk, Mehmet Emin/Yenidünya, A. Caner, “Ötenazi”, Turan Tufan Yüce’ye Armağan,
(DEÜ. Yay., İzmir, 2001), s. 298, 300; Hakeri, 2007, s. 301-302; Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut, Özlem, Türk Ceza
Hukukuna Giriş, (Beta Yay., İst., 2008), s. 322-323). Ötenaziden söz edebilmek için her şeyden önce iyileşmesi mümkün
olmayan bir hastalığa tutulmuş bir hasta olması gerekir. Ötenazi, hastanın bir an önce acılardan kurtulmasını temin amacıyla
uygulanmalıdır. Ötenazi ile hayatına son verilmesi istenen hastanın hastalığı dayanılmaz derecede acı verici olmalıdır. Bu
nedenle iyi ya da güzel ölüm anlamına gelen “ötenazi” kavramın kullanılmıştır. Ötenazinin gerçekleşmesi için ölüm talebi
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kişinin dayanılamayacak derecede ağrılı bir duruma geldiğinde, kendi kendisini öldürtmesi ya da sun‘î
beslenme ile hayatının devam ettirilmesine çalışılan bir hastanın ölmesine fırsat tanınması durumudur.
Bu konuda genel prensiplere bakıldığında hiçbir kimsenin her ne sebeple olursa olsun kendisini
öldürtmek ya da ölümüne sebep olacak durumların tatbik edilmesini istemek yetkisine sahip olmadığı
görülmektedir. Çünkü yukarıda zikredilen intiharla ilgili olan âyetler ve hadîslerden hareketle İslâm’da
intiharla ötenazi arasında fark görülmediği söylenebilir. Zira ister sağlıklı olsun isterse ıstırap ve elem
çeken biri olsun, böyle bir insanın kendisini öldürmesi kabul edilmediği gibi, ölüm talebinde bulunması
dahi hoş karşılanmamaktadır28. Günümüzde içinde Türkiye’nin de bulunduğu birçok devlet tarafından
çeşitli tıbbî kongrelerde ve kararlarda ötenazinin tatbik edilmemesi gerektiği bildirilmiştir29. Türkiye’de
01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı resmî gazetede yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği”nin13’üncü
maddesinde “Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat
hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi, kimsenin hayatına son
verilemez.” hükmü yer almaktadır.
Yine âyet, başkasının mâlını haksız ve bâtıl yere yemek suretiyle yani kişinin kendisinin öldürülmesine
sebep olacak ve kendisini helâkete atacak bir durum olan başkasının mâlını yemek gibi bir amel
işlememesine işaret etmektedir ki, bu da insanın kendi kendini öldürmesi demektir.30
Kısaca ifâde etmek gerekirse insanın, bedeninde ve canında sınırsız derecede tasarruf hakkı yoktur. Bu
beden ve can kendisine emânet olarak verilmiştir, hakiki mülkü değildir. Bu bakımdan bir insan, kendi
canına kıyamaz ve intihar edemez31.
3- SON ZAMANLARDAKİ İNTİHAR VAKALARI
Yapılan araştırmalar, 2015 yılı verilerine göre Türkiye’de intihar vakası sayısının 3 bin civarında olduğu
tespit edilmiştir. İntihara teşebbüs edenlerin sayısı ise bunun 20 katıdır. 2030 yılında dünyada intihar
oranının bir milyon civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu da dünya çapında ve ülkemizde intihara
teşebbüs etmenin ve intiharın artmasının ne kadar vahim bir durumda olduğunun en bâriz görüntüsüdür.
Faruk Güçlü’nün tespitine göre Türkiye Cumhuriyeti’nde 1980’den sonra vuku bulan intihar vakaları,
Selçuklular ve Osmanlının bütün dönemleri ile Cumhuriyetin kuruluşundan 1980 yılana kadar meydana
gelen intihar olaylarından daha fazladır32.
Bu sebeple devlet ve millet olarak hatta tüm dünya devletleri intihara karşı acil önlemler almalı ve
önleyici projeler üretmelidir. Öyle görünüyor ki, intiharın ferdîlikten çıkıp toplumsal bir problem hâline
geldiğini göstermektedir.
İntiharın birçok çeşidi olduğu gibi her bir intiharın da kendine özgü sebepleri vardır. Bu sebeple de
intihar probleminin çözümü için de her intihar sebebi kadar çözüm yolları vardır. Yapılan araştırmalar,
her yerde olduğu gibi Türkiye’de de son zamanlarda intiharın arttığını göstermiştir33.
İntihar, bir anda meydana geldiği gibi insanın zamanla kendisini tehlikeye atarak ölmesine zemin
hazırlaması da bir intihardır. Mesela, sigara kullanmak,zaman içerisinde bireyin kendisini tehlikeye
atarak intihara götüren bir durumdur. Yine insanın trafikte umursamazca hız yaparak trafik kurallarına
riayet etmeden kaza yapıp ölmesi intihar kabul edilebileceği gibi, başkasını öldürdüğü takdirde katil
bizzat hasta veya yakınları tarafından talep edilmeli ve hekim tarafından uygulanmalıdır. Bu nedenle doktor hastaya iyilik
olsun diye ötenaziye kendiliğinden karar verip uygulayamaz. Dolayısıyla hekim olmayan kimselerin iyi niyetle de olsa,
mesela tarihte olduğu gibi zehir içirerek, hastayı öldürmeleri ötenazi değildir. Hasta olmayan ya da iyileşmesi mümkün bir
hastanın kendisini öldürtmesi ötenazi değil, intihar olur. Böyle bir kişiye yardım eden kimseler de intihara yardım suçunu
işlemiş olurlar (Geniş bilgi için bkz. Artuk -Yenidünya, s. 303, 304).
28 Buhârî, Temennî, 6.
29 Geniş bilgi için bkz. Artuk-Yenidünya, s. 307.
30 Hâzin, Alâuddin Muhammed b. İbrahim, Lübâbu’t-Te’vîl fî Meâni’t-Tenzîl, Beyrut, ts., I, 347.
31 Ulutürk, “Kur’ân-ı Kerim’in Zulüm ve Zâlim Dedikleri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi. S.10, Erzurum, 1990,
s. 102; Dölek, s. 161-165.
32 Bkz. Güçlü, Faruk, İntihar Umutsuzluğun Tırmanışı, Ankara, 2001, s. 12.
33 Burcu, Özcan-Sevcan Şenkaya-Yasemin Özdin-Ayşegül Dinç, “Türkiye’deki İntihar Vakalarının Çeşitli Kriterlere Göre
İstatiksel İncelenmesi” Sosyal Politikalar Çalışma Dergisi, s. 29.

olmuş olur. Yine ölüme sebep olacak bir durumu bilerek yapması ve devam ettirmesi intihar olarak
değerlendirilebilir. Kendisini bir aracın önüne atarakölmesi intihar olduğu gibi, tedbirsiz ve önlem
almadan ölüm tehlikesi olan bir yere gitmesi de intihar kapsamına girebilir. Bir insanın sadece ölmek
için savaşa çıkması intihar sayılır. Savaşa çıkarken ölmek için değil, düşmanı öldürmek; dinini,
namusunu ve vatanını korumak gayesiyle çıkmalıdır, ama bu esnada ölse veya öldürülse şehit olur. Ama
bu gayeler yoksa sadece ölmek gayesiyle hareket ederse işte o zaman intihar olur. Bir hastanın makineye
bağlı olarak yaşamını sürdürürken, hastalığının ıstırabından dolayı cihazı çekip ölmesi de intihardır.
Rasûlüllah (sav) “Ölümü temenni etmeyin, zira ölüm sonrası karşılaşılacak durum çok daha şiddetli ve
dehşetlidir. Kişinin ömrünün uzun olması ve Allah’ın onu daha güzel şeylerle rızıklandırması; kişinin
mutluluk sebeplerindendir. /  وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه هللا عزوجل،ال تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد
 ”اإلنابةbuyurmuştur. Eğer insan iyi birisi ise Allah onun iyiliklerini artırır, eğer kötü birisi ise ona ahlakını
güzelleştirme ve hayırlı işler yapma imkânı bahşeder. Onun için ölüm istenilmemeli, ömür sermayesi
iyi yönde ve iyi şekilde kullanılmaya çalışılmalıdır. Çünkü insanın asıl sermayesi, ömrüdür, hayatıdır.
Bir tüccarın sermayesini badiheva harcayamayacağı gibi, bir insan da ömür sermayesini asla heba
edemez ve etmemelidir. Zira ömür sermayesi hiçbir değer ile ölçülemeyecek kadar kıymetlidir 34.
Dünyevâ bütün çabalar, bu değeri korumak ve iki cihanda mutluluğu kazanmak içindir.
Rasûlüllah (sav), bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: “Hiçbiriniz, kendisine isabet eden bir zarardan
dolayı ölümü asla temenni etmesin, şayet böyle durumda kalırsa o zaman da ‘Allah’ım! Şayet yaşamam
benim için hayırlı ise beni yaşat, şayet vefatım hayırlısı ise beni vefat ettir’ diye dua etsin/ الَ يَت َ َمنَّيَ َّن أ َ َحدُ ُك ُم
الوفَاة ُ َخي ًْرا لي
َ َ ”ال َم ْوتَ م ْن ض ٍُر أ
َ  َوت َ َوفَّني إذَا كَانَت، اللَّ ُه َّم أَحْ يني َما كَانَت ال َحيَاة ُ َخي ًْرا لي: فَ ْليَقُ ْل، فَإ ْن َكانَ الَ بُدَّ فَاع ًال،ُصابَه
35
buyurmuştur. Bu hadiste edebe muraat, emânete riayet, kadere teslimiyet vardır. Çünkü vücudun sahibi
Allah’tır, beden insanda emanettir. Mülkün sahibi, mülkünde istediği gibi tasarruf sahibidir; fakat
emanetçinin istediği gibi tasarruf etmeye yetkisi yoktur,çünkü vücut kendi mülkü değildir36, emanettir
ve bu emaneti korumakla mükelleftir. Koruyamadığı zaman, mülkü sahibine teslim etmeyi isteyebilir.
Mülkün sahibi de onu ister alır, isterse geri alıncaya kadar emanetçide bırakır. Emanetçi de mülk
sahibinin istediği doğrultuda kullanmaya devam eder.
İnsanın başına gelen herhangi bir musibetin birçok faydaları ve hikmetleri vardır. Mesela, insanı daha
büyük felaketlere karşı uyarır, günahlarının affına vesile olur, mânevî derecelerinin yükselmesine ve
hatalarından dönmesine sebep olur, insana sabır ve mukavemet gücü kazandırır. Merhamet etmeye ve
merhamet edilmeye sebep olur, insanın enâniyet ve gururunu kırar vs. Bütün bu faydalar
düşünüldüğünde insan, başına gelen musibetlere karşı mukavemetli olabilecek ve sabırla her türlü
musibetlerin üstesinden gelebilecek bir gücü elde edebilir.
Musibetlere karşı koyabilmenin en etkili ve önemli âmillerinden biri de kadere imandır. Yani kişi, başına
gelen musibetlerde kaderin cilvesinin olduğunu düşünerek ona karşı mukavemet edebilir. Başımıza
gelen musibetin, irademize bağlı olsun ya da olmasın, bunun uyarmak için kaderden atılan bir taş
olduğunu düşünüp hemen kendimize gelmemiz açısından büyük önem taşıdığını bilmemiz gerekir.
Meşhur bir ata sözü vardır: “Kadere iman eden, kederlerden emin olur/” َمن آمن بالقدر امن من الكدر
Ahmed Hamdi Akseki konu ile ilgili şöyle demiştir: “İntiharın muhtelif âmilleri varsa da başlıcaları;
‘Hükm-i kadere mutavaât etmemek, hayattan maksat muvaffakiyet ve saadet-i hâzıradan ibaret
zannetmektir. İşret de en büyük yardımcısıdır. Filhakika, insanın hükm-i kadere mutavaâtı ve eltâf-ı
Sübhaniyeden itimadı olmaz ve hayattan maksat, dünyada her istediğine nail olmak, zevk ve sefâ ile
imrâr-ı evkât eylemek zannında bulunursa dilediği saadet eline geçmeyince kalbini istila eden yeis ve
mahrumiyet ile intihardan başka girizgâh kalır mı?”37

34

Bkz. Akseki, s. 320.
Buhârî, Merdâ, 10.
36 Kastallânî, İrşadu’s-Sârî, V, 423.
37 Akseki. Ahmed Hamdi, Ahlak Dersleri, DİB Yayınları, Ankara, 2016, s. 321.
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5-İNTİHARIN SEBEPLERİ
Bireyi intihara sevk eden birçok sebep bulunmaktadır38. Günümüzde vuku bulan intihar olayları
incelendiğinde genel olarak şu hususlar dikkati çekmektedir: Stres, özenti, doyumsuzluk, hırs ve tamah,
yazılı ve görsel medyanın intihar olaylarını abartılı ve özendirici şeklide sunması, sevgisizlik, ümitsizlik,
depresyon, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, rûhî ve psikolojik rahatsızlık, yalnızlık, deneme, sun‘i
kahramanlık, ölüm sonrasını merak, başarısızlık, hırçınlık, karasevda, sorumluluktan kaçma, cinnet,
hastalıklar, namus meselesi, aile birliğinin bozulması, aile içi şiddet ve problemler, boşanma,
başarısızlık, canlı bomba, haykırış ve sesini duyurma, kanser, HIV enfeksiyonu, statü kaybı, ekonomik
bunalım, ailede intihar edenlerin bulunması, ekonomik krizler, işsizlik, açlık grevi ile ölmek gibi
durumlardır39.
Psikolog Wataru Nishida’nın yaptığı bir aştırmaya göre intiharın en önemli sebeplerinden birinin
yalnızlık, depresyon ve yalıtılmışlık olduğu ortaya konmuştur40. Bir diğer önemli etkenin ise gelecekten
ümitsizliğin olduğu belirtilmiştir41.
6-İNTİHARIN ÇEŞİTLERİ
İntiharın, icra ediliş şekliyle birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına hadislerde işaret
edilmiştir. Mesela; “Kim kendisini dağdan aşağı atar ve kendisini öldürürse o cehennemde devamlı
olarak kendisini aşağıya atıyor şeklinde ebediyen cehennemde azap görecektir. Kim, zehir içerek
kendisini öldürse o da sürekli zehir içer bir vaziyette ebediyen cehennemde azap görecektir. Kim de bir
âletle kendisini öldürürse o da o aleti elinde sürekli karnına saplıyor şeklinde ebediyen cehennemde
azap görecektir.”42 hadisinde belirtilen intihar çeşitleri:
1-Kişinin kendisini dağdan aşağı atması. Bu kategoriye her türlü yüksek yerden aşağıya atmak ve çukura
atmak suretiyle intihar etmek girer.
2-Zehir içmek suretiyle intihar etmek. Buna bütün uyuşturucu ve öldürücü içecekler, ilaç ve kimyevî
maddeler kullanarak intihar etmek girer.
3-Demir ile kendisini öldürmek. Buna da demir, bıçak, silah, kılıç gibi kesici ve batıcı her türlü aletle
intihar girmektedir.
4-Boğmak suretiyle kendini öldürmek. Bir hadiste “Kendini boğarak öldüren, Cehennemde kendisini
boğar şekilde azap edilecektir ve kendini yaralayarak öldüren de cehennemde kendisini yaralayarak
ْ َطعَنُ َها ي
ْ َسهُ يَ ْخنُقُ َها في النَّار َوالَّذي ي
azap görecektir. /طعَنُ َها في النَّار
َ ”الَّذي يَ ْخنُ ُق نَ ْف43
Günümüzde icra ediliş şekliyle, motorlu taşıtların, tramvayın önüne atlama, silahla vurma, uyuşturucu
kullanma ve kimyevî maddeler içme, denize atlama, köprüden atlama, kolunu kesme, ilaç içme, kendini
asma, kuyuya atma, kendini yakma, canlı bomba olma vs. birçok yönleri de bulunmaktadır.
Japonların, harakiri dedikleri ve Japon kültürüne ait bir intihar şekli olarak ifade edilen karına kesici
aletin sokulması ile yapılan bu uygulama, esas itibariyle sadece Japonlara ait bir durum değildir. Bu
durumun Hz. Peygamber zamanında ve daha önceki zamanlarda da olduğu hadislerden anlaşılmaktadır.
Nitekim Hz. Peygamberin ordusuna katılan bir kişi, savaşta yaralanıp acısına dayanamadığı için kılıcını
karnına sokarak intihar etmiş ve Hz. Peygamber o kişinin cehennemlik olduğunu belirtmiştir.

Emile Durkheim, İntiharı nedenlerini sosyolojik açıdan birçok yönleriyle ele alınır ve bu nedenleri tartışır. (Geniş bilgi için
bkz. İntihâr (Çev: Zühre İlkgelen), İst. 2013).
39 Bkz. Yeşilyurt, Temel, Çağdaş İnanç Problemleri, Ankara, 2015; Altuntop, Halit, Dindarlık-İntihar İlişkisi (Yüksek Lisans
Tezi), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2005, s. 17-22; Günay, Cahide, İntihar, s.35 vd.; Aktaş, s.40-51; Güçlü, s. 1221.
40 http://www.japonturk.com/69258-japonyada-intihar-neden-yuksek, erişim tarihi, 09.06.2019.
41 http://www.japonturk.com/69258-japonyada-intihar-neden-yuksek, erişim tarihi, 09.06.2019.
42 Buhârî, Tıbb, 56.
43 Buhârî, Cenâiz, 83.
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7-İNTİHARIN SONUÇLARI
Tarih boyunca intihar, hiçbir semâvî din tarafından hoş görülmemiştir.44 Ahmed Hamdi Akseki’nin
ifadesiyle “Kanun-i ahlâkî ve kanun-i şer‘î, insana başkasının hayatını selbetmek hakkını vermediği gibi
kendi hayatını nez‘etmek hakkını da vermemiştir. Binâenaleyh intihar, ahlâken ve dinen pek mezmum
bir harekettir. Evet müntehir hiçbir vakit ‘Ben yalnız nefsime karşı irtikab-ı cinâyet ediyorum’ diyemez.
Çünkü bu ahlâk-ı şahsiyeyi inkardan başka bir şey değildir. Zira biz, yalnız kendimiz için değil, ancak
içinde bulunduğumuz cemiyet için yaşarız. Cemiyete nâfi olmak bizim için içtimâî bir vazifedir…
Müntehir ise böyle bir vazifeden kaçıyor, kendisine tevdi edilmiş olan vazifeye nihayet veriyor,
demektir”45
İbnu Bâz da şöyle der: “Allah, insana intihar etmek suretiyle kendisini öldürmesini haram kılmıştır. Bu
sebeple intihar en büyük haramlardan ve en büyük günahlardandır. İnsanın böyle bir durumdan
sakınması farzdır46.
Abdullah b. Abdirrahman el-Bessâm da “Kendini öldüren, mümin değildir. Çünkü müminin vasfı,
kendisine sevindirici şeyler isabet ettiğinde şükretmesi, şayet zararlı şeyler isabet ettiğinde de
sabretmesidir.”47 demiştir.
İntiharın dünyevî ve uhrevî olmak üzere iki neticesinden bahsetmek mümkündür.
Dünyevî olarak; müntehir, kendisine emânet edilmiş olan hayatı, kendi eliyle sonlandırmış, dünya
hayatına son vermiş olmaktadır. Böylece emânete hıyanet etmekle büyük bir cinayet işlemiş olmaktadır.
Böyle birisinin cenaze namazının kılınıp kılınmayacağı konusu âlimler arasında tartışılmıştır. İmam
Mâlik (v.179/795)’e göre müntehirin cenaze namazı kılınmaz. Yine İmam Mâlik, “Devlet yöneticisi,
müntehirin cenaze namazını kılmaz, ama başkaları kılabilir.” derken İmam Evzâî (v.157/774),
müntehirin cenaze namazı kılınmaz” der. Ömer b.Abdilaziz (101/720)’in de müntehirin cenaze
namazını kılmadığı nakledilmiştir48.
Uhrevî olarak da yukarıda hadiste de belirtildiği gibi kendisine emanet verilen hayatını kendi eliyle
tahrip etmesi sebebiyle emanete hıyanet etmenin ve cana kıymanın cezasına çarptırılacağı bildirilmiştir.
Bu da ehl-i sünnete göre müntehir, şayet intihar etmenin haram olduğunu inkâr ederek canına kıyarsa,
onun dinden çıkacağı (kâfir olacağı) için -hadisin ifadesiyle- “hâliden muhalleden fihâ ebeden/ebedî
cehennemde” olacağı bildirilmiştir. Şayet inkâr etmemiş ise mümin olarak bu işe teşebbüs etmişse o
zaman da en büyük günahlardan olan “kasten cana kıyma” günahını işlemiş olduğundan cehenneme
girer, uzun müddet cezasını çeker, ebedî olarak cehennemde kalmaz, şeklinde yorumlanmıştır49.
Nitekim bir hadiste, hangi şekilde olursa olsun intihar eden kişinin, cehennemde azaba dûçar olacağı
bildirilmiş ve Müslim’in Sahih’inde ilgili hadisin bab başlığına “Kendi canına kıyan kişi, cehennemde
azaba maruz kalacaktır ve o cennete giremeyecektir. Cennete ancak Müslüman olan girecektir. / َوأ َ َّن َم ْن
ٌ س ُمسْل َمة
َ سه ُ ب
ٌ ب به في النَّار َوأَنَّهُ َال يَ ْد ُخ ُل ْال َجنَّةَ إ َّال نَ ْف
َ يءٍ عُذ
َ  ”قَت َ َل نَ ْفşeklinde başlık konulmuştur50.
ْ ش
“Sizden önceki bir millette yaralı bir adam vardı, (yarasının ıstırabına dayanamadı), bir bıçak aldı, elini
kesti ve kanı durmadı ve öldü, ‘Allah, kulum kendisini öldürmekle bana gelmekte acele etti. Ben de ona
Cenneti haram kıldım’, buyurdu./ ، َ فَ َما َرقَأ َ الدَّ ُم َحتَّى َمات،ُ فَأ َ َخذَ سكينًا فَ َح َّز ب َها يَدَه،ع
َ  فَ َجز،ٌَكانَ في َم ْن َكانَ قَ ْبلَ ُك ْم َر ُج ٌل به ُج ْرح
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1-Haksız yere cana kıymak haramdır. Bu da canın hürmetinin ve durumunun büyüklüğünü gösterir.
Burcu, Özcan-Sevcan Şenkaya-Yasemin Özdin-Ayşegül Dinç, “Türkiye’deki İntihar Vakalarının Çeşitli Kriterlere Göre
İstatiksel İncelenmesi” Sosyal Politikalar Çalışma Dergisi, s. 28.
45 Akseki, s. 320.
46 İbnu Bâz, Abdulaziz b. Abdillah, el-İfhâm fi Şerhi Umdeti’l-Ahkâm, s. 729.
47Bessâm, Tavzîhu’l-Ahkâm, III, 138.
48 Bkz. İbnu’l-Münzir, Muhammed b. İbrahim, el-Evsat fi’s-Sünen ve’l-İcmâ ve’l-İhtilâf, Riyad, 1985, V, 409.
49 Nevevî, el-Minhâc, II, 125.
50 Müslim,İmân, 175.
51 Buhârî, Enbiyâ, 50.
44

2-Başa gelen musibetlerde sabretmek gerekir ve Allah’ın hoşlanmayacağı durumlardan sakınmak
gerekir.
3-Müsibet, tahammül edilemeyecek kadar ağır olursa o zaman “  وتوفني إذا،اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي
كانت الوفاة خيرا لي/Ey Allah’ım! Yaşamam benim için hayırlı ise beni yaşat, vefat etmem hayırlı ise o zaman
beni vefat ettir.”52 şeklinde dua etmek en güzel olanıdır.
4-“ عبدي بادرني بنفسه/Kulum bana gelmede acele etti.” ifadesi, kaza ve kadere zıt bir durum değildir.
Çünkü Allah böyle bir kulun ne yapacağını ezelde bilmektedir ve ona göre takdir etmektedir. Kişi
Allah’ın rahmetinden ve şifasından ümidini kesince niyetini bozmuş olur ki, bu duruma göre de
muameleye maruz kalır. Çünkü Allah, insana bir şeyi yapıp yapmaması, tercih edip etmemesi için irade
vermiştir, böyle bir durumda insan iradesini kötüye kullanmış ve nefsine tabi olmuş demektir. Bu
sebeple sorumluluk insana aittir.
5- Bu hadis, kişinin kendisini öldürmesinin yani intiharın haram olduğunun delilidir. Mülk, kişinin değil,
Yaratıcısınındır. Kul, Allah’ın mülkünde ancak O’nun müsaade ettiği şekilde tasarruf edebilir, tedavi ve
hacamat gibi. Bundan başka bedeni tahrip etmeye hakkı yoktur.
6-“  حرمت عليه الجنة/Ona cenneti haram kıldım” ifadesi, kulun kendisini kurtarmak için güya acele edip
dünyanın sıkıntısından kurtulmak isterken daha büyük ve dehşetli olan cehennem ateşine kavuşmak için
acele etmiş olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple de saadetten mahrum bırakılmaktadır. Hâlbuki
sabretse, acele etmese, musibetin sevabını beklese belki de tövbe edecek, sabretmenin sevabına nâil
olacak ve er geç mükâfat olarak rahmete kavuşacaktır. Ancak sabırsızlık ederek bütün bu rahmetten
mahrum kalmaktadır53. Mutezile mezhebi, büyük günah işleyenin ebedî cehennemlik olduğunu söyler.
8-İNTİHARI ÖNLEMENİN YOLLARI
İslâm’ın en temel özelliklerinden (zarûrât-i diniyyeden)54 biri canın korunmasıdır. Dünyaya gelmek
Allah’ın yaratmasıyla olduğu gibi dünyadan gitmek de Allah’ın yaratmasına bağlıdır55.
Gerek ülkemizde gerek tüm dünya devletlerinde oluşabilecek intihar girişimlerinin önlenebilmesi için
âcil olarak alınabilecek tedbirlerden bazılarını belirtmek istiyoruz.
1-Rûhi ve psikolojik destek
İnsanoğlu, sadece maddeden ibaret değildir. İnsan, rûhu ve bedeni ile birlikte insandır ve bu iki yönü ile
mükemmeldir. Bedenin ihtiyaçları olduğu gibi ruhun da ihtiyaçları vardır. Şayet bedenin ihtiyaçları
yerine getirilip ruhun ihtiyaçları ihmal edilirse insan huzursuzluğa ve bunalıma düşer. Bu durumdan
kurtulmak için de kendisini yok etme çabasına girer. Onun için insanın öncelikle bedenine oranla ruhunu
doyurması gerekir.
2-Kader inancının Kuvvetlendirilmesi
İnsanı mutlu eden en önemli amillerden biri imandır, kadere inanmaktır. Eğer bu iman olmaz ise insan
birçok sakat düşünceler içine düşer ve kendisini harap eder. Bu sebeple en küçük yaştan itibaren
insanlara kader inancının sağlam bir şekilde işin uzmanlarının desteğinde öğretilmesi gerekir. Emile
Durkheim’in naklettiğine göre Franck, “İntiharın kaynağını nasıl kurutabiliriz?” sorusuna: “Çok önem
arz eden eğitim işini düzelterek yalnız düşünceleri değil, inançları da geliştirmeye çalışarak” cevabını
vermiştir56. Morselli de “İnsan için onun düşünce ve duygularını eğitme yeteneğini geliştirmek ve ahlâkî
karakterine güç ve direnç vermek”le olduğunu belirtmiştir.57

Buhârî, Merdâ, 19.
Bessâm, Abdullah b. Abdurrahman b. Salih, Teysiru’l-Allam Şerhu Umdeti’l-Ahkâm, s. 652-653.
54 Zarurat-i diniyye; dini korumak, canı korumak, nesli korumak, malı korumak ve aklı korumak (Şâtıbî, el-Muvâfakât, I, 15).
55 Mülk, 67/2.
56 Emile Durkheim, İntihâr (Çev: Zühre İlkgelen), İst. 2013, s.393.
57 Emile Durkheim, s.393.
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3-İnsanın sadece bu dünya için yaratılmadığının öğretilmesi
İnsan sadece bu dünya için yaratılmamıştır. İnsana, kendisine verilen ömür sermayesi ile iki cihanı
kazanması gerektiği öğretilmeli ve ona göre çalışılmalıdır. İnsanların bu dünyaya imtihan için
gönderildiği, dünyanın her türlü imkanlarının ve nimetlerinin varlığının da yokluğunun da birer imtihan
vesilesi olduğunun iyi kavratılarak öğretilmesi çok önemli bir husustur. Bu vesile ile insanın öncelikle
bu imtihanı kazanmanın mücadelesini vermesi gerektiği, sorumluluktan kaçmakla (intiharla) bu
imtihandan kurtulamayacağının öğretilmesi gerekir.
4-Gerek yazılı gerekse görsel medyada intihar olaylarına yer verilmemesi
Görsel ve yazılı medyada gösterilen her olay, insanın şuur altına yerleştirilmektedir. Bilinçli ya da
bilinçsiz olarak teşebbüse sevk ettirilmekte ya da teşvik edilmektedir. En azından gayrı meşru yol
gösterilmektedir.
5-İntihar sözünün sık sık gündeme getirilmemesi
Ferdî olarak intihar sözünün gündeme bile getirilmemesi, özellikle genç kuşak önünde bahsedilmesi çok
tehlikelidir. Bu konuda din adamlarının ve eğitimcilerin ciddi birer model olması gerekir.
6-Hayatın kolaylıklarının yanında zorluklarının da öğretilmesi
Çocuklar eğitilirken hayatın kolaylıklarının yanında zorluklarının da olduğu öğretilmeli; hatta bunlar
planlı ve programlı şekilde tatbiki olarak öğretilmelidir. Tıpkı bir depreme karşı nasıl tatbikatlı eğitim
yapılıyorsa hayatın şartlarına hazırlama babında da birtakım zorluklarla yaşamanın örnekleri
gösterilmelidir.
7-Kendimizden daha aşağı durumda olanlara bakılması
Çocuklar, refah içinde yetiştirilirken zaman zaman zorluklar içerisinde yaşayan, maddi olarak daha az
imkanlara sahip olan insanlar ziyaret ettirilerek onlardan ibret almalarının sağlanması önemlidir.
8- Vücudun emanet olduğunun öğretilmesi
Vücut, insana emanet olarak verilmiştir. Bu sebeple bu emanet üzerinde istediği şekilde tasarruf
yetkisine sahip değildir. İnsanın vazifesi, bu vücudu verenin emir ve yasakları doğrultunda kullanarak
emâneti sahibine teslim etmesidir. Onun için insanlara öncelikle hayatın ve vücudun birer emânet
olduğu, hayatın çok önemli bir değer ve sermaye olduğu sürekli anlatılmalıdır.
9-Zararlı ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasının olumsuzluklarının öğretilmesi.
İnsana verilen vücut emânetinin korunmasının, onu zayi edecek her türlü zararlı maddelerin o vücuda
konulmaması ve vücuda yararlı olan maddelerle bakımının yapılmasıyla mümkün olabileceği müşahhas
örneklerle öğretilmelidir.
11-Şiddet kavramının ve muhtevasının iyi öğretilmesi
İnsanlara, şiddetin; sadece başka varlıklara uygulanan kaba ve sert davranışlar olmadığının öğretilmesi
yanında, insanın bizzat kendisine uyguladığı ve kanun koyucunun (Şâri-i Hakîkî olan Allah’ın) koyduğu
sınırları aşmanın, yani insanın kendisine yaptığı her türlü uygunsuz davranışlarının da şiddet olduğu;
hatta intiharın, kişinin kendisine uyguladığı en acımasız ve acıtıcı fizikî bir şiddet olduğu bilinçli şekilde
öğretilmelidir.
12- Sosyal yardımlaşmanın artırılarak devam ettirilmesi
İnancımızda sosyal yardımlaşmanın büyük bir önemi olduğu gibi, insanların hayata bağlanmasında,
ekonomik krizleri hafif atlatmasında ve insanlar arası iletişimin artmasında da çok büyük yeri vardır.
Osmanlıda intihar olaylarının azlığının, İslâm inancının yanında Osmanlı toplumundaki var olan
dayanışmanın ve kültürel değerlerin etkenliği, ekonomik krizlerin azlığı gibi sebeplerden olabileceği
belirtilmektedir.58 Bu açıdan intiharın önlenmesinde aileden başlayarak tüm eğitim birimlerinde ve
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Bkz. Güçlü, s. 6.

toplumun her kesiminde her vesile ile sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın59 İslâm’ın öngördüğü
şekilde öğretilmesinin büyük rolü olacaktır.
SONUÇ
Evrende en mükemmel, en değerli ve tabiatı itibariyle sosyal bir varlık olarak yaratılan insanın, kendi
ihtiyacını giderebilmesi için başkalarının varlığına muhtaç olduğu gibi kendisinin varlığına da
başkalarının ihtiyacı vardır. Ancak bazı insanlar, bencilliğe kapılma, hayatındaki doyumsuzluk, elindeki
fırsatları kaçırma veya arzu ettiği hazza ve imkâna ulaşamama, itibarını kaybetme, maddî mânevî
birtakım sıkıntılara maruz kalma gibi birçok sebeple intihar ederek kasten kendi hayatına son
verebilmektedirler. Bu tür vakalar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe hızla artmaktadır.
Hatta bu tür olaylar ferdîlikten çıkıp toplumsal hâle gelmekte ve çevresindeki insanlara da ıstırap vermiş
olmaktadır.
Müntehir, kendi canına kıymakla, dünyanın sıkıntılarından kurtulmayı hedeflerken esas itibariyle daha
büyük felakete kendini atmış olmakta, geride bıraktığı insanlara da kötü örnek olmaktadır. Bununla
birlikte intihar olayı, sadece intihar eden kişiyi değil, çevresini ve toplumu da ıstıraba düşürmektedir.
Aynı zamanda intihar eden kişi, kendisine en büyük şiddeti uygulamış olmaktadır. Bu sebeple intihar
hem insanî ve ahlâkî olarak kabul edilmez bir durum olduğu gibi hem de hiçbir semâvî dinde meşru
görülmemiştir.
Fert ve millet olarak, çocuklarımıza küçük yaştan itibaren aileden başlayarak bütün eğitim birimlerinde,
toplumun her kesiminde insanın değerinin ve insanî değerlerin öğretilmesi, sorumluluk şuurunun
kazandırılması, maddî-mânevî sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttırılmasıyla intihar vakalarının,
tamamen ortadan kaldırılması imkânsız olsa da en azından asgariye indirilmesi mümkün olacaktır.
Hemen şunu ifade edelim ki, her şeye ve her sıkıntıya rağmen hayat ve vücut emanetini verenin,
emanetini geri alıncaya kadar yaşamanın iyi bir şey olduğu asla unutulmamalıdır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı üniversitede eğitim gören öğrencilerin cinsiyet, aldıkları eğitim alanına ve
durumuna göre beslenme alışkanlıkları araştırmaktır.
Araştırmada spor eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencilerinden 149 kadın ve 151 erkek öğrencinin
doldurduğu anketler değerlendirilmiştir. Verilerin toplanmasında kişisel bilgiler yanında yeme
davranışları ölçeği uygulanmıştır. Özdoğan (2013) tarafından yeme davranışlarını belirlemeye yönelik
olarak geliştirilen 58 maddelik ölçek kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerde bağımsız örneklem t-testi,
tek yönlü anova ve LSD testleri uygulanmıştır.
Cinsiyete göre öğrencilerin boy ve vücut ağırlıkları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,001).
Cinsiyete göre öğrenciler arasında yeme davranış puanları arasında farklılık tespit edilmemiştir
(p>0,05). Sağlıksız yeme davranışları ve yeme davranışlarında spor eğitimi alan ve spor eğitimi
almayanlar arasında anlamlı derecede farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Öğrencilerin aldıkları eğitim
alanına göre bakıldığında sağlıksız yeme davranışları ve yeme davranışları puanlarında spor fakültesi,
eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi öğrencileri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).
Spor fakültesi öğrencilerini kendi bölümleri arasında değerlendirdiğimizde sağlıklı, sağlıksız ve yeme
davranışları arasında farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).
Sonuç: Spor Fakültesi öğrencilerinin yeme davranışları orta düzeyde iken eğitim ve fen edebiyat
fakültesi öğrencileri Kötü olduğu sonucuna varılmıştır. Spor fakültesi öğrencilerinin yeme davranışları
benzer bulunmuştur. Öğrencilere spor yapma yanında yeme davranışları konusunda daha etkin ve
spesifik yaklaşımlarla beslenme alışkanlıkları kazandırılmalıdır.
Anahtar kelimeler. Öğrenci Beslenme, Yeme davranışı
ABSTRACT
The aim of this study is to research the eating behaviours of students studying at university in terms of
gender and field of study.
In the study, questionnaires filled in by 149 female and 151 male university students who were receiving
sport education and those who were not receiving sport education were assessed. During the data
collection process, personal information form and eating behaviours Scale were used. A 58-item Scale
developed by Özdoğan (2013) to find out eating behaviours was used. Independent samples t-test, one
way ANOVA and LSD tests were applied in statistical analyses.
Significant difference was found between the heights and weights of students in terms of gender
(p<0,001). No significance was found between students’ eating behaviour scores in terms of gender
(p>0,05). Significant difference was found between students receiving sports education and those not
receiving sports education in terms of unhealthy eating behaviours and eating behaviours
(p<0,001).When students’ fields of education were analysed, significant difference was found between
students of faculty of sports, faculty of education and faculty of science and letters in terms of unhealthy
eating behaviours and eating behaviours (p<0,05). When students of the faculty of sports science were

assessed within their own department, no difference was found between healthy and unhealthy eating
behaviours (p>0,05).
Conclusion: It was concluded that while eating behaviours of faculty of sports science students were
moderate, eating behaviours of faculty of education and science and letters students were poor. Eating
behaviours of sports science students were found to be similar. Students should be given eating
behaviours with more effective and specific approaches about eating behaviours in addition to doing
sport.
Key Words. Student, Nutrition, Eating behaviour
GİRİŞ
Beslenme bireylerin doğumdan ölüme kadar yaşamlarını sürdürebilmeleri için karşılanması zorunlu
ihtiyaçlarından birisidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme vücudun gerekli işlevlerini yerine getirmesinde,
büyüme ve gelişmede aksaklıklara yol açacağından sağlıklı bir yaşam sürebilmek için yeterli ve dengeli
beslenmek gerekmektedir (Tayar ve Korkmaz, 2007) Beslenme; bireyin büyümesi yaşamını
sürdürebilmesi ve sağlığını koruyabilmesi için gerekli olan besin değerlerinin dengeli ve makul bir
seviyede tüketilmesidir. Sağlıklı beslenme ise; bireyin cinsiyeti, yaşı ve fizyolojik yapısı dikkate
alınarak ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin yeteri kadar karşılanabilmesidir (Saygın ve ark., 2011).
Sağlıklı beslenme davranışlarının; cinsiyet, yaş, ekonomik durum, medeni durum ve eğitim düzeyi gibi
faktörlerden etkilendiği bilinmektedir. Toplumların hedeflenen yaşam kalitesine ulaşabilmesi beslenme
bilincinin arttırılmasıyla mümkündür. (Ulaş ve Genç, 2010).
Küreselleşme ile birlikte yoğun yaşam temposu toplumların beslenme alışkanlıklarında ve besin
tercihlerinde değişimlere sebep olmuştur. Daha hızlı yemek yeme ihtiyacı ile fast food tarzı beslenme
gün geçtikçe daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Düzensiz ve sağlıksız beslenmenin sonucu olarak
obezite tüm Dünyada görülme sıklığı giderek artan bir epidemi halini almıştır. Türkiye’de sağlıksız
beslenme sebebiyle özellikle adölesan ve gençlik döneminde sağlık sorunlarında artış görülmektedir.
Üniversite öğrencilerinin diyet ve sağlık alışkanlıklarını inceleyen çalışmalar, yalnızca üniversite
öğrencilerinin düzenli beslenmesinin aşırı miktarda doymuş yağ, kolesterol ve sodyum içerdiğini, aynı
zamanda öğrenciler arasında sigara içme sıklığının literatürde bildirilen en yüksek oranlardan biri
olduğunu ortaya koymuştur (Mammas ve ark., 2003; Bertias ve ark.,2005).
Girit Üniversitesi'nden 989 tıp öğrencisi (527 erkek, 462 kadın) arasında yapılan bir başka çalışmada,
yaklaşık% 40 erkek ve% 23 kız öğrencinin BKİ> 25 kg / m2 olduğunu bildirmiştir [Bertsias 2003].
Kuveyt Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, sırasıyla 842 öğrenci [Alisa 1999], sırasıyla% 32 ve%
8,9 oranında yüksek kilolu ve obezite prevalansı oranı bildirilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 300
erkek öğrenci arasında yapılan kesitsel bir anket, şişmanlık prevalansının erkeklerde% 35,7 olduğunu
ve bu rakamın kadınlardakinden daha yüksek olduğunu bildirmiştir [Mussaiger,2003]. Zayıflığın bir
güzellik ölçütü olarak kabul edilmesi, “ne kadar zayıf olursam, o kadar güzel olurum” düşüncesi de
yanlış yeme tutum ve davranışların edinilmesine neden olduğu saptanmıştır (Akdevelioğlu ve Gümüş,
2010). Bu nedenle gençler arasındaki sağlık davranışlarını araştırmak önemlidir. Üniversite öğrencileri
genç yetişkin nüfusun büyük bir bölümünü temsil ediyor. Bu gruba yönelik etkili sağlığı geliştirme
etkinlikleri tasarlamak için, örneğin sağlıklı bir yaşam tarzı için inançlar ve uygulamalar arasındaki
ilişkinin çalışmalarında bunlara odaklanmak son derecede mantıklıdır (Steptoe). Bu çalışmanın amacı
üniversitede eğitim gören öğrencilerin cinsiyet ve aldıkları eğitimin alanına ve durumuna göre beslenme
alışkanlıkları araştırmaktır.
MATERYAL VE METOT
Yöntem
Araştırmaya spor eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencilerinde 149 kadın ve 151 erkek öğrencinin
doldurduğu anketler değerlendirilmiştir. Araştırmaya spor eğitimi alan 100 spor eğitimi almayan
eğitim ve fen edebiyat fakültesinde öğrenim gören 200 öğrenci katılmıştır.

Veri toplama:
Verilerin toplanmasında kişisel bilgiler yanında yeme davranışları ölçeği uygulanmıştır. Anketler
gönüllülük esasına göre doldurulmuştur. Eksik anketler değerlendirmeye alınmamıştır.
Yeme davranışları ölçeği: Ölçek yeme davranışlarınızı belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Ölçek;
yeme davranışlarını belirlemeye yönelik olarak Özdoğan (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte 58
maddeye yer verilmiştir. Ölçekte 29 sağlıklı yeme davranışı ve 29 sağlıksız yeme davranışı sorusu
bulunmaktadır. Cevaplamada 10’lu likert tipi ölçek kullanılır. Yemek davranışına duruma göre “hiçbir
zaman (0)” ile “daima (10)” puanlarından biri veya arada olan rakamlardan biri işaretlenir ve o
işaretlenen sayı puan olarak kabul edilir. Yeme davranışı ölçeğinin değerlendirilme ölçütleri, ≤145 puan
kötü, 146-290 orta, 291-435 iyi ve ≥436 puan çok iyi olarak değerlendirilmiştir (Özdoğan,2013).
İstatistiksel işlemler
İstatistiksel işlemlerde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını
test etmek için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit
edilmiştir. Bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü anova ve LSD testleri uygulanmıştır.
BULGULAR
Tablo 1. Cinsiyete göre öğrencilerin yaş, boy ve vücut ağırlıkları karşılaştırılması
Yaş (Yıl)
Boy uzunluğu
(cm)
Vücut ağırlığı
(kg)
Beden Kütle
İndeksi (kg/m2)

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

n
149
151
149
151
149
151
149
151

Ortalama
21,16
21,80
162,56
176,14
57,68
70,30
21,98
22,69

St. sapma
2,31
3,28
5,30
7,54
9,95
11,48
2,12
2,15

t-test
-1,95
-18,02**
-10,17**
3,41*

*p<0,05 **p<0,001
Tablo 2. Cinsiyete göre yeme davranışı puanları karşılaştırılması
Sağlıklı yeme
davranışları
Sağlıksız yeme
davranışları
Yeme davranışları

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

n
149
151
149
151
149
151

Ortalama
147,54
149,99
190,60
200,40
142,29
150,09

St. sapma
40,64
45,50
41,59
54,31
32,96
43,58

t-test
-0,49
-1,75
-1,74

Tablo 3. Spor eğitimi alanlar ve almayanlara göre yeme davranışı puanları karşılaştırılması
Sağlıklı yeme
davranışları
Sağlıksız yeme
davranışları
Yeme davranışları

**p<0,001

Spor eğitimi alan
Spor eğitimi almayan
Spor eğitimi alan
Spor eğitimi almayan
Spor eğitimi alan
Spor eğitimi almayan

n
100
200
100
200
100
200

Ortalama
155,00
145,67
215,69
185,46
158,88
139,88

St. sapma
49,75
39,13
58,31
39,34
46,57
32,60

t-test
1,77
5,30**
4,10**

Tablo 4. Fakülteye göre yeme davranışı puanları karşılaştırılması
Sağlıklı yeme
davranışı

Sağlıksız yeme
davranışı

Yeme
davranışları

Eğitim fakültesi (1)
Fen edebiyat fak (2)
Spor fakültesi (3)
Toplam
Eğitim fakültesi (1)
Fen edebiyat fak (2)
Spor fakültesi (3)
Toplam
Eğitim fakültesi (1)
Fen edebiyat fak (2)
Spor fakültesi (3)
Toplam

n
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300

Ortalama
146,87
144,46
155,00
148,78
184,16
186,75
215,69
195,53
138,71
141,05
158,88
146,21

St.sapma
40,04
38,35
49,75
43,10
35,60
42,90
58,31
48,58
29,78
35,31
46,57
38,81

F/LSD
1,64

14,12**
3>1,2

8,49**
3>1,2

**p<0,05
Tablo 5. Spor fakültesi öğrencilerinin yeme davranışı puanları karşılaştırılması
Sağlıklı yeme
davranışı

Sağlıksız yeme
davranışı

Yeme
davranışları

Antrenörlük
Spor Yöneticiliği
Öğretmenlik
Toplam
Antrenörlük
Spor Yöneticiliği
Öğretmenlik
Toplam
Antrenörlük
Spor Yöneticiliği
Öğretmenlik
Toplam

n
45
16
39
100
45
16
39
100
45
16
39
100

Ortalama
153,76
149,25
158,79
155,00
213,11
226,38
214,28
215,69
158,51
162,19
157,95
158,88

St.sapma
50,14
56,61
47,34
49,75
60,87
63,19
54,17
58,31
49,93
49,23
42,45
46,57

F
0,23

0,32

0,04

TARTIŞMA
Çalışmaya katılan üniversite öğrencileri kadınlarda 21,16 yaş ve erkeklerde 21,80 yaş ortalamasına
sahiptir. Beden Kütle indeks değerleri kadınlarda 21,98 kg/m2 ve erkeklerde 22,69 kg/m2 bulunmuştur.
Cinsiyete göre öğrencilerin boy uzunlukları, vücut ağırlıkları ve Beden kütle indeksleri arasında anlamlı
farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Kadınlar erkeklere göre daha zayıf olma arzusunda bulunurlar,
şişman olma konusunda daha fazla endişe duyarlar ve erkeklerden daha fazla diyet yapma
eğilimindedirler [Sağlam ve Yürükçü,1996]. Buna karşılık, erkekler daha ağır bir fiziksel ve kaslılık için
bir istek dile getirmişlerdir [Pope 2000]. Son yıllarda, yeme bozuklukları genç kadınlar arasında çarpıcı
bir şekilde artmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme, sağlığı ve okul başarısını olumsuz yönde
etkilemektedir, bu nedenle üniversite öğrencilerinin beslenmesine önem vermek gerekir. Ayrıca
günümüzde kız öğrencilerde zayıflığın tercih edilmesi, zayıf olma arzusunun yaygın ve moda
olmasından kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Beden Kitle indeks değerleri 22-23,90 arasında ise
normal kabul edilir (Hsu ve ark., 2018).Bu çalışmada kadınlar daha zayıf olmakla birlikte Beden kütle
indeks değerleri normal sağlıklı olma sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Bir araştırmada kız öğrencilerin beslenmeyle ilgili daha sağlıklı alışkanlıkları vardı ancak daha çok
stresliydiler. Erkek öğrenciler aşırı kilolu ve obezite göstermişlerdir ve beslenme önerileri ve sağlık
arttırıcı faaliyetlerle daha az ilgilenmişlerdir. Cinsiyet farklılıkları, stresin kız öğrencilerin sağlığı
üzerindeki etkisiyle ve erkek öğrencilerin sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip olma riski ile birlikte
fiziksel olarak aktif olmama ve çok fazla alkol almayla ilgili olarak tartışılmaktadır (Margareta ve
ark.,2005). Bir çalışmada öğrencilerin çoğu et, sebze ve diğer yiyecekleri yemenin onlara dengeli bir
diyet sağlayacağına inanmaktadır. Çalışmada % 77 erkek öğrenci ve % 73 kız öğrenci dengeli ve
besleyici bir diyete sahip olmak için çeşitli yiyecekleri yemenin önemli olduğunu kabul etmiştir (Yahia
2008). Johnson ve ark., (2002) yaptıkları çalışmada, kızların erkeklere göre daha sağlıklı yeme
alışkanlıklarına sahip olduklarını belirtmiştir. Şanlıer ve ark.,2009 çalışmalarında kız öğrencilerin
beslenme alışkanlığı, davranışı ve beslenme bilgi puanlarının erkeklerden yüksek olduğu tespit edilmiş,

fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). Özdoğan (2013) ölçek geliştirme çalışmasında
sağlıklı yeme ve sağlıksız yeme davranışlarında cinsiyete göre ortalama beslenme bilgi puanları
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bu araştırmada cinsiyete göre
öğrenciler arasında yeme davranış puanları arasında farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).
Üniversite öğrencileri arasında yapılan son bir araştırma, Amerikalılar için Diyet Kılavuzunun 2005'teki
diyet rehberliği bilgisinin artmasının, daha sağlıklı beslenme düzenleriyle pozitif ilişkili olduğunu,
dolayısıyla daha iyi yiyicilerin beslenme hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını bildirmiştir
[Sağlam ve Yürükçü,1996]. Bu nedenle, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik eden beslenme eğitimi
programları geliştirmek önerilmektedir. Bu çalışmada sağlıksız yeme davranışları ve yeme
davranışlarında spor eğitimi alan ve spor eğitimi almayanlar arasında anlamlı derecede farklılık tespit
edilmiştir (p<0,001).
Hemşirelik, beslenme diyetetik eczacılık ve patoloji bölümde okuyan öğrencilerinin beslenme
alışkanlıkları üzerine yaptıkları çalışmalarında hemşirelik ve eczacılık bölümü okuyan öğrencilerin
beslenme bilgi seviyelerini orta beslenme bölümü öğrencilerinin yüksek ve podoloji bölümü
öğrencilerini düşük olarak tespit etmişlerdir. Ancak dört grubunda beslenme alışkanlıklarının birbirine
benzer bulurlarken, yeme alışkanlıkları ve sağlıklı olma davranışları arasında anlamlı farklılık
bulmadıklarını belirtmişlerdir (Montero,2006). Sağlıksız besin tüketimleri gelecekte kardiyovasküler
hastalıklar, obezite, metabolik hastalıklar için risk faktörüdür (Tappy, 2010). Bu çalışmada öğrencilerin
aldıkları eğitim alanına göre bakıldığında sağlıksız yeme davranışları ve yeme davranışları puanlarında
spor fakültesi, eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi öğrencileri arasında anlamlı farklılık tespit
edilmiştir (p<0,05). Spor fakültesi öğrencilerinin yeme davranış puanları diğer fakültelerin
öğrencilerinden daha yüksektir.
Ürer (2005) öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları üzerine yaptığı araştırmasında, öğrencilerin
beslenme bilgilerinin yetersiz olduğunu ancak beslenme dersi okuyanlar ile bu dersi hiç okumayanlar
arasında beslenme bilgi ve alışkanlıkları yönünden az da olsa bir farklılık olduğunu ortaya koymuşlardır.
Bu çalışmada spor fakültesi öğrencilerini kendi bölümleri arasında değerlendirdiğimizde sağlıklı,
sağlıksız ve yeme davranışları arasında farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Bu durum öğrencilerin
sağlıklı olma ve beslenme gibi konularda ders almalarına bağlanabilir.
Sonuç: Spor Fakültesi öğrencilerinin yeme davranışları orta düzeyde iken eğitim ve fen edebiyat
fakültesi öğrencileri Kötü olduğu sonucuna varılmıştır. Spor fakültesi öğrencilerinin yeme davranışları
benzer bulunmuştur. Öğrencilere spor yapma yanında yeme davranışları konusunda daha etkin ve
spesifik yaklaşımlarla beslenme alışkanlıkları kazandırılmalıdır.
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ÖZET
Çalışmada Üniversite öğrencilerinde boş zaman engellerinin cinsiyete ve aktivite düzeylerine göre
araştırılması amaçlanmıştır. Değişik fakültelerinden 178 erkek ve 188 kadın öğrencinin doldurmuş
olduğu “boş zaman engelleri ölçeği ve davranış değişim basamakları anketi” değerlendirilmiştir.
İstatistiksel işlemlerde bağımsız t- testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve LSD testleri
uygulanmıştır.
Cinsiyete göre boş zaman engelleri ölçek puanlarının karşılaştırılmasında erkekler ve kadınlar arasında
farklılıklar olduğu bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Eğitim alanına göre boş zaman engelleri ölçek
puanlarının karşılaştırılmasında bireysel psikoloji, tesis ve zaman alt boyutlarında farklılık bulunurken
(p<0,05) bilgi ve arkadaş eksiliği, ilgi alt boyutları ve toplam ölçekte anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
(p>0,05).
Davranış değişim basamaklarına göre boş zaman engelleri ölçek puanlarının
karşılaştırılmasında bireysel psikoloji, bilgi, tesis eksikliği, zaman, ilgi alt boyutları ve toplam alt
boyutlarında farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç. Üniversite eğitimi düzeyinde boş zaman engellerinin kadınlarda ve erkeklerde farklı olduğu
sonucuna varılmıştır. Bireysel psikoloji alt ölçeğinde sağlık eğitimi alan öğrencilerin ve Tesis ve zaman
alt ölçeğinde ise Spor eğitimi alanların daha iyi olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin bedensel aktif
olmaları seviyesine göre boş zaman engellerinin değiştiği söylenebilir.
Anahtar kelimler: Öğrenci, Boş Zaman Engelleri, Davranış Değişimi
ABSTRACT
The aim of this study is to research leisure time constraints of university students in terms of gender and
activity levels. “Leisure time constraints and behaviour change steps questionnaire” filled in by 178
male and 188 female students of different faculties were assessed. Independent t-test, one way ANOVA
and LSD tests were used in statistical analyses.
In the comparison of leisure time constraints scale scores in terms of gender, differences were found
between male and female students (p<0,05 and p<0,001). In the comparison of leisure time constraints
scale scores in terms of the field of education, significant differences were found in the sub-dimensions
of individual psychology, facility and time (p<0,05), while no significant differences were found in the
sub-dimensions of lack of information and friends, interest and total scale scores (p>0,05). In the
comparison of leisure time constraints scale scores in terms of behaviour change steps, differences were
found in the sub-dimensions of individual psychology, lack of information and facility, time and interest
and total scale scores (p<0,05).
Conclusion. It was concluded that leisure time constraints were different in female and male university
students. It was found that students receiving health education had higher scores in individual
psychology sub-dimension, while students receiving sport education had higher scores in facility and

time sub-dimensions. It can be said that students’ leisure time constraints differ in terms of their levels
of being physically active.
Key Words: Student, Leisure Time Constraints, Behaviour Change
Giriş
Serbest (boş) zaman, insanların zorunlu ihtiyaçlarını yerine getirdiği zaman haricinde kendisine kalan
ve kendi isteği ile değerlendirdiği zaman olarak tanımlanmaktadır (Karaküçük, 2008). Dünya Serbest
(Boş) Zaman ve Rekreasyon Birliği’nin tanımına göre serbest (boş) zaman; seçme şansı, yaratıcılık,
hoşnutluk ve memnuniyet içeren ve kişisel doyumu arttıran eğlencelere öncülük eden yararları ile insan
hayatının özel bir alanıdır. Aktivite kavramı çoğunlukla fiziksel, buna ek olarak entelektüel, sosyal,
estetik ve ruhsal öğelerin çok yönlü formlarını kapsamaktadır (Ağılönü, 2007).
Serbest zaman etkinliklerine katılım, kişilerin yaşam biçimlerine, özelliklerine ve zaman kullanımlarına
göre değişiklik gösterirken, etkinliklerin türü, katılma biçimleri ve bireylerin bu etkinliklere ayırdıkları
süre; ırk, toplumsal ve kişisel özellikler, yaş, cinsiyet gibi pek çok faktörden etkilenmektedir (Tolukan,
2010). Serbest zamanlar; spor yapmak, sağlıklı olmak ve kültürel etkinliklere katılmak gibi “pozitif”
ya da çeşitli suçlar, uyuşturucu bağımlılığı ve şiddet gibi “negatif” olarak değerlendirilebilir.
Rekreasyonun öğretilebilir olması ve şiddetin engellenmesindeki rolü gençlerin gelecekteki
alışkanlıklarının yönlendirilmesi açısından önem taşımaktadır (Mansuroğlu, 2002). Serbest zamanı
değerlendirmenin, bireye sağladığı yararlar incelendiğinde; serbest zamanı değerlendirme yolu ile
bireyin iş yorgunluğunu atma fırsatı bulduğu belirlenmiştir. İş zorunluluklarla dolu bir uğraş ve düzen
olduğu için insanın doğal ritmini bozmaktadır. Zorunluluk olmaksızın özgürce seçilen uğraşlar insanın
çalışma yaşamını stres ve yorgunluklardan uzaklaştırır (Okumuş, 2002). Serbest zamanın verimli bir
şekilde kullanımının artmasının kendini gerçekleştiren ve ruhen sağlıklı gençlerin gelişmesine katkıda
bulunduğu yaygın olarak belirtilmektedir (Balcı ve ark., 2003). Toplumun daha ileri bir hayat seviyesine
ulaşmasında gençliğin önemli bir yeri bulunmaktadır. Kişinin rekreasyonel faaliyetlere katılımını
etkileyen temel faktörler önem sırasına göre; “para”, “zaman”, “arkadaş eksikliği”, “ulaşım” ve “tesis”
olarak belirlenmiştir (Koçak, 2005).
Öğrencinin okul dışı etkinliklere katılması onun okul başarısını olumlu bir şekilde etkilemektedir. Ders
dışı etkinliği olarak spor, müzik, güzel sanatlar, folklor gibi dallarla uğraşan öğrencilerin eğitim
hayatlarında başarılı oldukları gözlenmiştir (Lakot,2015). Üniversite kişilik gelişiminin büyük ölçüde
biçimlendiği, yetişkinlik modelinin kurulduğu bir geçiş dönemidir. Yükseköğrenim öğrencileri eğitim
süreci içinde derslerinin çalışmaya bağlı ve hayatlarını sürdürmeye yönelik etkinliklerin dışında kalan
serbest zamanlarını çeşitli faaliyetlerle geçirmektedirler. Serbest zaman olarak geçirilen bu sürede,
gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi istenen etkinliklerin türü önemlidir. Üniversite öğreniminde
bireyin mesleki bilgi eğitimi dışında katılacağı rekreasyon etkinlikleri kendi yaşantısını çarpıtmadan
görebilmelerini, kendi yetenek ve yeteneklerine uygun uğraşlar edinerek kendini gerçekleştirmelerini
sağlayacaktır (Demirtaş ve İmamoğlu,2018).
Fiziksel aktivite tutumunun, fiziksel aktivite yapma isteğinin veya niyetinin, algılanan yarar veya
engellerin hangisinin, bireyin fiziksel aktiviteye katılımında, devam ettirmesinde veya bırakmasında
daha çok belirleyici olduğunun net kanıtı yoktur (Oral ve Akto,2014). Egzersiz yapmaya yönelik
davranışı değişimi beş aşamada incelenmektedir. Bunlar; niyet öncesi, niyet, hazırlık, hareket ve
devamlılıktır. Kişiler içinde bulundukları egzersiz yönelik basamaklarda ilerledikçe; fiziksel etkinliklere
düzenli olarak katıldıkları ve egzersiz yönelik davranışlarını da olumlu anlamda değiştirdikleri
görülmektedir. Egzersiz yönelik davranış değişim aşamasının ilk basamağı olan niyet öncesinde
bireylerin gelecekteki altı ay içerisinde egzersiz yapmak ile ilgili hiçbir niyeti olmazken, onlara fiziksel
aktivitenin sağlıklarının geliştirilmesindeki önemi anlamaları ve aktif olduklarında dikkat edecekleri
hususlarla ilgili bilgilendirilmeleri konusunda yardıma ihtiyaçları vardır. Çoğu zaman egzersiz yapmaya
zaman bulamayanlara zaman yönetimi konusunda yardımcı olunabilir. Niyet eğilimi ikinci basamağı
oluşturmaktadır. Birey fiziksel olarak aktif değildir. Fakat aktif olmayı düşünmektedir. Aktif olması için
gereken adımları atması sağlanmalıdır. Üçüncü basamakta, hazırlık eğiliminde olan birey fiziksel olarak
aktiftir. Fakat istenilen seviye değildir. Katılım istenilen seviyeye çıkarılmalıdır. Dördünce basmakta

hareket eğiliminde olan birey istenilen seviyede fiziksel aktivite seviyesini korumaktadır. Fakat 6 aydan
daha kısa süredir devam ettirmektedir. Beşinci basamakta devamlılık eğiliminde olan birey, 6 aydan
daha fazla süredir orta seviyede (moderato) düzenli fiziksel aktivite yapmaktadır. Her iki basamaktaki
en önemli strateji gelecekte fiziksel aktiviteye ara verilmesine sebep olacak muhtemel risklere karşı
önlemler almak olacaktır ( Çeker ve ark.,2013; Dilek ve ark.,2017).
Çalışmada Üniversite öğrencilerinde boş zaman engellerinin cinsiyete ve aktivite düzeylerine göre
araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM:
Katılımcılar: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin değişik fakültelerinden 178 erkek ve 188 kadın
öğrencinin doldurmuş olduğu anketler değerlendirilmiştir. Öğrencilerin aktivite düzeyleri farklı olması
dikkate alınarak Spor, Sağlık, İlahiyat, Eğitim, İktisat ve mühendislik öğrencileri çalışmaya dahil
edilmiştir. Diğer kategorisinde İlahiyat, Eğitim, İktisat ve mühendislik öğrencileri bulunmaktadır.
Ölçüm araçları:
Boş Zaman Engelleri Ölçeği -18:Öğrencilerin, rekreasyonel etkinliklere katılımının önündeki engelleri
öğrenci algısına göre belirlemede Gürbüz ve ark., (2012) tarafından doğrulayıcı faktör analizi ile faktör
yapısı yeniden test edilmiştir. Ölçek formu 18 madde ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar;
(a) birey psikolojisi (3 madde), (b) bilgi eksikliği (3 madde), (c) tesis (3 madde), (d) arkadaş eksikliği
(3 madde), (e) zaman (3 madde) ve (f) ilgi eksikliği (3 madde) biçimindedir. Ölçek maddeleri (1)
“Kesinlikle Önemsiz” ve (4) “Kesinlikle Önemli” biçiminde sıralanmakta ve puanlanmaktadır. Ölçek
alt faktörleri için Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları 0.65 ile 0.86 arasında değişirken ölçeğin tümü
için 0.85 olarak hesaplanmıştır (Gürbüz ve ark.,2012). Bu çalışmada ölçek güvenirlik katsayısı 0.84
olarak bulunmuştur.
Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketi: Türkçe versiyonuna ait geçerlik ve güvenirlik
çalışması Cengiz ve ark., (2010) tarafından yapılmıştır. İnsanların egzersiz yapma niyetleri ve egzersize
katılma alışkanlıkları, maddelere verdikleri cevaplara göre puanlamaları beş ayrı egzersiz davranış
aşaması basamağına ayrılmıştır. Bunlar; eğilim öncesi, eğilim, hazırlık, hareket ve devamlılıktır (Marcus
ve Lewis, 2003).Gruplandırma şekli:
Eğilim Öncesi: 1. Soru=Hayır; 2. Soru=Hayır,
Eğilim: 1. Soru=Hayır; 2. Soru=Evet,
Hazırlık:1. Soru=Evet; 3. Soru=Hayır,
Hareket: 1. Soru=Evet; 3. Soru=Evet; 4. Soru=Hayır,
Harekette Devamlılık: 1. Soru=Evet; 3. Soru=Evet; 4. Soru=Evet (Marcus ve Lewis, 2003).
İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER
Çalışmada SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda Bağımsız t- testi ve çoklu
karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve farklılığın tespiti içinde LSD testleri
uygulanmıştır.
BULGULAR
Tablo 1. Cinsiyete göre yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları
Yaş (yıl)
Boy (cm)
Vücut ağırlık
(kg)

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

**p<0,001

N
178
188
178
188
178
188

Ortalama
22,54
21,33
176,56
164,63
72,73
57,86

St.sapma
1,93
1,57
6,74
4,79
9,47
6,97

t-test
6,60**
19,60**
17,16**

Tablo 2. Cinsiyete Göre Boş Zaman Engelleri Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması
Bireysel Psikoloji
Bilgi Eksikliği
Tesis
Arkadaş Eksikliği
Zaman
İlgi Eksikliği
Ölçeğin Toplam
puanı

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

N
178
188
178
188
178
188
178
188
178
188
178
188
178
188

Ortalama
8,01
8,69
7,94
8,69
9,31
9,21
6,51
7,36
8,54
8,65
7,42
8,11
47,73
50,71

St.sapma
1,98
1,67
2,14
2,28
1,80
1,84
2,36
2,27
1,93
1,42
2,08
1,93
8,31
7,74

t-test
-3,55**
-3,23**
-0,50
-3,54**
-0,62
-3,30**
-3,55*

*p<0,05 ve **p<0,001
Tablo 3. Eğitim Alanına Göre Boş Zaman Engelleri Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması
Bireysel psikoloji

Bilgi eksikliği

Tesis

Arkadaş eksikliği

Zaman

İlgi

Toplam puan

Spor eğitimi (1)
Sağlık Eğitimi (2)
Diğer (3)*
Toplam
Spor eğitimi (1)
Sağlık Eğitimi (2)
Diğer (3)
Toplam
Spor eğitimi (1)
Sağlık Eğitimi (2)
Diğer (3)
Toplam
Spor eğitimi (1)
Sağlık Eğitimi (2)
Diğer (3)
Toplam
Spor eğitimi (1)
Sağlık Eğitimi (2)
Diğer (3)
Toplam
Spor eğitimi (1)
Sağlık Eğitimi (2)
Diğer (3)
Toplam
Spor eğitimi (1)
Sağlık Eğitimi (2)
Diğer (3)
Toplam

n
144
74
148
366
144
74
148
366
144
74
148
366
144
74
148
366
144
74
148
366
144
74
148
366
144
74
148
366

*Diğer: İlahiyat, Eğitim, İktisat ve mühendislik öğrencileri
*p<0,05 ve **p<0,001

Ort.
8,21
8,84
8,27
8,36
8,25
8,43
8,35
8,33
9,94
9,14
8,66
9,26
7,08
6,86
6,85
6,95
8,13
8,97
8,86
8,60
7,90
7,89
7,58
7,77
49,51
50,14
48,58
49,26

St.sapma
2,01
1,68
1,76
1,86
2,44
2,22
2,06
2,24
1,55
1,90
1,80
1,82
2,57
2,58
1,99
2,35
1,79
1,88
1,33
1,68
2,22
2,25
1,68
2,03
9,40
8,43
6,55
8,15

F/LSD
3,13*
2>1,3

0,17

20,32**
1>2,3

0,40

9,86*
1<2,3

1,08

1,01

Tablo 4- Davranış değişim basamaklarına Göre Boş Zaman Engelleri Ölçek Puanlarının
Karşılaştırılması
Bireysel
psikoloji

Bilgi eksikliği

Tesis

Arkadaş eksik

Zaman

İlgi

Toplam puan

Davranış
basamakları
Niyet öncesi (1)
Niyet (2)
Hazırlık (3)
Hareket (4)
Devamlılık (5)
Toplam
Niyet öncesi (1)
Niyet (2)
Hazırlık (3)
Hareket (4)
Devamlılık (5)
Toplam
Niyet öncesi (1)
Niyet (2)
Hazırlık (3)
Hareket (4)
Devamlılık (5)
Toplam
Niyet öncesi (1)
Niyet (2)
Hazırlık (3)
Hareket (4)
Devamlılık (5)
Toplam
Niyet öncesi (1)
Niyet (2)
Hazırlık (3)
Hareket (4)
Devamlılık (5)
Toplam
Niyet öncesi (1)
Niyet (2)
Hazırlık (3)
Hareket (4)
Devamlılık (5)
Toplam
Niyet öncesi (1)
Niyet (2)
Hazırlık (3)
Hareket (4)
Devamlılık (5)
Toplam

n
88
86
52
42
98
366
88
86
52
42
98
366
88
86
52
42
98
366
88
86
52
42
98
366
88
86
52
42
98
366
88
86
52
42
98
366
88
86
52
42
98
366

Ortalama
8,70
8,35
9,04
8,24
7,76
8,36
9,09
8,26
8,50
7,24
8,08
8,33
9,70
8,51
9,23
8,43
9,90
9,26
7,27
6,77
7,58
7,05
6,43
6,95
9,25
8,19
8,92
8,29
8,33
8,60
8,66
7,19
8,19
7,71
7,29
7,77
52,68
47,26
51,46
46,95
47,78
49,26

St.sapma
1,68
1,61
1,20
1,85
2,29
1,86
1,79
2,00
1,86
2,44
2,66
2,24
1,51
1,66
2,19
1,78
1,65
1,82
2,57
2,68
1,75
2,64
1,84
2,35
1,55
1,57
1,28
1,69
1,89
1,68
1,75
1,91
1,63
2,38
2,09
2,03
7,09
7,45
7,14
8,85
8,67
8,15

F/LSD
5,38**
1>5
3>2,4,5

5,70**
1>2,4
5<1,2,3,4

11,32**
1>2,4
2<3,5
3>4
3<5
2,75*
1>5
2<3

6,44**
1>2,4,5
2<3
3>5

6,65**
1>2,4,5
2<3
3>5

8,10**
1>2,4,5
2<3
3>2,4,5

*p<0,05 ve **p<0,001
Tartışma ve Sonuç
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması erkeklerde 22,54 yıl ve kadınlarda 21,33 yıl şeklindedir.
Boy uzunlukları erkelerde 176,56 cm ve kadınlarda 164,63 cm’dir. Cinsiyete göre yaş, boy uzunluğu ve
vücut ağırlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,001).
Lakot (2015) çalışmasında katılımcıların cinsiyet değişkenine göre boş zaman engelleri ölçeği
puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını belirtmiştir. Ekinci ve arkadaşları (2014) tarafından
yapılan bir başka araştırmada katılımcıların serbest zaman engellerinin cinsiyetlerine göre “bilgi
eksikliği”, “arkadaş eksikliği” ve “zaman” alt boyutlarında anlamlı farklılık bulmuştur. Altın ve
Barsbuğa (2014) tarafından yapılan araştırmanın sonucunda; cinsiyet ve gelir değişkenine göre, bilgi

eksikliği, tesis, arkadaş ve zaman alt boyutlarında anlamlı olarak farklılaşma bulmamıştır. Emir (2012)
çalışmasında ölçeğin alt boyutlarında en yüksek puanı tesis ve zaman alt boyutunda, en düşük puanı ise
“İlgi Eksikliğinde” tespit etmiştir. Tolukan (2010) ise çalışmasında; ölçeğin alt boyutlarında en yüksek
puanı bilgi eksikliğinde bulmuştur. Demirel ve Harmandar (2009) araştırmasında; “İlgi Eksikliği”
faktörünün rekreasyonel etkinliklere katılımlarda engel olarak ilk sırada yer aldığını belirtmiştir. Uzun
ve ark.,(2017) çalışmalarında en düşük puanı ilgi eksikliğinde bulmuşlardır. Lakot (2015) çalışmasında
en yüksek puan ortalamasını Tesis boyutunda ve en düşük puan ortalamasını ise Birey Psikolojisi
boyutunda bulmuştur (İmamoğlu ve Demirtaş (2018) çalışmalarında boş Zaman Engelleri Ölçeği
Puanları farklılığı Cinsiyet Değişkenine göre anlamlı bulmamıştır. Bu çalışmada cinsiyete göre alt
boyutlarda en yüksek puan tesis boyutunda kadınlarda 9,21 ve erkeklerde 9,31 olarak bulunurken en
düşük puan arkadaş eksikliğinde kadınlarda 7,36 ve erkeklerde 6,51 puan olarak bulunmuştur (Tablo 2).
Cinsiyete göre boş zaman engelleri ölçek puanlarının karşılaştırılmasında erkekler ve kadınlar arasında
farklılıklar olduğu bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Bu çalışmaya göre Kadın ve erkek katılımcıların
boş zaman engellerini farklı önem düzeyinde gördükleri söylenebilir. Boş zaman engelleri kadınlarda
ve erkeklerde üniversite eğitimi düzeyinde farklı olduğu sonucunu düşündürmektedir. Alt ölçek
puanlarında araştırıcılara göre farklı sonuçlar çıkması araştırma yapılan grupların özellikleri, yaş ve
eğitim seviyeleri farklı olmasından kaynaklanabilir.
Güler (2017) çalışmasında aktif spor yapan Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri ile diğer
fakültelerde okuyan üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri arasında farklılık
bulmuştur. Demirtaş ve İmamoğlu (2018) çalışmalarında Boş Zaman Engelleri Ölçeği Puanlarının
Fakülte Değişkenine Göre bilgi eksikliği ve tesis alt boyutu ile toplamda farklı olduğunu bulmuşlardır.
Bu çalışmada Eğitim alanına göre boş zaman engelleri ölçek puanlarının karşılaştırılmasında bireysel
psikoloji, tesis ve zaman alt boyutlarında farklılık bulunurken (p<0,05) bilgi ve arkadaş eksiliği, ilgi alt
boyutları ve toplam ölçekte anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Bireysel psikoloji alt
ölçeğinde sağlık eğitimi alan öğrencilerin spor ve diğer alanlarda (İlahiyat, Eğitim, İktisat ve
mühendislik öğrencileri ) eğitim alan öğrencilerden daha iyi oldukları görülmüştür. Yine Tesis ve zaman
alt ölçeğinde ise Spor eğitimi alanların sağlık ve diğer alanlarda eğitim alanlardan daha iyi puana sahip
oldukları görülmüştür. Spor eğitimi alanların spor tesisleri ile ilgisi daha fazla olması bu sonuçta etkili
olmuştur. Eğitim görülen alana göre bulunan farklılıkların nedenleri arasında fiziki şartları söylememiz
mümkündür.
Düşünmeme aşaması, bireyin hedeflenen davranış değişikliğine yönelik hiçbir harekette bulunma
düşüncesinin olmadığı basamaktır. Düşünme aşamasında olan birey sağlıksız davranışın farkında olup,
değişime niyetlidir fakat henüz değişmeye karar vermemiş, çekimser davranmaktadır. Hazırlık
aşamasında olan birey sağlıksız davranışını değiştirmeye karar vermiştir. Hareket aşamasında olan birey
sağlıklı davranışı yapmaya başlamıştır fakat bu süre altı ayı doldurmamıştır. Devam ettirme aşamasında
birey altı aydan uzun süredir egzersiz yapmakta, egzersize devam etmede kararlı ve davranış değişimine
kendini adamıştır (Şekerci,2018). Bu çalışmada davranış değişim basamaklarına göre boş zaman
engelleri ölçek puanlarının karşılaştırılmasında bireysel psikoloji, bilgi, tesis eksikliği, zaman, ilgi alt
boyutları ve toplam alt boyutlarında farklılık bulunmuştur (p<0,05). Aktivitelerin yorgunluk hissi
vermesi, yorgun hissetmek ve sakatlanmadan korkmak maddelerini içeren bireysel psikoloji durumunu
en az önemli görenler devamlılık aşamasında olanlardır. Nerden öğreneceğini bilmemek, nerede
katılacağını bilmemek ve öğretecek kimsenin olmaması maddelerini kapsayan bilgi eksikliği ise en
düşük seviyede hareket ve devamlılık aşamasında olanlardır. Tesis yetersizliği konusunu ise spora niyet
etmeyenler ve niyetlenme aşamasında olanlar daha önemli bulmuşlardır.
Sonuç. Üniversite eğitimi düzeyinde boş zaman engellerinin kadınlarda ve erkeklerde farklı olduğu
sonucuna varılmıştır. Bireysel psikoloji alt ölçeğinde sağlık eğitimi alan öğrencilerin ve Tesis ve zaman
alt ölçeğinde ise Spor eğitimi alanların daha iyi olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin bedensel aktif
olmaları seviyesine göre boş zaman engellerinin değiştiği söylenebilir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin ulaşımda
karşılaştıkları sorunları tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirmektir. Gerek öğrenci potansiyeli gerekse
fiziki mekan özellikleri bakımından üniversite yerleşkesinin kent merkezine olan uzaklığı (15 km) göz
önüne alındığında, öğrenciler ulaşımla ilgili sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle,
öncelikle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinin kampüs ve şehir merkezi ile olan ulaşım
sorunlarını ve bu yöndeki yaşanan olumsuzlukları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirilmeye gayret
edilmiştir. Araştırma, öğrencilerin ulaşım problemlerine ilişkin bir durum çalışmasıdır. Öncelikle
araştırma problemine ilişkin problem durumlarının nelerle ilgili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacılarca yarı yapılandırılmış bir görüşme formu
geliştirilmiştir. Görüşme formunda 7 soru yer almıştır. Öğrenciler toplu taşıma araçlarının kalkış ve
hareket saatleriyle ilgili bir programlarının olmadığını belirtmektedirler. Ulaşım problemlerinin en
önemli nedeni ulaşım hizmetlerinin yalnızca özel şirketçe yapılmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Öğrenci, Toplu Taşıma, Ulaşım Problemi, Yerleşke.
ABSTRACT
The aim of this study; determining the problems faced by students in Erzincan Binali Yıldırım
University and developing solutions. Considering the distance between the university campus and the
city center (15 km) in terms of student potential and physical space characteristics, students face
transportation-related problems. For this reason, first of all, it has been tried to find solutions to the
transportation problems of the students of Erzincan Binali Yildirim University with the campus and the
city center and to find solutions to these problems. The research is a case study of students' transportation
problems. Firstly, it is tried to determine what the problem situations related to the research problem are
related to. A semi-structured interview form was developed by the researchers to collect the research
data. 7 questions were included in the interview form. Students indicate that public transport does not
have a program for departure and departure times. The most important reason of transportation problems
is that transportation services are carried out only by private company.
Key Words: Student, Public Transport, Transportation Problem, Campus.
1. GİRİŞ
Bir kentin yaşam standardını ve onun sürdürülebilir nitelikteki yaşanabilir özelliklerini belirleyen en
önemli değişkenlerden biri, toplu taşıma hizmetlerinin niteliği, düzeni ve bu hizmetin kalitesine ilişkin
etkenleridir. Kentli bireylerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması, iş ve öğrenme merkezlerine
kolaylıkla gidiş-dönüşlerinin sağlanması ile sosyal aktivitelerini olumlu yönde sürdürebilmeleri,
ulaşımla ilgili problemler yaşamamalarına bağlıdır. Günlük yaşantılarının en az 3-5 saatini toplu taşıma
araçlarında geçiren insanlar; trafikte harcadıkları sürenin daha hızlı, konforlu, güvenli, ekonomik ve kısa
olmasını beklemektedirler. 21. Yüzyıl dünyasında yeterli ve çağdaş ulaşım hizmeti olmaksızın, sosyal
ve ekonomik hayatı canlı ve dinamik tutmak; pek olası değildir. Her alanda olduğu gibi ulaşım alanında
da en çağdaş ve gelişmiş ulaşım sistemlerine sahip olmak, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak;
toplumsal kalkınma ve mutluluğun bir göstergesidir. Çünkü, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve belki
de bunlardan daha da önemli olarak teknolojik gelişmelerin sonucunda bugün; bütün dünya ile koşut bir
şekilde Türkiye’de de sürdürülebilir anlamdaki ulaşım; oldukça kompleks ve karmaşık bir problemler
yumağı haline gelmiştir (Saatçioğlu ve Yaşarlar, 2012).

2. PROBLEM DURUMU
Eğitim ve öğrenim; bireylerin doğuştan, yalnızca insan olmaktan dolayı kazanmış oldukları temel ve
vazgeçilmez aynı zamanda da devredilemez en temel haklarından biridir. Dolayısıyla bu hakkın
kullanımı için, bazı hizmet ağlarının hayata geçirilmesi zorunludur. Bu bakımdan yapılması gereken
birçok iş vardır. Türkiye’nin, bütün bölgeleri ve illerinde üniversite yapılanmasının ulusal bilim,
teknoloji, yenilenme ve çağdaşlaşma politikaları temellerine oturtulması, tüm alanlarda ve tüm
sektörlerde evrensel özelliklerle uyumlu ulusal planların yapılması, bilim ve teknolojide
yetkinleşmesine zemin oluşturacaktır. Çok sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, ülke
ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, altyapısı tamamlanmış ulaşım sorunu olmayan
üniversiteler oluşturmak, daha anlamlı olacaktır. Zira çağdaş anlamda eğitimin amacı; bilimsel
düşünme yetisine sahip, sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı ve özgür düşünüp karar verebilme bilincine
erişmiş, bireyler yetiştirmek ve bu taban üzerinden toplumsal gelişmeyi sağlayabilmektir (Bektaş, ve
Fidan ve Keçeci, 2011).
Yurttaşlar, Türkiye’deki bir çok üniversitede, ulaşımla ilgili olarak, çok önemli sorunların yaşandığına
tanıklık etmektedirler. Buna rağmen pek çok kent için gittikçe gelişen etkili ve başarılı bir toplu taşıma
hizmet ağının kurulduğunu söylemek de olasıdır. Ayrıca, toplu ulaşım sistemi; halkın ya da bireylerin
bir yerden bir yere ulaşabilme ihtiyacını, çok sayıda insanı taşımaya elverişli büyük taşıtlarla
karşılayabilme sürecidir. Toplu taşımacılık ise bireysel araç kullanmaksızın yapılan tüm yolculuklarda
kullanılan ulaşım sistemlerinin genel anlamdaki uygulama sisteminin adıdır. Türkiye’deki yoğun
kentleşme sürecinde ulaşım ağlarının tasarım ve planlanması probleminin çözümü; en önemli kentsel
problemlerin başında gelmektedir. Yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kara, deniz ve havayolu ulaşım
ağı tasarımı; çok önemli bir kentleşme ve yerleşim merkezi düzenleme sistemleri gereksinimler
bütünüdür. Kent için konut, ulaşım, ticari ekonomik yaşam, enerji, turizm, kültür, alt ve üst yapı
hizmetleri, sanayi vb. işlevleri yerel, ulusal ve evrensel değerlerle bütünleşik bir şekilde
gerçekleştirebilmek gerekir. Bütün bu hizmetlerin ulaşımla ilişkisini evrensel değerlerin ön plana çıktığı
bir uygulama ve tasarım anlayışıyla çözümleyebilmek mümkündür. Bu bağlamda, küçük ve orta ölçekli
yerleşim merkezleriyle birlikte büyükşehirlerde ulaşım sorunlarına çözüm olarak öne sürülen toplu
taşıma türleri, zorunlu olarak dikkate alınmak durumundadır (Kılınçaslan, 2012).
3. AMAÇ
Üniversiteler, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal kalkınma ve gelişmenin en önemli
itici güçlerinden biridir. Üniversitelerin Türkiye açısından toplumsal kalkınma ve değişme bağlamında,
önemi çok büyüktür. Türkiye’de üniversiteler, ülkenin total toplumsal kalkınma ve gelişmesine, üst
düzeyde katkıda bulunmaktadırlar. Üniversiteler, yüksek nitelikli bilim insanı yetiştirme, sosyal,
ekonomik ve politik çevrenin taleplerine, yükseköğrenim düzeyinde cevap verme durumunda bulunan
çağdaş öğretim örgütleridir. Üniversite öğrencilerinin, karşılığında bir bedel ödeyerek aldıkları
hizmetlerin nitelik, kalite ve standartlarının; onların beğeni ve memnuniyetlerini hangi düzeyde
karşıladığının geniş kapsamlı araştırmalara konu edinilmesi; araştırma bulgu ve sonuçları doğrultusunda
ortaya çıkan durumların hem bilimsel hem ulusal hem de evrensel çevrelerle paylaşılması; demokrasi
kültürü açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerine ilişkin olarak yaşadıkları
problemleri ortaya koymaktır. Bu doğrultuda araştırma problemi aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir?
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, ulaşımla ilgili olarak
yaşadıkları problemler nelerdir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ulaşım problemleri araç sayısı ile ilişkili midir?
Ulaşım problemlerinde, olumsuz sürücü davranışları etken midir?
Kampüste üstü kapalı bekleme yerine ihtiyaç duyulmakta mıdır?
Ulaşımdaki gecikmeler derse ve sınava yetişememe durumunda etken midir?
Ulaşım problemlerine ilişkin olarak, üniversite ve yerel yönetim işbirliği içinde midir?
Bilinçsiz öğrenci davranışlarının ulaşım problemiyle ilişkisi var mıdır?
Öğrencilere göre, başka üniversitelerde de ulaşımla ilgili benzer problemlere rastlanmakta mıdır?

4. YÖNTEM
“Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrencilerinin Ulaşımda Karşılaştıkları Problemler”in neler
olduğunun saptanmasına yönelik olan bu araştırma, varolan durumla ilgili etkenlerin neler olduğunu
betimleyerek ortaya çıkarmayı amaçlayan “durum çalışması” türünde bir araştırmadır.
5. ARAŞTIRMA MODELİ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren başlayan, ancak hala daha devam eden
ulaşımla ilgili sorunları belirmeye dönük bu çalışmada, tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Tarama
modeli, varolan durumun, bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmasını amaçlayan durum çalışması niteliğinde
bir çalışmadır. Genel olarak “durum çalışması”, nasıl ve niçin soruları ortaya çıktığında ve
araştırmacının olaylar üzerindeki kontrolü çok az olduğunda tercih edilen bir yaklaşımdır. Durum
çalışması, güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çevresi içinde araştırmaya yarayan, olgu ve içinde
bulunduğu çevre arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri
kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, bir araştırma biçimidir (Yıldırım ve Şimşek, 2003:
190).
Bu araştırmaya ilişkin verilerin elde edilmesinde, tarama modeli temeline dayalı etkenleri içeren ve
durum tespitini kapsayan betimsel bir yöntem kullanılmıştır. Betimsel yöntem, bir evrendeki kişilerin
görüşlerini, tutumlarını ve eğilimlerini evrendeki belli bir örneklem veya çalışma grubuyla çalışarak
nicel ya da sayısal olarak betimlemeyi amaçlar (Karasar, 2017).
6. EVREN VE ÇALIŞMA GRUBU
Bu araştırmanın evrenini 2018-2019 Öğretim Yılında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında öğrenim
görmekte olan toplam 360 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise basit rastgele
örnekleme yöntemi ile seçilmiş 55 kız, 65 erkek olmak üzere, araştırmaya katılmak isteyen toplamda
120 gönüllü öğrenci oluşturmuştur.
7. VERİLERİN TOPLANMASI
Bu araştırmayı gerçekleştiren araştırmacılar, hem sosyolojik hem de eğitim bilim bakış açısıyla Erzincan
Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinin yaşadığı problemleri, saha araştırma ve gözlemleri sonucu
belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmacıların yaptıkları saha araştırmaları ve gözlemleri sonucu
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinin yaşadıkları en önemli problemlerden birinin toplu
ulaşıma ilişkin olduğu saptanmıştır. Bu temel problemin Üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesinde
öğretimin başladığı 2011-2012 Öğretim Yılı Yaz Döneminden, yani 2012 Yılı Temmuz ayından itibaren
başladığı ve araştırma sürecinin devam ettiği 2019 Yılı Mayıs ayına kadar, hala daha artarak devam
ettiğine tanık olunmaktadır. Araştırmacıların her ikisi de kendileri en yoğun olarak toplu taşıma
sistemini kullanan ve bu problemi bizatihi olarak yaşayan kimselerdir. Bu bağlamda, süreç odaklı bir
yaklaşımla bir problem belirleme anlayışı uygulanarak 2012 Temmuz ayından itibaren varlığını artırarak
devam ettiren toplu ulaşım problemi hakkında, öğrencilerden görüşler alınmaya devam edilmiştir. Bu
süreçte devam eden ve süregelen toplu ulaşım problemlerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmada kullanılacak anketin belirlenmesi amacıyla öğrenci gözünden toplu ulaşım problemlerinin
neler olduğu konusunda ön görüşmeler yapılmıştır. Bu amaçla toplu ulaşım problemlerine ilişkin olarak
2018 Yılı Eylül ayında, Üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesindeki farklı fakülte, yüksekokul ve
bölümlerinde öğrenim görmekte olan 14 (ondört) öğrenci ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.
8. BULGULAR VE YORUMLAR
Öğrencilerin ulaşım problemlerine ilişkin olarak verdikleri cevaplar, önem sırasına göre, kampüsün kent
merkezine uzaklığı, araç sayısı yetersizliği, seferlerin düzensizliği, hatalı sürücü davranışları, olumsuz
iklim koşulları ve sorumsuz öğrenci davranışları biçiminde ortaya çıkmaktadır. Araştırmada
deneklerden elde edilen sorulan soruların cevapları, uygun ortamlarda, sahadaki (öğrenci kuyruğunda,
otobüste, sürücülerle v.b) mekanlarda karşılıklı sohbet havası içerisinde belli bir sürede elde edilmiştir.
Cevaplandırılmamış soru bırakılmamıştır. Var olan durum:

Araç sayısı ile ilişkili ulaşım problemleri,
Olumsuz sürücü davranışları ilişkili ulaşım problemleri,
Kampüste ihtiyaç duyulan üstü kapalı bekleme yerine ilişkin problemler,
Ulaşım araçlarının gecikmesinden kaynaklanan derse ve sınava yetişememe durumuna ilişkin
problemler,
5. Ulaşım problemlerinin çözümünde üniversite ve yerel yönetimin işbirliği,
6. Bilinçsiz öğrenci davranışlarından kaynaklanan ulaşım problemleri,
7. Öğrencilere göre, başka üniversitelerde de yaşanabilecek benzer ulaşım problemleri.
1.
2.
3.
4.

Araştırmada, veri toplama yolu olarak “Doğrudan Uygulama” yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılarla bire
bir, yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılardan, açık uçlu, iki seçenekli 7 sorudan oluşan görüşme
formunu bir sohbet ortamı içinde sözel olarak cevaplandırmaları istenmiştir. Katılımcıların ulaşım
sorunlarıyla ilgili olarak karşılaştıkları ve yaşadıkları olumsuzlukların neler olduğu detayları ile birlikte
not alınmak suretiyle belirlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.
1. Araştırmanın birinci probleminin bulgularını belirlemek amacıyla katılımcı öğrencilere yöneltilen
ulaşımdaki araç sayısı durumu ilişkisi Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Yıllara Göre Araç Sayısı ve Artış Durumu
Kullanım
Yıl
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

N
17
20
24
30
34
34
40

Durumu
%
100
100
100
100
100
100
100

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş bir üniversitedir. Üniversitenin kent
merkezine, uzak bir noktada bulunan Yalnızbağ Yerleşkesi’nin kamu eğitim hizmetine sunulması ise
2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemine rastlamaktadır. Üniversite 2006 Yılında kurulmasına rağmen
Yalnızbağ Yerleşkesi’ndeki akademik eğitim süreçleri ile öğrenci toplu taşıma hizmetlerinin 2012
yılında uygulamaya konulması, sürecin daha yeni olduğunu ve yapılanmanın tam oturmadığını
göstermektedir. Diğer taraftan, yükseköğrenim gençliğinin ulaşım ile ilgili sorunlarının tespitine ilişkin
araştırmalarda, sorunların bir kısmını ya da tümünü genel olarak ele almak, salt problemleri ortaya
koyucu ve tanımlayıcı bir nitelik taşımalıdır (Doğan, 2013).
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi ile kent merkezi arasında, başlangıçta 4
otobüsle yolcu taşıma işlemine başlayan Erzincan Taşıyıcılar Kooperatifi halen yaklaşık 40 araç ve 37
sürücü ile hizmetlerine devam etmektedir. Bu sistem bünyesinde 55 personel ile ulaşım hizmetlerinin
sürdürülmesine çalışılmaktadır. Sorunun araç sayısı ile ilişkili olduğu Tablo1’de açıkça görülmektedir.
Zira, durumun telafisi için, sistemli bir şekilde küçük otobüslerin seferden alınarak, yerine büyük
araçların devreye sokulduğu ifade edilebilir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin Yalnızbağ
Yerleşkesi’nin şehir merkezine uzaklığı ilk etapta ulaşım sorununun temel etkeni gibi görülmektedir.
Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışların da öğrenci başına taşıma maliyetlerini artırdığı ve taşıyıcı
firmayı zor durumda bıraktığı, ilgililerce ifade edilmektedir.
Görüldüğü üzere, sürecin başladığı yıllarda araç sayısındaki azlık nedeniyle öğrenci taşımadaki
yetersizlik araç sayısı arttıkça ve yıllar ilerledikçe azalmaya başlamış, yolcu taşıma kapasitesi ise
artmıştır. Özellikle de büyük otobüslerin devreye girmesiyle, toplu taşımada araç yetersizliği konusu
sorun olmaktan çıkmaya başlamıştır. Araç sayısındaki artışla doğru orantılı olarak taşınan öğrenci
sayısının da arttığı saptanmıştır. Üniversitenin aktif programlarının çoğalması ve
öğrenci
kontenjanlarındaki artışın da bu duruma etkisi olduğu söylenebilir.

2. Bu araştırmanın yanıtını aradığı ikinci problem, “Sürücülerin eğitim düzeyleri ile ilişkili olumsuz
davranışlarından kaynaklanan problemler nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Yapılan ön görüşmelerde
ve araştırmanın saha incelemeleri sürecinde, olumsuz sürücü davranışlarının daha çok sürücülerin düşük
öğrenim düzeyleriyle ilişkili olduğu yönünde görüşlerle karşılaşılmıştır. Tablo 2’de, sürücülerin
öğrenim durumlarına ilişkin verilere yer verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi sürücülerin, yaklaşık
yarısı lise mezunudur. Verilere göre, sürücü kadrosunun yarıdan çoğunu lise mezunları oluşturmaktadır.
Ancak sürücülerin yaklaşık % 11’i ilkokul mezunu, yaklaşık % 30’u ortaokul mezunudur. Buna göre,
ilk ve ortaokul ya da ilköğretim mezunu sürücülerin oranı toplamda % 41’e yaklaşmaktadır. Bu oran,
öğrenim düzeyi açısından, oldukça düşük bir düzeyi işaret etmektedir. Sürücülerin hizmet ettikleri taraf,
üniversite öğrencisi ya da lisans düzeyinde öğrenim gören gençlerdir. Oysa sürücülerin % 95’i, yani
neredeyse tamamı, üniversite düzeyinden daha düşük bir öğrenime sahiptir. Sürücülerin, yalnızca % 5’i
yüksekokul mezunudur. Özellikle kamu hizmetleri açısından düşünecek olursak “Hizmet veren tarafın,
hedef kitleden daha yüksek bir öğrenim düzeyine sahip olması gerekir.” Öğrenim düzeyleri ile ilgili
bilgileri alınan sürücülerin görüşme süreçlerinde, mesleki deneyim yönünden, kendilerini yeterli beceri
sahibi olarak gördüklerini vurgulamaktadırlar.
Tablo 2. Sürücülerin Eğitim Düzeyi Dağılımı
Öğrenim Düzeyleri
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksek Okul
Genel Toplam

N
4
11
20
2
37

%
10.82
29.73
54.05
5.40
100.00

Çağımızda taşımacılık sektörü alanında , sürücü eğitim düzeyi ve mesleki beceri yetisinin yolcuyla
sağlıklı iletişim kurma vb. yönde tutarlı davranışlara dönüşmesine ihtiyaç vardır. Özellikle de
sürücülerin kullandıkları araçlardan daha kaliteli hizmet üretilebilmesi için araçlarla ilgili uyulması
gereken kurallar göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer yandan olumsuz sürücü davranışlarının da konu
ile ilgili sorun oluşturmada önemli rolü vardır. Araştırmacının saha çalışması yaparken, kent
merkezindeki bir duraktan (Örneği Erimpaş yanı) yolcuların ısrarla el kaldırmalarına rağmen, araç
plakasını da vererek belirttikleri gibi sürücü tarafından belirtilen taşıta alınmadıkları saptanmıştır.
Halbuki kamu hizmeti yapan sürücülerin, özellikle de toplu taşıma hizmeti yapıyorlarsa yolcularla
kuracakları iletişim ve diyalogda uymaları gereken kurallar vardır. Araştırmacıların da zaman zaman
öğrencilerle birlikte seyahat ederk, sisteme gittikçe uyum sağlayan sürücülerin önceki yıllarda
gösterdikleri tepkisel davranışlarının giderek azaldığını gözlemlemeleri, sorunun çözümü ve sistemin
yerleşmesi yönünde oluşan olumlu bir gelişmedir.
9. TARTIŞMA VE SONUÇ
“Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrencilerinin Toplu Taşımayla İlgili Sorunlarını Belirleme”
araştırmasının ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri, toplu ulaşım hizmetlerinin; yalnızca özel
sektör tarafından yapılıyor olmasıdır.
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ÖZET
Bu çalışmada evli erkeklerin kadınların çalışması konusundaki tutumlarının Sosyal Temsil Kuramı
temelinde incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Sivas’ta 20 eşi çalışan 20 eşi çalışmayan toplam 40
katılımcı ile yürütülmüştür. Yaşları 25-71 arasında değişen katılımcılar farklı eğitim düzeylerinden ve
çeşitli meslek guruplarından seçilmiştir. Sosyal temsillerin incelenmesinde en yaygın kullanılan yöntem
olan yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla katılımcıların kendi kategorilerini oluşturmalarına
olanak tanınmıştır. Örneklemin oluşturulmasında kolay örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada
elde edilen bulgulara göre; kadınların çalışması konusunda ne düşündükleri sorulduğunda eşi çalışan
erkeklerin eşi çalışmayan erkeklere göre kadınların çalışmasına daha olumlu baktıkları gözlenmiştir.
Size göre hangi kadınlar/kimler çalışıyor sorusuna eşi çalışmayan erkekler paraya ihtiyaç duyan kadınlar
çalışıyor cevabını verirken, eşi çalışan erkekler kadınların bakımlı ve özgüvenli olmak için çalıştığını
ifade etmiştir. Her iki gurup için kadınların çalışmasının avantajlı yönü maddi destek sağladığı düşüncesi
iken, kadınların çalışmasının dezavantajlı yönü aileye vakit ayırılamayacağı şeklinde temsil edilmiştir.
Katılımcılar çalışan ve çalışmayan kadın arasındaki en büyük farkın kadının bakış açısında ve sosyal
aktivitelerinde gözlendiğini ifade etmişlerdir. Sosyal ve ekonomik olarak olumlu görülen kadın çalışma
hayatının aile ilişkileri açısından olumsuz olduğu vurgulanmıştır. Genel olarak katılımcıların eşlerinin
hâlihazırdaki çalışma/çalışmama durumlarından memnun oldukları gözlenmiştir. Eşi çalışan erkekler
eşlerinin çalışmasını onların kendi tercihi olarak ifade ederken, eşi çalışmayan erkekler bu durumu pek
çok farklı sebeple açıklamıştır. Bulgularımız genel olarak eşi çalışan ve çalışmayan erkeklerin kadınların
çalışmasına yönelik olumlu bir tutum ifade ettiklerini göstermiştir. Ancak özellikle eşi çalışmayan
erkekler kadının çalışmamasını haklı göstermek için pek çok toplumsal cinsiyetçi gerekçe ileri
sürmüştür. Bulgularımız literatür ve toplumumuza özgü sosyo kültürel değerler çerçevesinde
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Çalışma, Sosyal Temsiller
ABSTRACT
The main aim of this study is to examine the attitudes of married men about the jobs of women in the
light of Social Representation Theory. The research was carried out with a total of 40 participants in
Sivas; the wives of 20 participants were employed and the rest were not. They were selected from
different educational levels and various occupational groups. Through semi-structured interviews, the
most widely used method of examining social representations, participants were allowed to create their
own categories. Convenient sampling method was used to form the sample. When men asked what they
thought of women's work, wife working men compared to those whose wife was not working looked at
women's work more positively. The question of which women/who works was answered by the men
whose wives were not working as the women who needed money were working, while the men whose
wives were working stated that women were working to be well-groomed and self-reliant. Both groups
said that the advantageous aspect of women's work was that they provided financial support. The
disadvantageous aspect of women's work was the idea that no time could be allocated to the family for
both groups. The participants stated that the biggest difference between working and non-working
women was observed in women's perspective and social activities. Working women's life was socially
and economically positive and negative in terms of family relations. In general, it was observed that the
participants were satisfied with their current work / non-work situation of their spouses. While the men
whose wives were working expressed their wife' work as their own preferences, men whose wives were

not working explained this situation for many different reasons. Findings showed that men whose wives
were working and were not working had a positive attitude towards women's work. However men with
a non worked wife have showed sexist attitudes to justify for unemployment of women. Some findings
were discussed within the framework of literature and socio-cultural values specific to Turkish society.
Keywords: Women, Work, Social Representations
Sosyal temsiller, tanım olarak toplumların deneyimlerine dayanarak ürettikleri ortak kuramları,
görüşleri ve bilgileri içermektedir. Diğer bir deyişle sosyal temsiller, bireyin dünyayı anlama ihtiyacını
karşılamak için, gündelik tartışmalar ve iletişim karmaşasında ortaya çıkan ve çoğunluk tarafından
paylaşılan düşüncelerdir (Moscovici, 1984, 2001). Sosyal temsiller, toplum içinde yaratılan ve yayılan
kavramlar, ifadeler ve açıklamaların toplamı olarak da düşünülebilir. Sosyal temsiller bireylere
yaşadıkları belirli deneyimler hakkında diğerlerinin ne düşündüğüne ilişkin bilgi verirler. Böylece
sosyal temsiller, sosyal gerçekliğimizi adlandırmamızı, sınıflandırmamızı ve tartışmamızı mümkün
kılarlar. Sosyal temsiller 50 yılı aşkın bir zamandır Avrupa, Güney Amerika, Avustralya ve hatta
Amerikalı araştırmacıların ilgisini çekmeye devam eden gelişen bir alandır. Moscovici’nin (1961/1976)
psikanaliz üzerine yaptığı çığır açan çalışmadan beri çok çeşitli konularda sosyal temsil araştırmaları
yapılmıştır. Sosyal temsillerin amacı tanıdık olmayanı tanıdık yapmaktır. Tanıdık olmayan belirsiz
şeyler insanın merakını uyandırır ve ilgisini çeker, ama aynı zamanda alarma geçirir. Temsillerin
fonksiyonu çevremizdeki rahatsız edici bilgilerin dışarıdan içeriye, uzaktan yakına transferidir. Transfer
normal olarak yabancı olanın yeni bir bağlama yerleştirilmesi ve dolayısı ile bilinmeyenin tasdik edilip
onaylanan kategori içerisinde yer alması ile sonuca bağlanır. Özetle sosyal temsiller sağduyu ve bilimsel
bilgi arasındaki farklılıkların açıklamasını kapsayan bir bilgi kuramıdır. Sosyal olarak önemli inanç
sistemlerini yaratmayı, sürdürmeyi ve yaymayı içeren sosyal ve psikolojik mekanizmaları anlamaya
imkân vermektedir.
Özellikle Türk kültüründe evlilik bireyin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biridir ve bireyin
ailesine ve topluma karşı görevi olarak görülmektedir. Eşlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin
vurgunun oldukça belirgin olduğu toplumumuzda evlilik genellikle kadına denetimli ve sınırlı bir statü,
toplumsal cinsiyet eşitsizliği içeren bir rol, kendine ait bir ev ve çocuk sahibi olma hakkı sağlamaktadır.
Baba otoritesinden çıkarak eşin otoritesi altına alınan/giren kadınlardan çocuklarını büyütmesi, aile
yaşamının düzenini sağlaması, ailenin üyelerine bakım vermesi, toplumsal ilişkileri düzenlemesi,
sabırlı, anlayışlı, güler yüzlü olması vb. pek çok şey beklenmektedir. Her dönemde ekonomik yaşamda
yer almakla beraber, kadınların sanayi devrimi ile bir iş gücü olarak çalışma hayatına girmesi kadınlar
için önemli sosyal ve ekonomik değişmeleri ve gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Kadının iş hayatına
katılımı ve ekonomik özgürlüğünü kazanması kadınların işleri ve ailedeki rolü arasında çatışmalara yol
açmış ve ailedeki rolünün değişmesine neden olmuştur. Kadınların emekleri karşısında ücret almaya
başlamaları ile erkeğin tek başına aile geçimini sağlaması durumunun değişmesi ailedeki ataerkil
yapının bozulmasını etkileyen bir faktör olmuştur. Ailenin geçimini sağlaması gibi erkeğin önemli
rollerinden birini kaybetmesinin erkeğin güçlülük, etkinlik ve kontrol sahibi olma gibi diğer bazı
rollerinde de sıkıntı yaşamasına yol açmış olabilmektedir. Bu çalışmada eşi çalışan ve çalışmayan
erkeklerin “çalışan kadın” algıları ve çalışan kadına ilişkin tutumları sosyal temsiller kuramı
çerçevesinde araştırılmıştır.
YÖNTEM
İŞLEM
Bu çalışmada eşi çalışan ve eşi çalışmayan evli erkeklerin kadınların çalışması konusundaki
tutumlarının “sosyal temsil” kuramı temelinde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmaya 20
eşi çalışan 20 eşi çalışmayan toplam 40 çalışan evli erkek dâhil edilmiştir. Görüşmelerle ilgili
kodlamalar yapılırken ifade edilen düşüncelerin bütün katılımcılar tarafından ifade edilme yüzdeleri (%)
ve kaç kişi tarafından ifade edildiği (N) tek tek hesaplanmıştır.
KATILIMCILAR
Çalışmanın katılımcıları Sivas Merkezde yaşayan ve kolay örnekleme yoluyla ulaşılan 40 evli erkekten
oluşmaktadır. Yaşları 25-71 arasında değişen katılımcıların 20’si özel şirket çalışanı, 11’i memur, 5’

emekli ve 4’ü esnaftır. Eşi çalışan erkeklerin eğitim durumu %70’i üniversite, %20’ si lise, %5’i meslek
yüksekokulu, % 5’i ilkokul mezunudur. Eşi çalışmayan erkeklerin ise %40’ı lise, %30’u üniversite,
%15’i ilkokul, %10’u ortaokul ve %5’i meslek yüksekokulu mezunudur.
GÖRÜŞMELER
Eşi çalışan ve çalışmayan evli erkeklerin çalışan kadın sosyal temsillerini anlamak için yarı
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme soruları önceden belirlenen konular temelinde
oluşturulmuştur. Görüşmelerde ele alınan temel sorular Tablo-1 de belirtilmiştir.
Tablo-1. Görüşme soruları
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

1. Kadınların çalışması konusunda ne düşünüyorsunuz?
Size göre hangi kadınlar/kimler çalışıyor? Veya çalışan kadının özellikleri size göre nelerdir?
Kadınların çalışmasının avantajlı/ olumlu yönleri size göre neler olabilir?
Kadınların çalışmasının olumsuz yönleri size göre neler olabilir?
Çalışan kadın ve çalışmayan kadın arasında sizce ne gibi farklılıklar var?
Çalışma, kadını aile ilişkileri, sosyal ilişkiler ve ekonomik yönden sizce nasıl etkiler?
Eşinizin çalışması/ çalışmaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
a- Eşiniz kendi isteği ile mi çalışıyor?
b- Eşiniz niçin çalışmıyor?
Eşinizin para kazanması konusunda ne düşünüyorsunuz?

BULGULAR
Tablo-2. Yapılan araştırma sonucunda belirlenen kategoriler
KATEGORİLER

EŞİ ÇALIŞAN

EŞİ ÇALIŞMAYAN

%

N

%

N

60
30
5
5
15
5
10
10
20
5
10
%
20
5

12
6
1
1
3
1
2
2
4
1
2
N
4
1

35
20
5
5
30
5
10
15
20
15
5
%
100
25
20
15

7
4
1
1
6
1
2
3
4
3
1
N
20
5
4
3

Eğitim durumunu tamamlayan kadınlar
Çalışan kadın para kazanmanın zorluğunu bildiği için
sorumluluk sahibi oluyor

5
5

1
1

20
5

4
1

Sosyalleşmek isteyen kadınlar
Kariyer isteyenler
Çalışan kadın bakımlı ve özgüvenli oluyor
Kadınlar bağımsızlık için çalıyor
Çalışmayı sevenler çalışıyor
Kendi parasını harcamayı seven kadınlar

10
15
50
25
5
10

2
3
10
5
1
2

5
25
5
10
-

1
5
1
2
-

1.Kadınların çalışması konusunda düşünceler
Kadınların çalışmasını uygun buluyorum
Kadınlar topluma katkı sağlamak için çalışmalılar
Kadın eşinin izni ile çalışabilir
Kadınların sabit bir işte çalışmaları daha iyidir
Kadın kendini geliştirmek için çalışmalıdır
Ek gelir için çalışmalılar
Evde durunca başımın etini yiyor çalışsın
Çalışmaları kendi tercihleri.
Kadınlara ihtiyaç olan alanlarda çalışmalılar
Çok para harcadıkları için masraflarını karşılarlar
Evli kadın çalışmamalıdır
Eşine ve çocuklarına olan ilgi azalıyor
Evlendiğimizde çalışmadığı için şimdi de çalışmıyor
2. Hangi kadınlar/ kimler çalışıyor
Paraya ihtiyacı olanlar
Genellikle temizlik alanında olanlar
Toplumda etkin rol almak isteyen kadınlar
Güçlü olmak isteyen kadınlar (para ve söz sahibi olur)

Çalışmak anlamlı değil, doğru bulmuyorum
3. Kadınların çalışmasının avantajlı/ olumlu yönleri
Aileye maddi destek sağlamaları
Sosyal alanda daha aktif olmaları
Kendini idealleri için geliştirmeleri
Kendine güvenmeleri
Kimseye harcadığı paranın hesabını vermek zorunda
olmamaları
Bilinçli bir toplum olmaya katkısı
Daha sağlıklı çocuk yetiştirmesi
Geleceğini (emeklilik) güvence altına alması
Kendi istediği şeyi satın alması
Akşama kadar yorulup bana sarmaması
Kadın çalışanlara ihtiyaç olan yerlerin olması
Olumlu yönü yoktur
4. Kadınların çalışmasının olumsuz yönleri
Olumsuz yönleri yok
Fiziksel olarak çok yorulmaları
Eşiyle ilgilenememe, zamanla ilişkileri bozulması
Ailesine fazla zaman ayıramama
Çocuk yetiştirmede yetersiz olma
Annelik duygusundan mahrum kalma
Her yönüyle olumsuz
Ev işlerinin aksaması
Psikolojik bozulma ve stres yaratma
İş nedeniyle herkesle muhatap olmasının neden olacağı
kıskançlık
Gelir dağılımında eşitsizlik olması
Kendi ihtiyaçlarına harcıyor ve para artırmama
Kadın olmasından dolayı dışlanma
Erkeklerin işsizliğine neden olma
İşin getirdiği zorluklar (nöbete kalma vb.)
5. Çalışan ve çalışmayan kadın arasındaki farklılıklar
Fark yoktur
Bakış açısında farklılık var
Çalışan kadın har vurup harman savurmaz
Çalışmayan kadın çalışmanın zorluğunu bilmez
Çalışan kadın aileye maddi katkı sağlar
Çalışan kadın sosyal alanda daha aktif olur.
Çalışan kadının hayalleri farklı olur
Çalışmayan kadın dört duvar arasında kalır
Çalışan kadın para harcama konusunda daha rahat
Çalışan kadın para olduğunda üç gün sonra çekip gidebilir
Aileye vakit ayırmada fark olur
Çalışan kadın kocaya hükmetmek, söz sahibi olmak ister
Çalışmayan kadın evine daha bağlı olur
Çocuğun refah düzeyi artar
Çalışan kadın bir adım önde olur
Çalışan kadının stresi az olur
6. Çalışmanın kadına aile ilişkileri, sosyal ilişkiler ve
ekonomik yönden etkileri
Çalışan kadın kendi parasını özgürce harcar
Sosyal kültürel yönden iyi etkilenir
Hayatın her safhasında olur
Hayata bakış açısı genişler
Çalışan kadın daha pozitif olur
Anlayışlı olur
Ekonomik yönden iyi olur
Herhangi bir açıdan etkileyeceğini düşünmüyorum
Sosyal ilişkileri olsun istemem

5
%

1
N

%

N

80
5
15
30
5

16
1
3
6
1

55
20
5
5
20

11
4
1
1
4

5
10
5
5

1
2
1
1

5
10
15
5
5
5
-

1
2
3
1
1
1
-

%
25
10
25
55
10
5
5
10
10

N
5
2
5
11
2
1
1
2
2

%
5
25
25
50
45
5
20
5

N
1
5
5
10
9
1
4
1

5
5
5
%
5
30
10
10
10
50
5
5
35
20
10
10
5
15
5
15
%

1
1
1

1
1
3
-

N
1
6
2
2
2
10
1
1
7
4
2
2
1
3
1
3
N

5
5
15
%
20
40
15
20
35
5
15
10
25
5
10
10
%

30
75
5
10
5
5
45
5
10

6
15
1
2
1
1
9
1
2

20
45
10
15
40
25

4
9
2
3
8
5

N
4
8
3
4
7
1
3
2
5
1
2
2
N

Çalıştığı için sosyal ilişkiye vakti kalmaz
Ailevi açıdan iyi etkilemez
7. Eşin çalışması/çalışmaması hakkındaki düşünceler
Ailemiz açısından olumlu bakıyorum
Tek maaşla aile geçindirmek problem, çalışmazsa olmaz
Eğitimine uygun işte çalışmalı
Çalışan kadın hayatın her safhasında eşinin yanında olur
Çalışmasını istemiyorum
Çalışmayan kadın aileye vakit ayırabilir
Kendi seçimi
7. a-Eşin çalışması
Kendi isteği ile çalışıyor
Maddi destek için çalışıyor
Evlendiğimde çalıştığı için şimdi de çalışıyor
Kendini geliştirmek istediği için çalışıyor
Evde durmaktan hoşlanmadığı için çalışıyor
7. b-Eşin çalışmaması
Kendi isteği ile çalışmıyor
Gerektiğinde işimde bana yardımcı oluyor
Çalışmasına ihtiyacımız yok.
Kadının çalışabilmesi için eşine güven vermesi gerekir
Kendine uygun iş bulamadığı için çalışmıyor
Çocuğumuz küçük olduğu için çalışmıyor
Uygun/yeterli eğiteme sahip değil
Sağlık problemlerinden dolayı çalışamıyor
Yetiştirilme tarzından dolayı çalışmıyor
Çalışmasını istemiyorum
Annem hasta ona bakıyor
Ev işleri ile ilgilendiği için çalışmıyor
Evlendiğimiz dönemde kadınların çalışma şartlarından
dolayı çalışmıyor
8.Eşin para kazanması konusunda düşünceler
Ekonomik olarak iyi olur
Kazandığı parayı hiç görmedim
Para kazandığı için özgüvenli olur
Çocuk yetiştirme açısından kötü olur
Olumlu düşünüyorum
Para kazanması konusunda hiç memnun değilim.
İstediğimiz şeyleri satın alabiliyoruz
Çalışsaydı birikim yapardık
Bir farklılık olmaz
Günlük verdiğim parayla ihtiyaçlarını karşılıyor
Her şeyde söz sahibi olmasını sağlar
Kendi kendine geçinirse yeter
Daha iyi yaşam şartları için uygun olur.
Kendi kazandığı için tasarruf ediyor
Benden fazla kazandığı zaman büyük sorun olur
Huzur olmayınca para olsa ne olur
Manevi olarak rahatlıyoruz

75
%
50
25
5
25
5
%
80
25
5
5
5
%
-

15
N
10
5
1
5
1
N
16
5
1
1
1
N
-

15
60
%
35
10
5
40
10
10
%
%
20
5
20
5
15
30
15
10
10
10
5
15
5

3
12
N
7
2
1
8
2
2
N
N
4
1
4
1
3
6
3
2
2
2
1
3
1

%
65
5
20
25
5
25
5
5
5
5
10
5
5

N
13
1
4
5
1
5
-

%
50
15
5
5
10
5
10
5
5
-

N
10
3
1
1
2
1
2
1
1
-

1
1
1
1
2
1
1

Çalışmamızda evli erkekler, kadınların çalışması konusundaki düşüncelerini birçok şekilde ifade
etmişlerdir. Eşi çalışan erkeklerin %30’u kadınların topluma katkı sağlamak için çalışması gerektiğini
ifade ederken, eşi çalışmayanlar da bu oran %20’ye düşmüştür. Kadınların çok para harcayıp kendi
masraflarını kendileri karşılaması gerektiği düşüncesini eşi çalışan erkeklerin %20’si, eşi
çalışmayanların %15’i dile getirmiştir. Bu düşüncelerin yanı sıra kadın gün boyu evde durduğu için eşi
tarafından ‘başımın etini yiyor’ tabirini eşi çalışanlarda çalışmayanlarda kullanmıştır (%5). Ek bir gelir
olması için çalışmalı görüşünü eşi çalışanların %15’i, eşi çalışmayanların %30’u dile getirmiştir. Evli
bir kadının çalışmaması gerektiği ifadesi eşi çalışanlarda %5, eşi çalışmayanlarda %20 oranındadır.
Genel olarak kadınların çalışmasını eşi çalışanların %60’ı, eşi çalışmayanların %35’i uygun bulmuştur.

Eşi çalışmayanların %5’i kadınların eşlerinin izni ile çalışabileceğini ve evlendiklerinde çalışmadığı için
şimdide eşlerinin çalışmadığını ifade etmişlerdir. Eşi çalışanlar böyle bir söylemde bulunmamışlardır.
Eşi çalışan ve çalışmayan katılımcıların %5’i kadınların kendilerini geliştirmesi için çalışması
gerektiğini söylemişlerdir.
Kimlerin /hangi kadınların çalıştığı ile ilgili kategoride; paraya ihtiyacı olanlar çalışıyor ifadesi eşi
çalışanların %20’si, eşi çalışmayanların %100’ü tarafından dile getirilmiştir. Eşi çalışmayanların %25’i
kadınların kariyer için çalıştığını belirtirken, eşi çalışanlarda bu oran %15’dir. Eşi çalışanların %50’si
çalışan kadının bakımlı ve özgüvenli olduğunu ifade etmiş, eşi çalışmayanlar böyle bir söylemde
bulunmamıştır. Eşi çalışanların %25’i kadınların bağımsızlık için çalıştığını ifade ederken, eşi
çalışmayanlarda bu oran %5’dir. Eşi çalışmayan erkekler kadınların genellikle temizlik alanında
çalıştığını (%25), kadınların toplumda etkin rol almak için çalıştığını söylemişlerdir (%20). Eşi
çalışanların %5’ine göre eğitim durumunu tamamlayan kadınlar çalışırken, eşi çalışmayanlara göre
eğitim durumunu tamamlayan kadınların çalıştığı düşüncesi %20 oranındadır. Eşi çalışmayan erkeklerin
%15’i, eşi çalışanların %5’i çalışan kadınların para ve söz sahibi olma konusunda güçlü olduğunu ifade
etmişlerdir.
Kadınların çalışmasının avantajlı yönleri farklı şekillerde dile getirilmiştir. Eşi çalışanların %80’i, eşi
çalışmayanların %55’i maddi destek sağlama avantajını ifade etmişlerdir. Eşi çalışmayanların %20’si,
eşi çalışanların %5’i sosyal alanda daha aktif olmasına yol açacağını belirtmişlerdir. Eşi çalışanların
%15’i kadınların kendilerini idealleri için geliştirdiğini söylerken, eşi çalışmayanlarda bu oran %5
düzeyindedir. Eşi çalışmayanların %5’i, eşi çalışanların %30’u çalışan kadınların kendilerine
güvendiğini ifade etmiştir. Kadınların harcadıkları paranın kimseye hesabını vermek zorunda olmadığı
%5 oranında eşi çalışanlar %20 oranında eşi çalışmayanlar tarafından avantaj olarak dile getirilmiştir.
Eşi çalışmayanların %15’i, eşi çalışanların %5’i kadınların çalışarak geleceğini (emeklilik) güvence
altına aldığını belirtmiştir. Eşi çalışanların %10’u, eşi çalışmayanların %5’i ise “Akşama kadar
yoruluyor ve bana sarmıyor” ifadesini çalışmanın bir avantajı olarak dile getirmişlerdir.
Benzer şekilde kadınların çalışmasının dezavantajlı yönlerinde de farklı temsiller gözlenmiştir. Eşi
çalışanların %25’i, eşi çalışmayanların %5’i kadınların çalışmasının olumsuz yönlerinin olmadığını
belirtmiştir. Eşi çalışmayanların %25’i, eşi çalışanların %10’u kadınların fiziksel olarak çok
yorulduğunu söylemiştir. Eşi çalışanlar ve çalışmayanların %25’i çalışan kadınların eşleriyle
ilgilenemeyeceğini, bu yüzden ilişkilerinin zamanla bozulacağını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde
çalışan kadının ailesine fazla zaman ayıramayacağını dezavantaj olarak eşi çalışanların %55’i, eşi
çalışmayanların %50’si tarafından ifade edilmiştir. Eşi çalışanların %10’u, eşi çalışmayanların %45’i
ise çocuk yetiştirmede ilgi yetersizliği olacağını söylemiştir. Ev işlerinin aksayacağı %20 oranda eşi
çalışmayanlar, %5 oranda eşi çalışanlar tarafından ifade edilmiştir. Katılımcıların %5’i gelir dağılımında
kadın-erkek arasında eşitsizlik olacağını ifade ederken, kadınların iş sebebi ile herkesle muhatap
olmasından duyulan rahatsızlık (örneğin, kıskançlık) %10 oranında eşi çalışan ve %5 oranında eşi
çalışmayan erkekler tarafından dile getirilmiştir.
Çalışan kadın ile çalışmayan kadın arasındaki farklar eşi çalışan ve çalışmayan erkeklere sorulduğunda
eşi çalışanların %5’i, eşi çalışmayanların %20’si fark yoktur demiştir. Çalışan kadının sosyal alanda
daha aktif olduğu eşi çalışanların %50’si, eşi çalışmayanların %35’i tarafından vurgulanmıştır. Kadının
paraya sahip olmasıyla ‘üç gün sonra çekip gidebilir’ tabiri eşi çalışanların %20’si, eşi çalışmayanların
%25’i tarafından dile getirilmiştir. Çalışmanın zorluğunu çalışmayan bilemez düşüncesi eşi çalışanların
%10’u, eşi çalışmayanların %15 tarafından ifade edilmiştir. Çalışan kadının para harcamasında daha
rahat olacağı; ekonomik özgürlüğe sahip olacağı söylemi eşi çalışanlarda %35, eşi çalışmayanlarda
%10’dur. Kadınların aileye vakit ayırmasında çalışmasına bağlı olarak farklılık gözleneceğini eşi
çalışanların %10’u, eşi çalışmayanların %5’i tarafından dile getirilmiştir. Çalışan kadının kocaya
hükmetmek, ailede söz sahibi olmak isteyeceği eşi çalışan ve çalışmayanların %10’u tarafından ifade
edilmiştir. Çalışmayan kadının ‘dört duvar arasında olması ‘diğer bir ifadeyle farklı sosyal çevreden
mahrum olacağına ilişkin temsiller eşi çalışanların %5’i, eşi çalışmayanların %15’i tarafından
yapılmıştır. Çalışmayan kadının evine bağlı olacağı düşüncesi ise eşi çalışanların %5’i, eşi

çalışmayanlar %10’u tarafından dile getirilmiştir. Çocuğun refah düzeyi artar, çalışan kadının stresi az
olur düşüncesi eşi çalışanların %15’inin söyleminde yer almıştır.
Çalışmanın kadına aile ilişkileri, sosyal ilişkiler ve ekonomik yönden etkileri sorulduğunda eşi
çalışanların %30’u, eşi çalışmayanların %20’si çalışan kadın parasını özgür bir şekilde harcar ifadesini
kullanmıştır. Eşi çalışanların %75’i, eşi çalışmayanların %45’i kadının sosyal kültürel açıdan
etkilenebileceği düşüncesini ifade etmiştir. Kadının hayatın her safhasında eşi ile birlikte olacağı eşi
çalışanların %5’i, eşi çalışmayanların %10’u tarafından dile getirilirken, kadının aileye karşı anlayışlı
olacağı eşi çalışanların %5’i, eşi çalışmayanların %15’i tarafından söylenmiştir. Eşi çalışanların %45’i,
eşi çalışmayanların %40’ı ekonomik yönden iyi olacağını söylerken, eşi çalışanların %75’i, eşi
çalışmayanların %60’ı ailevi açıdan iyi etkilemez düşüncesine sahiptir. Kadın çalıştığı için sosyal
ilişkilere vakti kalmayacağını eşi çalışmayanların %15’i tarafından dile getirmiştir.
Eşi çalışan erkeğe eşinin çalışması veya eşi çalışmayan erkeğe eşinin çalışmaması hakkındaki
düşünceleri sorulmuştur. Eşi çalışan erkeklerin %25’i, eşi çalışmayan erkeklerin ise %10’u tek maaşla
aile geçindirmekte problem yaşanacağını ve kadının çalışmazsa olmayacağını ifade etmiştir. Eşinin
çalışmasını istemeyen katılımcılar ise %25 oranında eşi çalışan, %40 oranında eşi çalışmayanlardır. Eşi
çalışanların %50’si, eşi çalışmayanların %35’i aile için kadının çalışmasına olumlu baktığını
söylemiştir. Eşi çalışan erkeklerin %5’i, eşi çalışmayan erkeklerin ise %10’u eşlerinin çalışıp
çalışmamasının eşin kendi seçimi olduğunu belirtmiştir.
Eşi çalışan katılımcılara eşinin kendi isteğiyle çalışıp çalışmadığı sorulduğunda; kendi isteğiyle çalıştığı
(%80) , maddi destek sağladığı için çalıştığı (%25), daha önce çalıştığı için şimdi de çalıştığı (%5),
kendini geliştirmek istediği için çalıştığı (%5) söylenmiştir. Eşi çalışmayan katılımcılar tarafından ise;
eşinin kendi isteğiyle çalışmadığı (%20), gerektiğinde kendisine yardım ettiği (%5), ekonomik olarak
ihtiyaç duymadıkları (%20), çocuğuna baktığı için çalışamadığı (%30), annesinin hasta olmasından
dolayı çalışmadığı (%5), yetiştirme tarzından dolayı çalışmadığı (%10), eşinin kendine uygun iş
bulamadığı ve yeterli eğitime sahip olmadığı için çalışmadığı (%15) söylenmiştir. Eşi çalışmayan
katılımcılar tarafından ayrıca kadının çalışması için ona güven duyması gerektiği ifade edilmiştir (%5).
Eşin para kazanması konusundaki düşünceler ise; eşi çalışanların %65’i, eşi çalışmayanların %50’si
tarafından ekonomik yönden daha iyi olacağı şeklindedir. Eşi çalışanların %25’i eşim de ben de
istediğimiz şeyleri satın alabiliriz demişlerdir. Eşi çalışanların %20’si, eşi çalışmayanların %15’i para
kazanan eşin özgüvenli olacağını ifade etmiştir. Eşi çalışanların %5’i ayrıca kazandığı parayı hiç
görmediğini, kadının her şeyde söz sahibi olmasına neden olacağını ve kendi kazandığı için tasarruf
ettiğini ifade etmiştir. Eşi çalışanların %10’u, eşi çalışmayanların %5’i eşinin kendisinden fazla kazanç
sağlamasının büyük bir sorun olacağını belirtmiştir.
TARTIŞMA
Araştırmanın amacı doğrultusunda erkeklerin çalışan kadına ilişkin sosyal temsilleri incelendiğinde eşi
çalışan ve eşi çalışmayan katılımcılar arasında farklılık gözlenmiştir. Örneğin evli kadın çalışmamalıdır
düşüncesi eşi çalışmayan erkekler tarafından daha fazla dile getirilmiştir. Eşi çalışmayan erkekler
kadının çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, çalıştığı zaman eve olan bağlılıklarının az olacağını ifade
etmişlerdir. Ancak maddi açıdan sıkıntı yaratıyor ise kadının çalışması gerektiğini belirtmişlerdir.
Toplumumuzda geniş kabul gören görüşte olduğu gibi bulgularımızda kadını çocuk bakımı ve ev işleri
gibi daha çok ev içi üretim faaliyetlerinin yapıldığı özel alana kapatan bir görev paylaşımı söz
konusudur. Literatürle tutarlı olarak çocuk bakımı, ev işleri ve yaşlı bakımı gibi ev içi üretim
faaliyetlerinin dağılımı ve bu işlerin yoğunluğu kadının işgücüne katılımında belirleyici etken olarak
karşımıza çıkmaktadır (Korkmaz ve Korkut, 2012). Eşi çalışan erkekler ise evli kadının çalışmaması
düşüncesine sahip olmalarını eşinin çalışmasından dolayı yaşamış oldukları olumsuz deneyimlere
bağlamışlardır. Kadına ihtiyaç olan alanlarda çalışması gerektiğini belirten eşi çalışan erkekler özellikle
güvenlik sektöründe kadınlara üst taramalarında ihtiyaç olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca anaokullarında
kız çocuklarının tuvalet ihtiyacını karşılamasında kadın çalışanların yardımcı olması gerektiği
vurgulanmıştır. Yapılan çalışmalarda da kadınlar için öğretmenlik, hemşirelik, hosteslik gibi bakım
verme ve hizmet gerektiren işlerde çalışmak uygun olarak algılanırken; erkekler için mühendislik,
müteahhitlik, elektrik işleri, müdür, yönetici ve politikacı gibi daha fazla bağımsızlık, güç ve liderlik

gerektiren işler uygun görülmüştür. Bu sonuçlara bakıldığında araştırmamız literatür bulgularını
desteklemektedir. Kadınların genellikle temizlik sektöründe çalıştığını dile getirenler eşi çalışmayan
katılımcılardır. Bir ülkede istihdamın mesleki dağılımı, o ülkenin gelişmişlik düzeyi, eğitim düzeyi ve
teknolojik gelişme düzeyi ile yakından ilgilidir. Gelişmiş ülkelerde, orta ve uzun süreli eğitim sonunda
kazanılan mesleklerin toplam istihdam içinde payı yüksektir. Buna karşılık az gelişmiş ülkelerde
nüfusun önemli bir kısmı yeterli eğitim imkânına sahip olmadığı için ya tarımsal mesleklere ya da az
nitelik gerektiren mesleklere sahiptir (Karabıyık, 2012). Dolayısıyla ülkemizde kadına az daha nitelik
gerektiren işlerin uygun bulunması beklenilebilecek bir durumdur. Toplumda etkin bir rol almak isteyen
kadınların çalıştığı, eşi çalışmayan kişiler tarafından daha fazla dile getirilmiştir. Kadının eğitimini
tamamlaması sonucunda kendilerini çevrelerine ispat etme arzularının kadınların çalışmasına sebep
olduğu belirtilmiştir. Çalışma yaşamı, toplumsal yaşamın diğer alanlarında da varlık gösterebilmenin
temel koşullarından biri olarak değerlendirilmektedir. Nitekim çalışma yaşamı, sağladığı statü, gelir,
sosyal ilişkiler, sosyal güvence, sendikal örgütlenme, yönetime katılma gibi olanaklar ile bireylerin
toplum içinde yer almaları gereken süreçleri de belirli ölçülerde sunmaktadır (Çakır, 2008).
Çalışmamızda genel olarak erkeklerin, kadınların çalışmasına olumlu baktığı gözlenmiştir. Eşi çalışan
erkekler kadının çalışmasının topluma katkı sağladığını, aileye maddi destek sunduğunu, kadına
özgüven verdiğini, özgürleştirdiğini ve daha bakımlı kıldığını ileri sürmüşlerdir. Eşi çalışmayan erkekler
ise çalışmanın maddi boyutu üzerinde daha fazla odaklanarak kadınların ek gelir için çalışması
gerektiğini veya paraya ihtiyacı olanların çalıştığını ileri sürmüşlerdir. Ayrıca çalışmanın kadına kariyer
sağladığını, sosyal olarak kadını aktifleştirdiğini ve bağımsızlaştırdığını ifade etmişlerdir. Ancak
çalışma hem eşi çalışan hem eşi çalışmayan erkekler için bazı dezavantajlar taşımaktadır. Özellikle
aileye ve çocuklara bakım ve ilgi göstermede, ev işlerinin yürütülmesinde olumsuzluklar yaşanacağı
düşünülmüştür. Çalışan kadının sosyal alanda daha aktif olması, para kazanması, ekonomik özgürlüğü
eşler tarafından olumlu algılanmakla birlikte ayni zamanda eşlerde olumsuz duygulara da yol açıyor
görünmektedir. Toplumsal cinsiyetçi bakış açısıyla katılımcıların kadını annelik, bakım verme gibi ev
içi işlerde ve rollerde görme arzusunun hâkim bir eğilim olduğu düşünülmüştür.
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ÖZET
Evlilik iki bireyin resmi birlikteliği olarak tanımlanmaktadır. Bu resmi birliktelik yalnızca hukuksal bir
anlam taşımaz, aynı zamanda toplumsal açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Değişen yaşam standartları
içerisinde evlenme yaşı geçmişe oranla yükselmiş ve bu durum belirli sebepler dolayısıyla evlenmeyen
ya da geç yaşta evlenen insanlara karşı bir algı oluşturmuştur. Bu çalışmada “evde kalma” kavramı
üzerinden evlenmeyen insanlara olan bakış açısı incelenmiştir. Bu amaçla yaşları 18-79 arasında 30
kadın ve yaşları 18-79 arasında 30 erkek katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.
Yapılan görüşmeler sonrasında katılımcıların düşünceleri Serge Moscovici’nin (1984) toplumların
deneyimlerine dayanarak ürettikleri görüşleri içeren Sosyal Temsil Kuramı çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Elde ettiğimiz bulgulara göre katılımcıların çoğunluğu evde kalma kavramını
özgürlük, rahatlık ve kişinin kendi kararlarından sadece kendisinin sorumlu olması şeklinde ifade
etmişlerdir. Kadın katılımcılar evde kalma kavramını olumsuz bir kavram olarak değerlendirirken, erkek
katılımcılar bu durumu yalnızlık olarak tanımlamışlardır. Kadın ve erkek katılımcılara göre evde kalma
nedenleri; insanların çok seçici olmaları, bu yüzden kimseyi beğenmemeleri ve gerçekçi olmayan
beklentiler içerisinde olmalarıdır. Araştırma bulgularımız göstermektedir ki evde kalma kavramı sadece
deyim niteliği taşıyan bir olgu değil; aynı zamanda kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir
yaşantıdır. Çalışmamızın bu bağlamda literatüre kazandırılma olasılığı olan ilk araştırma olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Evde Kalma, Sosyal Temsiller
ABSTRACT
Marriage might be defined as the official association of two individuals. This official unity not only has
a legal meaning, but also has a great importance in society. Within the changing living standards at
present, the age of marriage has increased compared to the past and this fact made a perception towards
people married at a late age or who did not marry for certain reasons. In this study, the views about
people who are not married and the concept of “spinster” which is mean not to be able to get married
are examined. For this purpose, semi-structured interviews were applied to 30 male and 30 female aged
18-79 years. After the interviews, the opinions of the participants were evaluated in the light of Social
Representation Theory which includes Serge Moscovici's (1984) views based on the experiences of
societies. According to the findings, the majority of the participants stated that the concept of spinster
was freedom, comfort and self-judgment of the individual. While female participants considered the
concept of spinster as a negative concept, male participants defined this as loneliness. According to male
and female participants, the reasons for becoming an old maid were stated as; women can be very
selective and they don't like anyone or they may have unrealistic expectations. The findings showed that
the concept of spinster is not just an idiom but also an experience that negatively affected individual's
social life. It is thought that this study is the first research in the literature on this context.
Key Words: Marriage, Spinster, Social Representations

“EVDE KALMA” SOSYAL TEMSİLLERİ
Evrimsel açıdan bakıldığında türünün devamını sağlamak için üreme potansiyeline sahip olan insan
bu potansiyeli gerçekleştirmek ve hayatta kalmak için eşe ihtiyaç duymuştur. Duyulan bu ihtiyaç
sonucunda geliştirilen ikili ilişkiler, artan kültürel birikim, aile kurumunu ve evlenme ritüellerini de
beraberinde getirmiştir. Tanım olarak evlilik, iki birey tarafından oluşturulmuş, resmi, dini veya
ülkesel farklılıklara göre geleneksel olarak başka şekillerde gerçekleştirilen meşru bir birlikteliktir
(Pressat, 1988). Evlilik her kültürde oldukça yaygın olan bir sosyal kurumdur. Toplumumuzda
evlenme olgusu son yıllarda değişmeye başlamış olmakla beraber, evlenmeye verilen önem
evlenmeyen kişilere yönelik bir algıyı da beraberinde getirmiştir. Evde kalma kavramı da bu algının
bir ürünü olarak ortaya çıkmış ve yaygın olarak bilinen bir kavram olmuştur. “Evde kalma” diğer bir
ifadeyle “evlenememiş olma” içinde bulunduğumuz sosyal bağlamda kalıplaşmış, hayata yön veren
ve sosyal temsil araştırmasına uygun bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde “evde
kalma” kavramının herhangi bir tanımına rastlanmamıştır. Onur (1995) tarafından yapılan bir
çalışmada bireyin evlenmesi gereken anı belirleyen “toplumsal saat” bile vardır denilerek evde kalma
yaşına vurgu yapıldığı görülmüştür. Uygun evlenme yaşı kültürden kültüre ve yaşanılan zamana bağlı
olarak değişebilmekle birlikte bu yaşı geçen kişilerin topluma göre evde kalmış sayıldığı ve bu kişilerin
evlenmeme nedenlerinin sorgulandığı görülmüştür. Konuya ilişkin literatür azlığı sebebiyle evde
kalma kavramı ve ilgili konular evlenme, evlenmeme literatüründen edinilen bilgiler ışığında
açıklanmıştır. Örneğin bir araştırmada sağlığın bozulması gibi duygusal ve psikolojik açıdan en
kırılgan olduğu dönemlerde bireyin yanında güvendiği bir eşinin olması yaşama gücünü olumlu
etkileyen bir durum olarak belirtilmiştir (Mollenkopf ve Walker, 2007). Başka bir çalışmada evli
insanların hiç evlenmemiş, boşanmış ya da eşini kaybetmiş insanlara göre daha yüksek düzeyde öznel
iyilik haline sahip oldukları bildirilmiştir (Diener, Suh, Lucas ve Smith, 1999). Bahsedilen bu
araştırmalar evliliğin önemini destekler nitelikte olup evde kalmanın da insan psikolojisi üzerinde
etkisinin nasıl olacağını öngörür niteliktedir. Yukarıda da belirtildiği gibi evde kalma kavramı yaygın
olarak bilinen, kullanılan ve evlenmeyen kişiye yönelik pek çok önyargı ve kalıpyargı içeren bir
betimlemedir.
Bu çalışmada evde kalmanın ne anlama geldiği, nedenleri, yaşı, sonuçları, kişisel bir tercih olup
olmadığı, evde kalan bireylere toplumun bakış açısı ve söylemlerin neler olduğu, evde kalan kişilerin
psikolojilerinin nasıl olacağı ve evde kalmayı önleme yolları Sosyal Temsiller Kuramı çerçevesinde ele
alınmıştır.
Moscovici sosyal temsili toplumların deneyimlerine dayanarak ürettikleri ortak kuramları, görüşleri ve
bilgileri içeren bir kavram olarak tanımlamıştır (akt., Aktaş, Cirhinlioğlu ve Özkan, 2016). Sosyal
temsiller bireylerin içerisinde yaşadıkları toplumlar tarafından oluşturulmuş bir kural olmasa dahi
hemen hemen toplumun tüm bireyleri tarafından bilinen ve hayatlarının ilerleyişi üzerinde söz sahibi
olan kalıplaşmış yargılardır diyebiliriz. Diğer bir ifadeyle toplumun üyelerinin konuşarak pekiştirdikleri
bilgi, birikim, tecrübelerinin zamanda yoğurularak ortak bir paydaya ulaşmasıdır. Sosyal temsil
araştırmalarında amaç doğruyu-yanlışı, iyiyi-kötüyü ayırt etmek değil sözü geçen olguya incelenen
toplumda nasıl bakıldığını anlamaktır. Sosyal temsiller bireylere yaşadıkları deneyimler hakkında
diğerlerinin ne düşündüğüne ilişkin bilgi verir. Böylece sosyal temsiller sosyal gerçekliğimizi
adlandırmamızı, sınıflandırmamızı ve tartışmamızı mümkün kılarlar. Paylaşılan sosyal temsiller
birbirimizi anlamamıza yardım eder, nesnelere anlam vermek için inançlarımızı fikirlerimizi ve
tutumlarımızı şekillendirir. Bunun sonucu olarak bireyler iletişim esnasında gerçeği yeniden
yapılandırır, ortak olarak yeniden yapılandırılmış gerçeğe göre de davranışını düzenler (Moscovici,
1984). Toplumu oluşturulan bireyle ilgilenen psikoloji için sosyal temsiller önemli bir araştırma alanıdır.
Literatür incelendiğinde önemli sayıda sosyal temsil araştırmalarının yapıldığı görülmüştür. Bu
çalışmalardan bazı örnekler; Türk örnekleminde avukat olan ile olmayanların adalete ve Türkiye’deki
hukuk sistemine ilişkin sosyal temsilleri (Aktaş ve diğerleri, 2004), Namus adına kadına yönelik şiddete
dair sosyal temsiller (Ceylan, Doğulu ve Akbaş, 2016), Türkiye' de sosyal medya kullanıcılarının
Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsilleridir (Özdemir ve Öner- Özkan, 2016).

YÖNTEM
İŞLEM
Bu çalışma genel olarak erkek ve kadınların evde kalmak (hiç evlenmemiş olmak) kavramını nasıl
algıladıkları ve ne düşündüklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Katılımcılarla araştırmanın amacı
doğrultusunda hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Gönüllü katılımcılarla iş ve ev
ortamlarında yapılan görüşmeler ortalama 60 dakika sürmüştür. Görüşmelerle ilgili analizler yapılırken
dile getirilen düşüncelerin kaç kişi tarafından dile getirildiği (N) ve katılımcıların yüzde kaçı tarafından
dile getirildiği (%) hesaplanmıştır.
ÖRNEKLEM
Çalışma 30 kadın, 30 erkek 60 katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcılar 18-79 yaş aralığındadır.
Örneklemin temsil gücünü arttırmak için her iki cinsiyette 18-29 yaş aralığında 20 kişi, 30-59 yaş
aralığında 20 kişi ve 60 yaş ve üzeri 20 kişi araştırmaya dahil edilmiştir. Demografik açıdan
değerlendirildiğinde erkek katılımcıların 12’ si bekar, 18’ i evli, 14’ ü üniversite, 6’ sı ilkokul, 1’ i
ortaokul, 9’ u lise mezunu ve 23’ ü orta, 2’ si düşük, 5’ i yüksek gelirlidir. Kadın katılımcıların 11’ i
bekar 19’ u evli; 11’ i üniversite, 8’ i ilkokul, 2’ si ortaokul, 3’ ü lise mezunudur ve 6’ sı okuma yazma
bilmemektedir. Ayrıca 4’ ü düşük, 25’ i orta , 1’ i ise yüksek gelirlidir.
GÖRÜŞMELER
Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Görüşmeler esnasında sorulan sorular
daha önceden belirlenen temel konular çerçevesinde şekillenmiştir. Yapılan görüşmelerde üzerinde
durulan temel konu ve sorular Tablo-1’de gösterilmiştir
Tablo-1. Yapılan görüşmelerde üzerinde durulan temel konular
1.Evde kalma kavramı
Evde kalmak sizin için ne ifade ediyor?
2.Evde kalmanın nedenleri
İnsanlar neden evde kalır?
Kadınlar neden evde kalır?
Erkekler neden evde kalır?
3.Evde kalan insanlara toplumun bakış açısı
Olumlu bakış açısı
Olumsuz bakış açısı
4.Evde kalma yaşı
Kişi kaç yaşından sonra evde kalır?
Kadınlar için
Erkekler için
5. Söylemler
Evde kalmış insanlara söylenen söylemler nelerdir?
6. Evde kalmanın sonuçları
Olumlu sonuçlar
Olumsuz sonuçlar
7. Tercih durumu
Evlenmemek tercih midir?
8. Psikolojileri
Evde kalmış insanların psikolojileri nasıldır?
9. Önleme yolları
Evde kalmayı önleme yolları nelerdir?

KATEGORİLER
1.EVDE KALMA KAVRAMI
Evde kalmak sizin için ne ifade ediyor?
Toplumsal bir kalıptır.
Evde kalmak kötü/argo, sinir bozucu bir kelimedir.
Yetersiz olarak değerlendirilen (çirkin, doğurgan olmayan) ve beğenilmeyen
kişilere söylenen söylemdir.
Evde kalmak kişinin kendi tercihidir.
Kişinin kendi tercihi değildir.
Ailesine uygun kişiyi bulamamış olanlara söylenir.
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%

N
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%

N

16
26
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5
8
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3
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20
-----

6
-----
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6
10

6
2
3

Yalnızlık, stres yaratıcı, dışlanmış, yük olduğunu hissetmeyi ifade
etmektedir.
Kadınlara özgü bir kavramdır.
Nasip, kaderdir.
Özgürlük, rahatlık, sorumluluğun paylaşılmamasıdır.
Evde kalmış kişilerin psikolojik sorunları vardır.
Çok seçici olup evlilik zamanını geçirmiş kişilere söylenen sözdür.
Olumsuz evliliklere tanıklık sonucunda kişi evde kalır.
Aşık olmamış kişiler evde kalır.
2.EVDE KALMANIN NEDENLERİ
İnsanlar neden evde kalır?
Evlenmeyi istememişlerdir.
Uygun kişiyi bulamamışlardır (seçicilik, beğenmeme, beğenilmeme,
gerçeklikten uzak beklenti ile kişinin özgür olma isteği ve kendini
değiştirmek istememesi).
Evlenmek için maddi yetersizlikleri vardır.
Evlilik zamanının geçmesi.
Evlenmeyi etkileyecek/erteleyecek durumlarla (aile, travmatik olay, olumsuz
deneyim, yetersiz eğitim düzeyi) karşılaşmak ile beraber evlilikten korkma,
kendine güvensizlik.
Cinsel yöneliminin farklı olması.
Yalnız yaşamayı istemeleri
Sosyal ortam ve evlendirecek kişinin olmayışı.
Toplum yapısı.
Fiziksel ve zihinsel engel.
Kadınlar neden evde kalır?
Evliliği istemezler.
Kişilik özelliği, beğenilmemek.
Seçici olma, gerçekçi olmayan beklenti ve uygun birisini bulamamak.
Nasip, kısmet.
Kariyer ve özgür olma isteği.
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Evlilikten korkma.
Toplumsal kalıpyargı.
Evlenme yaşını geçirmiş olmak.
Ailesel etkenler ve sosyal çevre.
Cinsel yönelim.
Sağlık sorunları.
Erkekler neden evde kalır?
Evlilik yaşını geçirmesinden dolayı.
Seçici olmak ve uygun birisini bulamamak (aşık olamamış olmak).
Evlilik için kendini yetersiz hissetmesi.
Özgür olma isteği.
Kişinin kötü alışkanlıklara sahip olması (madde, alkol) ve toplumca
istenmeyen kişilik özelliklerine sahip olmak.
Evliliği istememek (olumsuz deneyime tanıklık) ve evlilikten korkmak.
Nasip, kısmet.
Erkekler evde kalmaz.
İşsiz olması.
Sağlık sorunları.
Aile baskısı ve ailesel faktörler.
Karşı cinse önyargı, karşı cinsin kariyer ve yüksek statü sahibi olması.
Cinsel yöneliminin farklı olması.
Flört evresinin uzun sürmesi.
Cinsiyete göre değişmez.
Fiziksel çekiciliğin yetersiz olması.
Sosyal çevrenin yetersizliği.
3. EVDE KALAN İNSANLARA TOPLUMUN BAKIŞ AÇISI
Olumlu bakış açısı.
Evlenmeyen kişilere olumsuz bakılmaz.
Kişinin kendi tercihi olarak görülür.
Evlenmemesinin geçerli bir nedeni olduğu düşünülür.
Olumsuz bakış açısı.
Psikolojik baskı, acıma, ön yargı, beceriksizlik ve tembellik.
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Beğenilmeme.
Çevresi tarafından evlendirilmeye çalışılır.
Kendini ve ailesini toplumdan dışlama.
Maddi durumunun yetersiz olduğu düşünülür.
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4.EVDE KALMA YAŞI
Kişi kaç yaşından sonra evde kalır?
Kadınlar için
20 yaş ve üstü
25 yaş ve üstü
30 yaş ve üstü
40 yaş ve üstü
Evde kalmanın yaşı yoktur.
Erkekler için
20 yaş ve üstü
25 yaş ve üstü
30 yaş ve üstü
40 yaş ve üstü
5.SÖYLEMLER
Evde kalmış insanlara söylenen söylemler nelerdir?
Kalık
Armudun sapı üzümün çöpü deme, neden evlenmedin, neyi bekliyorsun,
sabır taşı mı oldun?
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Sorunlu, sorumsuz, kendine güvenemez, zavallı, İşe yaramaz, ipsiz sapsız,
bir baltaya sap olamamış
Evde kalmış
Yaşı geçmiş
Bekarlık sultanlıktır
Kız kurusu
Erkeklere söylenen söylem yoktur
Yaşını almış ama eşini bulamamış
Turşunu mu kuracağız
Erkek kurusu
Kısmeti bağlı
Bunalık /Kart
6.EVDE KALMANIN SONUÇLARI
OLUMLU SONUÇLAR
Kendi kendine yetebilmeyi öğrenmek.
Özgür kalmak
OLUMSUZ SONUÇLAR
Yalnız kalmak, aile kuramamak.
Toplum tarafından baskı görmek, yük olarak görülmek ve olumsuz düşünce
ve söylemlere maruz kalmak, dışlanmak.
Kadınların cinsel tacize maruz kalması.
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Pişmanlık, yetersizlik duygusu.
Aileye bakım vermek zorunda olmak.
Evliliğe isteğin azalması.
7.EVDE KALMAK TERCİH MİDİR?
Evde kalmak bir tercihtir.
Evde kalmak tercih değildir.
TERCİH İSE;
Kişi evde kalmış olur.
Kişi evde kalmış olmaz.
8.PSİKOLOJİLERİ NASILDIR?
Kişi üzerinde psikolojik baskı hisseder.
Kendini toplumdan soyutlar, dışlar, içe kapanır.
Kişi stres yaşar, kötü etkilenir, yıpranır, alınganlık ve hassasiyet gelişir.
Evlenmeyi istemediği için etkilenmez
Evli insanları kıskanır ve etrafa karşı saldırganlaşır.
Yalnızlık hisseder.
İntihar eğilimi içerisinde olur.
Kötü alışkanlıklar edinir (madde kullanımı).
Evliliği yaşayabilmek için kendinden ödün verir.
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9. ÖNLEME YOLLARI
Evde kalmayı önleme yolları nelerdir?
Çok seçici olmamak.
İstediği kişi ile evlenmesini sağlamak, anlaşabileceği birisini bulmak.
Bakımlı olmak, estetik yaptırmak
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N

%

N
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13
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4
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Kariyer ve iş sahibi olmak.
Sosyal olmak, öz güvenli, girişken olmak.
Evliliği özendirmek ve yakın çevrenin evliliğe ön ayak olması ve görücü
usulü.
Zamanında evlenmek
Başkalarının etkisi altında kalmamak ve karalı olup önyargılardan kurtulmak.
Sosyal medya ve internet kullanmak.
Ahlaklı ve anlayışlı olmak.
Eski ilişkilerini değerlendirmek.
Becerikli olmak ve kendini geliştirmek.
Kader.
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BULGULAR
Çalışmamızda evde kalma kavramı katılımcılar tarafından birçok anlama gelebilecek şekilde
tanımlanmıştır. Evde kalma kavramı ile ilgili yapılan tanımlamalar kadın ve erkek olmak üzere iki alt
grupta ele alınmıştır. Evde kalma kavramının ne ifade ettiği katılımcılar tarafından çoğunlukla özgürlük,
rahatlık ve sorumluluğun paylaşılmaması şeklinde adlandırılmıştır (Kadın; %7, N=23; Erkek; %6 ,
N=20). Başka bir ifadeyle katılımcılar için evlenmemiş olmak kararların başkalarından bağımsız olarak,
yalnızca kendi sorumluluğunda olmasıdır ve kişinin evlilikle beraber gelecek yeni sorumlulukları almak
istememesidir (Kadın; %6 , N=20; Erkek; %6, N=20). Kadınların çoğunluğu bu kavramı olumsuz olarak
değerlendirerek kavramın sinir bozucu, kötü/argo bir kelime olduğunu düşünmektedir (%26, N=8).
Erkeklerin çoğunluğu ise evlenmemeyi yalnızlık olarak algılayıp bu durumun stres yaratıcı olduğunu
ifade etmektedirler, aynı zamanda evde kalan kişinin toplumdan dışlanacağını ve ailesine yük olacağını
düşünmektedirler (%40, N=12).
Çalışmamızda evde kalmanın nedenleri; insanların, kadınların ve erkeklerin evde kalma nedenleri olmak
üzere üç kategoride ele alınmıştır. Katılımcıların çoğunluğu insanların evde kalma nedenlerini:
İnsanların çok seçici olmaları bu yüzden karşılarına çıkan kişileri beğenmemeleri, bu kişiler tarafından
beğenilmemeleri ve gerçekçi olmayan beklentiler içerisinde olmaları şeklinde ifade etmişledir (Kadın;
%72, N=22; Erkek; %72, N= 22). Bu tanımlama için kadınlar ve erkekler arasında görüş farklılığı
bulunmamaktadır. Kadınların evde kalma nedenlerinde yine kadınlar ve erkekler arasında görüş birliği
vardır. Kadınların çok seçici oldukları ve gerçekçi olmayan beklenti içerisinde oldukları nedeniyle evde
kaldıkları düşünülmektedir. Erkeklerin evde kalma nedenleri için katılımcılar erkekler özgür olmak
istedikleri için evde kalır demişlerdir. Bu neden kadın katılımcıların çoğunluğu için de geçerlidir. Erkek
katılımcılar kişinin evlilik için kendini yetersiz hissetmesini erkeklerin evde kalma nedenleri arasında
göstermiştir.
Evde kalan insanlara toplumun bakış açısı olumlu, olumsuz olmak üzere iki kategoride incelenmiştir.
Olumsuz bakış açısının oldukça fazla olduğu ve evde kalan insanların psikolojik baskıya maruz
kaldıkları, beceriksiz, tembel olarak nitelendirildikleri ve evde kalmış insanlara ön yargılı yaklaşıldığı
görülmüştür (Kadın; %86, N=26; Erkek; %83, N=25).
Evde kalma yaşı için kişiler hem kadın hem erkek için farklı yaş grupları belirtmişlerdir. Kadın
katılımcılar kadınlar için evde kalma yaşını 30 yaş ve üzeri olarak belirtirken (%30, N=9), erkekler için
40 yaş ve üzeri olarak belirtmişlerdir (%20, N=6). Erkek katılımcılar ise kadınların (%23, N=7) ve
erkeklerin (%46, N=14) 30 yaşından sonra evde kaldığını ifade etmişlerdir.
Evde kalan insanlara ağırlıklı olarak söylenen söylem "kalık" olarak ifade edilmiştir (Kadın; %50, N=15;
Erkek; %33, N=10). Bu kavramın ifade edilme sıklığı diğer söylemlerle karşılaştırıldığında kadınlara
ve erkeklere göre değişmemektedir. Kız kurusu söyleminin de oldukça fazla ifade edildiği görülmüştür
(Kadın; %30, N=9; Erkek; %20, N=6).

Katılımcıların ifadelerine göre evde kalmanın en belirgin sonuçları toplum tarafından olumsuz
düşüncelere/söylemlere maruz kalmak ve toplum tarafından dışlanmaktır (Kadın; %69, N=21; Erkek;
%89, N=27). Kadınlar ve erkeklere göre bu sonuçlar farklılaşmamaktadır; her iki grupta da olumsuz
sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.
Katılımcıların çoğunluğuna göre evlenmemek bir tercihtir (Kadın; %83, N=25; Erkek; %86, N=26) ve
kişi evlenmemeyi tercih etmiş olsa da kişinin evde kalmış olduğu düşünülmektedir. Verilen cevaplar
kadınlara ve erkeklere göre farklılaşmamaktadır.
Katılımcılar evde kalan insanların psikolojilerini değerlendirirken kişilerin stres yaşayacaklarını, bu
durumdan kötü etkileneceğini ve psikolojik olarak yıpranacaklarını ifade etmişlerdir (Kadın; %43,
N=15; Erkek; %80, N=24). Başka bir deyişle kişinin depresyona gireceği, yetersizlik hissedeceği, bir an
önce evlenmek için stres yaşayacağı düşünülmektedir.
Katılımcılar tarafından sosyal, girişken ve öz güvenli olmanın evde kalma durumunu önleyebileceği
üzerinde durulmuştur (Kadın; %30 , N=9; Erkek; %40, N=12). Erkek katılımcılar kariyer ve iş sahibi
olunarak da evde kalmanın önlenebileceğini düşünmektedirler (%13 , N=4).
TARTIŞMA
Bu çalışmada evde kalma kavramının sosyal temsili kadın ve erkek katılımcılarla yapılan görüşmeler
yoluyla incelenmiştir. TDK (t.y.) evde kalma kavramını deyim olarak nitelendirip ‘kızın evlenme
çağının geçmiş olması’ şeklinde tanımlamıştır. Çalışmamızda katılımcılara sorular yöneltildiğinde
erkekler ile ilgili sorular soruluncaya dek katılımcıların cevapları kadınlara yönelik olmuştur. Bu durum
evde kalma kavramının sadece kadınlara özgü bir kavrammış gibi algılandığını desteklemekle birlikte
ataerkil Türk toplumunun bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. Toplumumuzda evlenmek bir statü
göstergesi olarak kabul edilir ve toplumun gelenekleri için önemli bir roldür. Dolayısıyla evde kalmış
kişi bu role sahip olmadığı ya da olamadığı için kişiye toplumun bakış açısı farklılaşır. Evliliğe verilen
önemin, hem evde kalmış insanlara bakış açısını farklılaştırdığı hem de bakış açısını cinsiyetçi olarak
pekiştirdiği düşünülmektedir. Nitekim evliliğin yanı sıra evde kalma ile ilgili kitaplar, internet forumu
ve blog sitelerinde konuyla ilgili görüş ve yazılar özellikle kadınlar üzerinden değerlendirilmiştir.
Örneğin Akyüz (2016) kitabında evlenmemiş üç kız kardeş ve yana yakıla kızlarını evlendirmeye çalışan
bir annenin hikâyesiyle toplumun evlenmeye, evde kalmaya bakış açısının yansımasını ele almıştır.
Evlenme durumu ve yaşı her ne kadar günümüzde değişmiş olsa da çalışmamızda katılımcıların
çoğunluğunun evlenmemeyi bir tercih olarak gördüğü halde kendi tercihi ile evlenmemiş kişileri evde
kalmış olarak değerlendirdikleri bulgusu oldukça ilginç bulunmuştur. Bu durum sosyokültürel bağlamda
evde kalma kavramının oldukça etkili olduğunu düşündürmektedir. Çoğunlukla olumsuz değerlendirilen
bir kavram olması bakımından “evde kalmış” olarak nitelendirilen insanlar da bu kavramın
doğurgularından fazlasıyla etkilenmektedir. Bulgularda da belirtildiği gibi büyük stresör olması
nedeniyle kişilerin depresyona gireceği düşünülmektedir. Literatürde konuyla ilgili araştırmaya
rastlanmamıştır. Fakat sosyal medya ve çeşitli forumlarda belirtilen görüşler bulguları destekler
niteliktedir. Örneğin bir forumda evde kalmış kız psikolojisi başlıklı bir konuda belirtilen görüşlerde
kişilerin son derece hassas oldukları, ufacık bakıştan bile irrite oldukları ve yalnız kalmamak için en
büyük hobilerinin kurslar olduğu belirtilmektedir (“Evde kalmış kız psikolojisi”, 2004). Her ne kadar
bu görüşler sadece kadınlar için belirtilmiş ve genel beklentinin kadınların psikolojilerinin bu durumdan
daha olumsuz etkileneceği yönünde olsa da çalışmamızdaki bulgular evde kalmış olmanın erkek ve
kadın psikolojisi üzerinde farklılaşmadığı şeklindedir. Evlenmemiş olma durumunun ne zaman ne
şartlar altında evde kalmış olma durumuna evrileceği kültürel boyutunun dışında yasalarla da
şekillendirilmiştir. Öyle ki 2016 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaptığı bir düzenlemeyle
devlet, ” Devlet Çeyiz Desteği” adı altında evlenecek çiftlere maddi destek sağlama kararı almıştır ve
bu desteği almak için 27 yaşını geçmeden ilk evliliğini yapmayı şart koşarak aslında evde kalmaya
ilişkin yaş kriteri belirlemiştir. Yürütülen evlilik politikalarının ve insanları evlendirmeye teşvik etmek
için oluşturulmuş platformların varlığı evlenmeyi zorunlu bir eylem olarak göstermekte ve evde
kalmanın toplum için problemli bir durum olduğu, bunun somut değişiklerle ortadan kaldırılmasının
gerekliliği ve ortadan kalktığı durumda toplumun daha sağlıklı olabileceği düşüncesi vurgulanmaktadır.

Evde kalma kavramının sadece deyim niteliğinde kalmayıp aslında kişiyi olumsuz etkileyen ve farkında
olunması gereken önemli bir konu olması nedeniyle çalışmamızın literatüre kazandırılmasının önemli
olduğu düşünülmektedir. Çalışmamız psikolojik bir tehdit unsuru olarak görülen evde kalma konusunun
daha kapsamlı ele alınacağı araştırmaların yapılması için bir başlangıç niteliğindedir.
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ÖZET
Ülkemizde ve dünyada son yıllarda zirai faaliyetlerin öneminin artmasına bağlı olarak bu faaliyetlerin
mali boyutu da önem kazanmaya başlamıştır. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri zirai faaliyet olarak
kabul edildiğinden bu kapsamda elde edilen gelirler zirai kazanç olarak kabul edilmektedir. Canlı
hayvanların vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddelerinde düzenlenmektedir. Bu
çalışmada Türk Vergi Sisteminde canlı hayvanlara yönelik vergisel düzenlemeler hakkında bilgiler
verilerek değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Zirai Kazanç, Canlı Hayvan, Türk Vergi Sistemi
ABSTRACT
Due to the increasing importance of agricultural activities in our country and in the world in recent years,
the financial dimension of these activities has also started to gain importance. Since agricultural
activities are considered farming activities as income obtained in Turkey in this context is considered to
be agricultural earnings. The taxation of live animals is regulated in the relevant articles of the Income
Tax Law. In this study will be assessed giving information about tax regulations for live animals in
Turkish Taxation Sytem.
Keywords: Tax, Agricultural Income, Livestock Page, Turkish Taxation System
1.GİRİŞ
Son yıllarda hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan tarım ve hayvancılık sektörü
ekonomik olarak artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Kıt kaynakların değer kazanması temel
prensibi çerçevesinde tarım sektörü alt sektörleriyle beraber hükümetlerin sosyal ve ekonomik
programları açısından ağırlıklı olarak odaklanmaya başladıkları bir sektör haline gelmiştir. Hayvancılık
faaliyetlerinin ekonomik önem ve değerinin artması, hayvancılık faaliyetlerinin vergilendirilmesine dair
düzenlemelerin öneminin artmasına neden olmaktadır.
Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri Gelir Vergisi Kanunu'nun zirai kazançların vergilendirilmesini
düzenleyen hükümleri çerçevesinde vergilendirilmektedir. Bu çalışmada hayvancılık faaliyetlerinin
vergilendirilmesi özellikle canlı hayvanların vergilendirilmesi boyutuyla ele alınarak
değerlendirilecektir. Bu amaçla öncelikle konuyla ilgili kanuni düzenlemelere yer verilecek daha sonra
bu düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Geçmişten günümüze et, süt, yün, deri gibi ürünlerinin yanı sıra taşıma amaçlıda kullanılan büyükbaş
canlı varlıklar günümüzde de yaşamsal önemini kaybetmiş değildir. Köyden kente göçlerin artması,
teknoloji ve uluslararası sermaye hareketlerinin çoğalması, geleneksel yöntemlerle ailelerin kendi
gereksinimlerini karşılamak üzere ve küçük seviyede ürün elde etmek amacıyla yapılan hayvancılığı her
geçen gün küçültmektedir. Ticari amaçlı, orta ve büyük çapta büyükbaş hayvan çiftliklerinin sayısıson
zamanlarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla çoğalmaktadır. Bu çiftliklerde; süt, et, damızlık
hayvan ve diğer ürünlerin üretimi yapılmaktadır (Taştan,2014:175).
Ticari kazançlarda olduğu gibi zirai kazançlarda da gerçek usulde vergilendirme bilanço esası ve işletme
hesabı esası şeklinde yapılmaktadır. Buna karşın, ticari kazançlardan farklı olarak zirai kazançlarda
gerçek usulde vergiye tabi olan çiftçiler, bu iki tespit şeklinden dilediğini seçebilmekte olup, bilanço
esasını seçen çiftçiler, Gelir Vergisi Kanunu Madde 59 uyarınca iki yıl geçmedikçe bu usulden
dönememektedir (Pehlivan, 2018:218).

Çiftçilerin gerçek usulde vergilendirilmeleri için belirlenen ölçüler Gelir Vergisi Kanununda
düzenlenmiştir. Bu ölçütler işletme büyüklüğü ve motorlu zirai araç ölçüleridir. Kanunun 53 ve 54.
maddeleri uyarınca çiftçiler bu ölçülerden herhangi birini aştıkları takdirde zirai kazançlarını gerçek
usulde yani defter tutarak tespit edeceklerdir. Çiftçiler bu ölçülerin altında işletme büyüklüğüne ve
motorlu zirai araçlara sahip ise, zirai ürün satış bedelleri ve hizmet bedellerinden gelir vergisi kesintisi
yapılmak suretiyle vergilendirilmektedir.
İşletme büyüklüğü ölçüsüne göre, bir takvim yılı içerisinde işetmenin büyüklüğü kanunda belirtilen
ölçüleri aşarsa zirai kazancı gerçek usulde tespit edilmektedir. Kanunda işletme büyüklüğüne ilişkin
ölçüler kara, hava ve su avcılığı için ayrı ayrı belirlenmiş olup, ekili arazi büyüklüğü, meyve veren ağaç
sayısı, hayvan sayısı, tekne büyüklüğü gibi ölçülere yer verilmiştir. Bu ölçüler oldukça yüksek
tutulduğundan gerçek usule tabi olacak çiftçi sayısı sınırlı sayıda kalmıştır. Motorlu zirai araç ölçüsüne
eseas alınan araçlar biçerdöver ve traktördür. Buna göre bir çiftçinin bir biçerdöveri veya on yaşına
kadar ikiden fazla traktörü varsa zirai kazancı gerçek usulde vergilendirilir (Öner, 2017: 80-81).
Zirai kazancın bilanço esasına göre tespitinde safi kazanç, ticari kazanç tespitinde olduu gibi, dönembaşı
ve dönemsonu özsermayelerinin mukayesesi ile bulunmaktadır. Zirai kazancını bilanço esasına göre
tespit etmek isteyen çiftçilerin, Vergi Usul Kanunu'nun 182. maddesinde belirtlen defterleri (envanter
ve bilanço defteri, yevmiye defteri defteri kebir) tutması gerekmektedir. Gerçek usule tabi çiftçilerden,
zirai işletme hesabı esasını seçen çiftçiler, Vergi Usul Kanunu'nun 193. maddesi uyarınca işletme hesabı
defteri tutmak zorundadır (Pehlivan, 2018:219).
Zirai kazançlar 1961 yılında yürürlüğe giren 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca "zirai
faaliyetlerden doğan kazançlar" olarak tanımlanmaktadır. Zirai faaliyetlerin kapsamı Gelir Vergisi
Kanunu'na göre arazi,deniz,göl ve nehirlerde ekim, dikim, bakım,üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla
veya dorudan tabiattan istifade ederek nebat, orman, hayvan, balık ve bunların üretimini, bitki,
orman,hayvan, balık ve bunların üretimini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından
muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden diğer şekillerde yararlanılması şeklindedir.
Bunun yanında, aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık beslenmesi ile çiftçiye ait makine ve
aletlerin başka çiftçilerin zirai üretim faaliyetlerinde çalıştırılması da bu kapsama girmekte olup bu
faaliyetlerden elde edilen gelirler de zirai kazanç olarak kabul edilmektedir (Öner, 2017:78). Yine Gelir
Vergisi Kanunu uyarınca üretimin doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması zirai faaliyetin
mahiyetini değiştirmemektedir. Buna örnek olarak, seralarda veya özel tesislerde yapılan sebze ve çiçek
yetiştiriciliği, arıcılık, ipek böcekçiliği gibi faaliyetler verilebilir (Pehlivan, 2018:214).
Zirai faaliyetlerin yapıldığı işletmeler "zirai işletme", bu işletmeleri işleten gerçek kişiler (adi ortaklık
ortakları dahil), "çiftçi", zirai faaliyet neticesinde elde edilen maddelere "mahsul (ürün)" denilmektedir.
Öte yandan, kollektif şirketler ile komandit şirketler zirai faaliyetle uğraşsalar dahi çiftçi
sayılmamaktadır. Kollektif şirketlerin zirai faaliyette bulunmaları durumunda bu şirketlerin ortakları ile
komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket kârlarından aldıkları paylar ortakların ticari kazancı
olarak kabul edilmektedir. Örneğin, bir kollektif şirket zirai ürün olan mısır üretip satsa dahi bu satıştan
elde ettiği gelir ticari kazanç olarak vergilendirilecektir (Öner, 2017:78).
2. CANLI HAYVANLARIN VERGİLEMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Küçük ve büyükbaş canlı varlıklar genelde yetiştirilip satılmak veya ürünlerini devamlı hasat edip
satmak amacıyla elde bulundurulurlar. Hasat edilen ürünler (süt veya yün) işletmede işlenip (sütün
yoğurt veya peynire dönüştürülmesi gibi) satılabileceği gibi, hiçbir işleme tabi tutulmadan doğrudan da
satılabilir. Küçük ve büyükbaş canlı varlıklar yetiştirip canlı veya etini işleyip (sucuk, salam yap p v.s.)
satılması amacıyla elde bulundurulmaları ile devamlı olarak ürününden yararlanmak (yününün kırpılıp
işlenmesi gibi) amacıyla elde bulundurulmalar, bu canlı varlıkların Vergi Usul Kanunu (VUK)
kapsamında vergilendirilmesi açısından özel değerlendirmelere tabi tutulmasını gerektirmektedir
(Özulucan ve Deran, 2008:2).
Gelir Vergisi Kanunu'na göre; "Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır. Zirai faaliyeti arazide,
deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollariyle veyahut doğrudan

doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin
istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya
bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder. Bazı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin
doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmez. Aşım yaptırmak
maksadiyle erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin
zirai istihsal işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır. Mahsullerin değerlendirilmeleri
maksadiyle ve zirai istihsale müteferri olarak işlenmesi de zirai faaliyete girer. Ancak, bu ameliye, aynı
teşebbüsün cüzünü teşkil eden bir işletmede vukua geliyorsa, bu ameliyenin zirai faaliyet sayılabilmesi
için işletmenin sinai bir müessese ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve faaliyetini, cüz'ün teşkil ettiği
teşebbüsün mahsullerine hasretmesi şarttır. Satışların dükkan ve mağaza açılarak yapılması halinde,
mahsullerin dükkan ve mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır.
Çiftçiler tarafından doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan
yazıhaneler, faaliyetleri bu mevzua munhasır kalmak şartiyle dükkan ve mağaza sayılmaz."
Gelir Vergisi Kanun'da hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak belirtilen başlıca hükümler ise şu
şekildedir;
• "23 üncü grup: Büyükbaş hayvan sayısı 150 (150) adet (İş hayvanları ile iki yaşından küçük,
büyükbaş hayvanlar hariç);
• 24 üncü grup: Küçükbaş hayvan sayısı 500 (750) adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile
kümes hayvanları hariç);
..
Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında:
1 inci grup: Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği; a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim
alanlarında yapılan balık yetiştiriciliğinde (ağ kafes vb.) 500 (750) m2, b) İç su balıkları yetiştiriciliğinde
sınırları belirlenebilen havuz (beton, toprak vb), göl, gölet ve baraj gölleri gibi üretim alanlarında 600
(900) m2,
2 nci grup:Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu 20 (20) metre;
3 üncü grup: Arıcılık ziraatinde kovan sayısı 500 (500) adet;
4 üncü grup: İpek böcekçiliği ziraatinde kutu sayısı 500 (500) adet; Cumhurbaşkanı bu ölçüleri gerekli
gördüğü bölgeler için yıllık olmak kaydıyla arazi ve ürün türlerine göre beş katına kadar artırmaya veya
kanuni hadden az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu şekilde tespit olunan ölçüler,
Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren yürürlüğe girer."
Gelir Vergisi Kanunu'nun 52. maddesinde ayrıca "aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık
beslenmesi suretiyle sağlanan gelirler zirai kazanç sayılır" hükmü bulunmaktadır (Pehlivan, 2018:213).
Bu konuda bir diğer önemli husus ise, mahsullerin yetiştirilmesi, avlanması, avlayan veya yetiştiricileri
tarafından muhafaza altına alınması, taşınması, satılması veya başka şekilde faydalanılması da ziraî
faaliyet kapsamında sayılmasıdır (Taşdelen,2010:138). Nitekim elmaların buzhaneye taşınması, orada
saklanması gibi faaliyetler bunun örneğini oluşturmaktadır. Ziraî faaliyet niteliğinde hayvan
yetiştirmeden söz edebilmek için, hayvanın besleme süresi ve doğumunun beklenmesi gibi olgular önem
taşımaktadır (Özbalcı 1999). Yarış atı yetiştirilmesi de ziraî faaliyet sayılmakta ve yarışın kazanılması
sonunda elde edilen ikramiye hâsılatı oluşturmaktadır. Bununla birlikte yarış için satın alınan atın bakımı
ziraî faaliyet sayılmamakta, atın kazandığı ikramiye “sair kazanç ve irat” olarak vergilendirilmektedir
(Özbalcı 1999).
Bir diğer husus ise kesinti usulü ile vergilendirilen çiftçilerin defter tutmak ve belge düzenlemek zorunda
olmamasıdır. Kanuna göre kesinti oranları hayvansal ürünlerde %2 olarak uygulanmakta olup borsa
kayıtlı ürünlerde bu oranlar yarı yarıya indirimli olarak uygulanmaktadır (Pehlivan, 2018:219). Öte
yandan Vergi Usul Kanunu'nun 235 ve 254. maddeleri uyarınca vergi kesintisi yapılması suretiyle vergi
veren çiftçiler, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutan
çiftçilere sattıkları mahsul için bu kişilerce düzenlenip imzalanmak üzere müstahsil makbuzu lmak ve
bir nüshasını saklamak durumundadır. Müstahsil makbuzunun her iki tarafta kalan birer nüshası fatura
hükmündedir. Bunun yanında gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin yaptığı zirahi mahsul teslimatları ve
hizmet ifaları Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, bu
mükelleflerin mal ve hizmet alımları ise katma değer vergisine tabidir (Öner, 2017: 83-84).

GVK 94. maddeye göre çiftçilerden satılan alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan
ödemelerden;
1. Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara su avcılığı mahsulleri için;
a. Ticaret borsasına tescil edilerek % 1
b. Ticaret borsasına tescil edilmeden % 2
stopaj yapılmaktadır.
Hayvanların ve bunların ürünleri ile kara ve su avcılığından elde edilen ürünler ve bitkisel ürünlerin
satışlarının borsaya tescil edilmesi aşamasında çiftçilere uygulanan stopajın yarı yarıya düşürülmesinin
kayıt dışılığı engelleme amaçlı olduğu görülmektedir (Aksoy,2001). Yine GVK’nin 94. maddesine göre
avans olarak ödenenler ibaresini de hüküm altına almıştır. Bu durumda stopaj yapmaya yetkili kurum
ve kuruluşlar zirai işlemler dolayısıyla yapacakları avans ödemelerinde (hesaben veya nakden) stopaj
yapmaya mecburdurlar. Stopaj yöntemi ile vergilendirilen çiftçiler, yaptıkları satışlar için müstahsil
makbuzu almak ve saklamak zorundadırlar. VUK’nın 254. maddesi hükmünce çiftçiler, müstahsil
makbuzlarını düzenledikleri takvim yılını takip eden yıldan itibaren beş yıl saklamak zorundadırlar.
Bunun yanında, GVK’nın “teşvik, ikramiye ve mükâfatlar” başlığını taşıyan 29/1. maddesi uyarınca;
ilimi, fenni, tarımı, hayvan yetiştiriciliğini ve ülke açısından faydalı olan işleri ve faaliyetleri teşvik
maksadıyla verilen ikramiye ve mükâfatlar gelir vergisinden istisna sayılmıştır. (Sarı, 2016:72).
Tablo 1: Tarımsal Ürünlere Uygulanan KDV Oranları

**Perakende satışlarda bu oran %18 olarak uygulanır.
***Perakende satışlarda bu oran % 8 olarak uygulanır.
**** Perakende satışlarda bu oran % 8 olarak uygulanır.
Not: Hem I sayılı hem de II sayılı listede yer alan ürünlerde I sayılı liste tarifesi uygulanır. Ayrıca I ve II sayılı listede
birlikte yer alanlar sadece I sayılı listede verilmiştir (Sarı, 2016:79).

Canlı hayvanların vergilemesine ilişkin düzenlemelere dair genel bir değerlendirme yapmak gerekirse;
yukarıda Tablo 1'de görüldüğü üzere canlı hayvanların vergilemesinde KDV oranları yeniden
düzenlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında gelir vergisi kanunu'nda kesinti oranları ve işletme
büyüklüğü ölçülerinin güncel ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenerek tarım sektörü içinde
hayvancılık faaliyetlerinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Hayvancılık sektörünün ekonomiye olan
katkısı ve giderek artan önemi dikkate alındığında bu yönde düzenlemeler yapılması gerekliliği bir kez
daha ortaya çıkmaktadır.
SONUÇ
Zirai kazançların vergilendirilmesinde ülkemizde yaygın yöntem olarak vergi kesintisi (stopaj)
sisteminin uygulandığı görülmektedir. Vergi kesintileri çiftçilerin kayıt tutma ve vergi beyanı gibi
ödevleri yerine getirmemelerine neden olmaktadır. Bu noktada vergi kesintisi ölçütlerinn yüksek olması
vergilemede üniter yapıyı zedeleyerek vergi adaletinin bozulmasına neden olmaktadır.
Hayvancılığın vergilemesinde ülkemizdeki kesinti oranlarının yüksek olduğu söylenebilir.
Hayvancılığın teşviki amacıyla vergi oranları ile istisna ve muafiyetlerde yeni düzenlemeler yapılması
gerekmektedir. Canlı hayvanların vergilendirmesinde tarımla uğraşan nüfusun sosyal ve ekonomik
yapısı dikkate alınarak yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Canlı hayvan üretiminin teşviki
yoluyla hayvancılığa dayanan sanayinin gelişmesi de teşvik edilmiş olacaktır. Ülkemizde yerli canlı
hayvan sektörünün güçlendirilmesi, nüfusun kendi ihtiyaçlarını karşılamasından sonra ihracat boyutu
düşünüldüğünde ekonomiye önemli katkı sağlayacaktır. Bu noktada daha önce belirtildiği üzere vergisel
teşvikler artırılmalı, vergi teşvikleri yanında diğer yatırım teşvikleri de sağlanmalıdır. Böylelikle canlı
hayvan sektörünün gelişmesi sağlanarak bu sektörün rekabet gücü de artırılmış olacaktır.
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TÜRKİYE'DE VE OECD ÜLKELERİNDE VERGİ YÜKÜNÜN KARŞILAŞTIRMALI BİR
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ÖZET
Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devletlerin yaptıkları harcamalar çeşitli mali kaynaklar
kullanılarak karşılanmaktadır. Bu mali kaynaklar arasında vergi başlıca kaynak olarak kullanılmakta
olup uygulanan vergi sistemleri ülkelere göre farklılık göstermektedir. Ödenen vergilerin Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla'ya oranı olarak nitelendirilen vergi yükü vergi sistemlerinin adil ve etkin bir şekilde
yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada öncelikle vergi yükü kavramı hakkında
açıklamalara bulunulacak, daha sonra istatistiki veriler üzerinden Türkiye ve OECD ülkelerinde vergi
yükünün durumu karşılaştırılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Yükü, Türkiye, OECD
ABSTRACT
Expenditures made by governments in order to carry out public services are met by using various
financial resources. Among these financial sources, tax is used as the main source and the tax systems
applied vary according to the countries. The tax burden, which is defined as the ratio of taxes paid to
Gross Domestic Product, is important for the fair and effective implementation of tax systems. In this
study, the first to be made to explain about the concept of tax burden, then the statistical data will be
made through the tax burden in OECD countries, Turkey and comparing the situation assessment.
Keywords: Tax, Tax Burden, Turkey, OECD
GİRİŞ
Vergi, günümüzde kamu harcamalarının finansmanında başlıca gelir kaynağı olarak kabul edilmektedir.
Ülkelerin vergi sistemleri farklılık göstermekte olup, bu farklılıkta ülkelerin ekonomik ve sosyal yapıları
başlıca belirleyici unsur olarak rol oynamaktadır. Vergi sisteminin yapısı vergi hasılatında önemli bir
belirleyen olarak kabul edilmektedir. Elde edilen gelire oranla ödenen vergi, vergi yükünün en genel
tanımı olarak kabul edilmektedir. Verginin dolaylı veya dolaysız olması da vergi yükünün dağılımını
etkilemekte olup vergi adaleti üzerinde de etkilidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplam vergiler
içinde dolaylı vergi oranlarının yüksekliği vergi yükünün adaletsiz dağılımına neden olmaktadır. Vergi
yükü, vergi bilinci ile birlikte kayıtdışı ekonominin boyutlarına etki etmektedir. Vergi hasılatı açısından
taşıdığı önem nedeniyle ülkeler dönem dönem vergi yükü üzerinde değişiklikler yapmaktadır.
Vergi yükünün ekonomi politikaları açısından taşıdığı önemden hareketle bu çalışmada Türkiye ve
OECD ülkeleri arasında vergi yükünün mevcut durumunun karşılaştırmalı bir değerlendirmesi
yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle vergi yüküne dair kavramsal bir çerçeve çizilecektir.
Daha sonra çalışmanın ikinci bölümünde Türkiye ve OECD ülkeleri vergi yükü bakımından
karşılaştırılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır. Çalışma sonuç ve öneriler kısmı ile son bulacaktır.
1. Vergi Yükü Kavramı ve Önemi
Vergi yükü, devletin belirli bir dönemde topladığı tüm vergilerin gayrisafi milli hasılaya oranı olarak
ifade edilebilir (Pehlivan, 2017:160). Vergi yükü, bireylerin veya sosyal kesimlerin katlanması gereken
mali bir yük olarak önem taşıması yanında, iktisadi büyüme ve istikrar ile gelir dağılımında adalet gibi
makro iktisadi hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından da önem taşımaktadır.
Vergi oranı, vergi yükünü etkileyen en önemli faktörlerden biri olup, vergi oranının yükseltilmesi
mükellefler üzerinde bir psikolojik baskı nedeni olarak görülmektedir. Bu durum vergiden kaçınma veya
vergi kaçırma gibi olumsuz sonuçlara yol açması yanında girişimcilerin yatırım kararlarını etkilemesi

boyutuyla da dikkatle belirlenmesi gereken bir oran olarak kabul edilmektedir (Işık ve Kılınç,
2009:150).
2.Türkiye ve OECD Ülkelerinde Vergi Yükünün Karşılaştırılması
OECD ülkelerindeki vergi sistemleri incelendiğinde vergilerin konularına göre gelir ve kazanç
üzerinden alınan vergiler, maaş ve işgücü üzerinden alınan vergiler ve diğer vergiler şeklinde
sınıflandırıldığı görülmektedir. Çoğu OECD ülkesinde vergi gelirlerinin kişisel gelir vergisi ve kurumlar
vergisi, sosyal güvenlik katkı payları ve mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerden oluştuğu
görülmektedir. OECD ülkelerinde son otuz yıllık dönemde ağırlıklı olarak kurumlar vergisi gelirleri ile
sosyal güvenlik katkı paylarından elde edilen gelirlerde artış yaşandığı görülmektedir. Bununla birlikte,
tüketim üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payında azalma gerçekleşmiş olup
özel mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerden genel tüketim vergilerine doğru bir kayma
gerçekleştiği görülmüştür. Servet ve çevre vergilerinde ilgili dönemde önemli bir değişiklik
yaşanmadığı görülmektedir (Johansson'dan aktaran Işık ve Kılınç, 2009: 151).
Aşağıda Tablo 1' ve Tablo 2'de Türkiye ve seçilmiş ülkelerde vergi gelirlerinin ana başlıkları itibariyle
GSYH içindeki paylarına ilişkin 2014 yılı verilerine yer verilmektedir.
Tablo 1: Vergi Gelirlerinin Ana Başlıkları İtibariyle GSYH İçindeki Payı (2014 yılı)

Kaynak: Uygun ve Kasa, 2017, Vergi Yükü Kavramı: Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinin
Karşılaştırılması (1965 - 2014 Yılları), JAV Studies Dergisi, 3 (4), s.35
Tablo 2: Vergi Gelirlerinin Ana Başlıkları İtibariyle GSYH İçindeki Payı (2014 yılı)

Kaynak: Uygun ve Kasa, 2017, Vergi Yükü Kavramı: Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinin
Karşılaştırılması (1965 - 2014 Yılları), JAV Studies Dergisi, 3 (4), s.35
Yukarıda yer verilen Tablo 1 ve Tablo 2'den izleneceği üzere 2014 yılı itibariyle OECD ülkelerinde
gelir vergisinin GSYH içinde ortalama olarak %11,5 oranında yer tuttuğu görülmektedir. Bu oran 2014
yılında Türkiye için % 6,1 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ve OECD ülkeleri arasında emlak vergisinin
GSYH içindeki oranı açısından önemli bir fark olduğu görülmektedir. Türkiye'de bu oran %4,1 iken
OECD ortalaması % 1,9 olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 1. Vergi Yükünün Gelişimi (Vergi/GSYH Oranları) 1965-2017 Dönemi (%/GSYH)1

Kaynak: Data from Revenue Statistics 2018, http://oe.cd/oecd-revenue-statistics
Yukarıda yer verilen Grafik 1'de OECD Ülkelerinde 1965-2017 döneminde vergi yükünün gelişimi
gösterilmektedir. Grafiğe göre OECD ülkelerinde vergi yükü ortalamasının özellikle 1970 ile 1975 yılı
2017 yılında OECD ortalaması, bu rakamı veren 33 ülkede, 2017 için ağırlıksız ortalama yüzde değişimi uygulanarak
hesaplanmaktadır.
2016 yılında genel ortalama vergi / GSYH'ye oranı.
2016 OECD ortalama vergi-GSYH oranı İzlanda'daki istikrar katkılarından elde edilen bir defalık geliri hariç tutmaktadır.
1

arasında önemi bir artış göstermekle beraber genel itibariyle 1975 ile 2017 yılları arasındaki dönemde
yatay bir seyir izlediği görülmektedir 2008 küresel ekonomik krizi sonrası dönemde vergi yükünde bir
miktar artış yaşandığı görülmektedir. Türkiye'de ise 1995 yılına kadar iniş çıkışlar yaşanmakla beraber
2000 yılına yaklaştıkça vergi yükünde önemli bir artış hareketi başladığı ve bu seviyenin 2000 yılından
itibaren korunduğu görülmektedir.
Bireylerin katlandıkları vergi yükünü gösteren bireysel vergi yükündeki değişime dair bilgilere Grafik
2'de yer verilmiştir.
Grafik 2: 1965-2013 Yıllarında Bireysel Vergi Yükündeki Değişim (%)

Kaynak: Kılıçaslan H., & Yavan S. (2017). Türkiye’de Vergi Yükünün Değerlendirilmesi: OECD
Ülkeleri ile Karşılaştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 13,, Sayı 2, s.40
Grafik 2'de görüldüğü üzere,bireysel gelir vergisinin GSYH'ya oranı OECD ortalamasına göre %8,7
olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye için %4 oranında gerçekleşmiştir.
Aşağıda Grafik 3'te OECD ülkelerindeki vergi yapısına dair oranlara yer verilmektedir.

Grafik 3: OECD Ülkelerindeki Vergi Yapısı (2016)

Kaynak: The Global Revenue Statistics Database, http://oe.cd/global-rev-stats-database
Yukarıda yer verilen Grafik 2'de OECD ülkelerindeki vergi yapısına dair veriler gösterilmektedir. Buna
göre OECD ülkelerinde kişisel gelir vergisi toplam vergi yükü içinde %24 oranında yer tutmaktadır. Bu
oran kurumlar vergisi için %9 oranında olup sosyal güvenlik katkı paylarının %26 ile ilk sırada yer
aldığı görülmektedir. Katma Değer Vergileri %20, Mal ve hizmetler üzerindeki diğer vergiler ise %13
oranında yer almaktadır. Toplam vergi yükü içinde diğer vergilerin oranı ise %8 oranında yer
almaktadır. Buna göre OECD ülkelerinde vergi yükü içinde sosyal güvenlik katkı paylarının ve kişisel
gelir vergilerinin toplam vergi yükü içerisinde önemli oranda yer tuttuğu söylenebilir.
Aşağıda Tablo 3'de Türkiye ve seçilmiş ülke örneklerinde 1965-2016 dönemine ait vergi yükü
istatistiklerine yer verilmektedir.

Tablo 3: Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Vergi Gelirlerinin GSYH'ya Oranı (1965-2016)

Kaynak: https://vergidosyasi.com/2018/09/04/1965ten-gunumuze-vergi-yuku-istatistikleri-secilmisulke-ornekleri-ve-turkiye-karsilastirmali/
Yukarıda yer verilen Tablo 3'den izleneceği üzere Türkiye'de 1965 yılı itibariyle % 10.6 olan vergi
yükü oranı özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren sürekli hızla artış göstermiştir. 2016 yılı
itibariyle Türkiye'deki vergi yükü OECD ortalaması olan % 34.3'ün altında olup İsviçre, ABD ve
İrlanda ile benzer oranlara sahiptir. Görüldüğü üzere OECD ülkelerinin kendi aralarında vergi yükü
oranlarında önemli farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar ülkelerin vergi politikaları ve ekonomik
durumlarına bağlı olarak yıllar içinde artmakta veya azalmaktadır.
SONUÇ
Vergi yükü, günümüzde gerek ekonominin genel dengesi içindeki etkileri, gerekse mükelleflerin vergiye
olan bakışı açısından çeşitli etkilere sahiptir. Bu nedenle ülkeler vergi sistemlerinde zaman zaman vergi
yüküne yönelik farklı düzenlemelere gitmektedirler. Vergi yüküne yönelik düzenlemeler hem vergi
tahsilatını hem de mükelleflerin vergiye uyumunu etkilemektedir.
Türkiye'de vergi yükü 1965'ten günümüze çeşitli değişiklikler göstermiştir. Uzun yıllar OECD
ortalamasının altında seyreden ortalama vergi yükü günümüzde OECD ortalamasına yaklaşmıştır.
Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren vergi oranlarında ve konularında yaşanan değişim Türkiye'nin
ortalama vergi yükünün artmasına neden olmuştur. OECD ülkelerine dair genel bir değerlendirme
yapmak gerekirse İrlanda, İsviçre, Kore, Türkiye ve ABD'nin OECD ortalamasından daha düşük,
Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, İsveç gibi ülkelerin ise OECD ortalamasından daha yüksek bir ortalama
vergi yüküne sahip olduğu görülmektedir.

Türkiye ve OECD ülkeleri arasındaki vergi yükü ortalaması karşılaştırıldığında Türkiye'de dolaylı
vergilerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. ülkelerin vergi yükü, uygulanan vergi sistemleri, kayıt dışı
ekonominin boyutu, devletlerin vergi toplama ihtiyacı gibi nedenlere bağlı olarak farklılık
göstermektedir. Vergi yükü düzenlemelerinde ekonominin ihtiyaçları yanında mükelleflerin
memnuniyetinin ve uyumunun da gözetilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Mükelleflerin vergiye gönüllü
uyumu ile toplam vergi hasılatında da artış sağlanabilecektir Bu nedenle vergi sistemlerine ilişkin
düzenlemeler gerek mükelleflerin gerekse kamu idarelerinin önceliklerine uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.
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OĞUZ ATAY’IN “KORKUYU BEKLERKEN” ADLI HİKÂYESİNDE VARLIKSAL
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ÖZET
Korkuyu Beklerken, irade ve bilinç sahibi insanların, irade ve bilinç yoksunu nesneler dünyasına
fırlatılmış olduğu ve bu fırlatılmışlık düşüncesinin insan ruhunda açtığı yaraların hikâyesidir. “Dünyaya
fırlatılmışlık” varoluşçu felsefenin temel izleklerinden biridir. Dolayısı ile ele aldığımız metin; kendini
arayan, kalabalıklar içinde yalnız hisseden, paranoyakça denilebilecek düzeyde sorgulamaları olan,
varlıksal güvenlik alanı delindiği için, bireysel varoluş süreci sekteye uğrayacak ve yeniden bir varoluş
sürecine başlamak zorunda kalacak bireyi anlattığından, varoluşçuluk ekseninde metne yaklaşmak
zaruridir.
Bizler metne, kendi mikro dünyasını kurmaya çalışan -insanı kâinatın merkezine koyan bir medeniyetten
gelmesine rağmen- o mikro dünyasında adeta kendisini hiçleştiren, bir hayvanın cefasına uğramayı bile
dikkate alınmak olarak değerlendiren bireyselliğin ruhsal gerilimi olarak bakmaya çalıştık.
Bundaki çıkış noktamız kahramanımızın, etrafını surlarla çevrelediği ve kendisini o haliyle güvende
hissettiği varlıksal güvenlik alanlarıdır. Bahsettiğimiz varlıksal güvenlik alanı sadece mekânsal olarak
ele alınmamıştır. Mekânın içinde -az da olsa dışında da- kahramanın izin verdiği ölçüde mevcudiyetini
sürdüren maddi ve fikri pek çok şey varlıksal güvenlik alanı içine dahil edilmiştir. Çünkü hikâyenin
kahramanının kendisine özel dünyaları vardır. Evi, kabulleri, fikirleri, eşyaları, bakış açıları, algılayışı,
anladıkları ve anlamak istedikleri bu özel dünyanın özel parçalarıdır. Herhangi birisindeki ufak
değişimler metnin kahramanında büyük dönüşümlere yol açmıştır.
Bizim bu çalışmamızdaki amacımız “varlıksal güvenlik alanı” denilen kavramın ne olduğunu ne kadar
güvenli olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışmaktır. Metnin karakterini böyle bir alana iten sebepler
ve bu sebeplerin kahramanımız üzerindeki izdüşümlerini görmeye çalışmak zannediyoruz ki hikâyeye
farklı bir perspektiften yaklaşmamıza yardımcı olacaktır.
Uyumsuzluk, çatışma, bireyselleşme, aydın-halk ironisi, eşyaların değerler üstülüğü, aforizmal
söylemlere duyulan tahammülsüzlük, Korkuyu Beklerken adlı hikâyenin temel sorunsalları ve
çalışmamızın önemli halkalarıdır.
Anahtar Kelimeler: Oğuz Atay, Korkuyu Beklerken, Varlıksal Güvenlik Alanı, Yabancılaşma
ABSTRACT
Waiting for the Fear, is the story of the wounds in the soul of human that are caused by the thoughts of
being thrown away human with free will and conscious to the world of the objects without free will and
conscious. “Being thrown away to the world” is one of the main themes in the philosophy of
Existentialism. Therefore, as the text discussed here tells about the person that seeks himself, feels lonely
inside the crowds, has self-questionings that are nearly paranoid and as it is about the person that his
individual existence process will be interrupted and that would start a new existence process because of
having a pierced existential security area, it is necessary to approach the text with an angle of
existentialism.
We tried to look to the text as a spiritual intense of individualism that tries to establish his own
microworld –although he comes from a civilization that puts the mankind at the center of the universeand reduces himself nearly to nonentity, and that interprets to be taken into consideration even suffering
from an animal.

Our starting point here is the existential security areas that our character built surrounding walls and
feels him in secure within it. The aforementioned existential security area is not only discussed as spatial.
As the character of the story has own special worlds, a lot of physical and mental things that exist to the
extent of the character allows within the space –even if just a bit also outside the space- were included
into the existential security area. His house, assumptions, ideas, objects, perspectives, perception, that
he understands and that he wants to understand are the special parts of this special world. Minor changes
in any of these led character of the text to great transformations.
Our aim in this study is to understand and explain what the term “existential security area” is and how
much secure it is. We believe that trying to see the reasons that pushes the character of the text to this
area and the projections of these reasons on our character, will aid us to approach to the story from a
different angle.
Incompatibility, conflict, individualizing, the irony of intellectual and folk, over value of the objects,
intolerance to aphorismic statements are the main problematiques of the story named Waiting for the
Fear and important rings of our study.
Key Words: Oğuz Atay, Waiting for the Fear, Existential Security Area, Alienation
GİRİŞ
“Mutlak bir ümitsizliğe düşmek istedim. Belki tam
düştükten sonra çıkmak kolay olurdu.”(s.64)
Varoluşçuluk; bireyin kaderinin yine aynı bireyin ellerinde olduğunu savunan; eylemi, tepkiyi,
başkaldırıyı, hareketi önemseyen ve insanı hayatta kalan değil yaşayan olduğu sürece var kabul eden
öğretidir. Peki, varoluşçuluktan önce insan ve onun meseleleri önemsiz miydi? Varoluşçuluk felsefesi
ile mi insan sanatın ve edebiyatın odak noktası oldu?
Felsefe tarihine bakılacak olunursa, Sokrates’in insanın merkezde olduğu ilk örnekleri çok önceden
verdiği görülecektir. Dönemsel farklılıklar, yaşanan fikri değişimler, bu değişimlere zemin hazırlayan
sosyo-ekonomik olaylar insanın konumunu -merkezde olma durumunu- değiştirmese de, insana olan
bakışı, insanın da dünyaya olan bakışını değiştirmiştir. Zaman bunu gerekli kılmıştır. Varoluşçuluk da
bu gerekliliğin bir parçası olarak yükü ağırlaşmış, imkânları genişlemiş ancak iradesi sıkışmış insanların
çaresizliğini konu edinen bir felsefe halini almıştır.
Varoluşçuluğun pek çok tanımı yapılmıştır. “Banfi’ye göre kötümserlik, Marcel’e göre özgürlük,
Foulquie’ye göre saçmalık felsefesidir. “(Jean- Paul Sartre, Varoluşçuluk, s.7) Yani varoluşçuluğun
tek bir tanımı yoktur. Dolayısı ile bu felsefenin ele aldığı bireylerin varoluş mücadelesi de birbirinden
farklı olacaktır. Nitekim makalemizin çıkış noktası olan Korkuyu Beklerken adlı hikâyenin isimsiz
kahramanının da kendine özgü bir varoluşsal krizi ve bu krizin de kendine özgü bir sonu vardır.
VARLIKSAL GÜVENLİK ALANI
Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken adlı hikâyesi, isimsiz bir karakterin hikâyesidir. İsimsizliğinin,
kendini arayışı fakat henüz bulamayışından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Zira kaybolanın varlığı
daima şüphelidir. Karakterimizin varlığı da öyle. Önce bir zaman gerçekten var olduğuna tüm benliğiyle
inanacak, sonra kendini aramaya çıkacak, bulacak ve kendini isimlendirecek. Eğer arayışı olumlu
sonuçlanmazsa isimlendirme hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Bu aslında varoluşçuluktaki insanın
potansiyelinin farkına varma durumudur. Ama Korkuyu Beklerken’in isimsiz karakteri farkına
varmazdan önce müthiş bir yoksunluk ve ümitsizlik içindedir. Davranışlarında, hayallerinde,
rüyalarında ve sözlerinde bunu okumak mümkün: “Ben yoktum, hatta ben yokum… Kelimeler bile yan
yana gelerek beni tanımlamak istemezlerdi.” (s.66)
Patolojik denilebilecek düzeydeki bu ümitsizlik kanaatimizce şöyle değerlendirilebilir; kendisine titrek
bir hayat kuran, parmakları ucunda yaşayan, kendisine kurduğu sanal dünyada çıkan ufak bir pürüzle
alt-üst olan böylesi bir karakterin yüzeye çıkabilmesi için dibi görmesi şarttır. Kelimelerin bile kendisini
tanımlamak istemeyeceğini düşünecek derecede kendisini yoklaştırmış bir bireyin, bedenen ( içime bir

ağrı saplandı, ellerim titriyordu. s.37) de gücünü yoklaştıracak taarruzlarla karşılaşması gerekir ki
sıfırdan başlayabilsin. Sözünü ettiğimiz taarruz eve gönderilen isimsiz ve adressiz bir mektupla gelir.
Tıpkı Albert Camus’nün Veba’sında olduğu gibi. Veba romanında Oran kentinin miskin ve tekdüze
karakterlerinin silkinip kendilerine gelmeleri için dışarıdan itici bir güce ihtiyaçları vardı. Bu itici güç
veba salgını ile geldi. Ele aldığımız hikâyenin itici kuvveti ise mektup olarak karşımıza çıkar.
Peki, bir mektup bir insanın hayatını nasıl bu kadar derinden sarsabilir? Savaşlar, değer verilen
insanların kaybı, ölümcül hastalıklar vs… Bunların insanların yörüngesini değiştirebileceği genel kabul
görürken, basit bir mektubun (her ne kadar farklı dilde yazılmış tehdit içeriyor olsa da karakterimiz
dışında hiç kimse tarafından önemsenmeyecektir.) bireyin hayatında keskin geçişlere sebep olması
şaşırtıcı gelebilir. Fakat isimsiz kahramanımız kendisine öylesine izole bir dünya kurmuştur ki, bu
dünyanın içine ondan habersiz, “demek ki” diyemeyeceği şekilde giren her şey onun için olağanüstülük
taşır. Bu ister bir mektup olsun isterse bir köpeğin bakışı… Dolayısı ile isimsiz ve adressiz bu mektup
onun varlıksal güvenlik alanını tehdit eden en büyük düşmandır.
Varlıksal güvenlik alanından kastettiğimizin sadece fiziki ortam olmadığını, bunun içerisine
düşüncelerin, eşyaların, ön kabullerin de girdiğini daha önce söylemiştik. Karakterimizin kendisini fiziki
anlamda en güvenli hissettiği yer evi, fikri anlamda ise “demek ki” ile başladığı ve devamını getirebildiği
cümleleridir. Çünkü o bir şeyleri açıklayabildiği ölçüde hayatta kalır. Eşyaların değişmezliği onun için
çok mühimdir. Öyle ki, mektubun içeriğini bilmediği halde mektuptan korkar. Uzun süre açıp
okuyamaz. Çünkü o mektup kendi kontrolünde olan diğer eşyalardan bağımsızdır, farklıdır. Mektubun
nereden, kimden gelmiş olabileceğini tahmin edememek, karakterimiz için ölümcül bir darbedir adeta.
Kalesi konumundaki evine ve evinin içindeki – özenle dizayn ettiği hassas düzenek misali – eşyalarına
güvenir. Çünkü onlar her zaman aynı yerindedir.
“Sonra birden o zarfı gördüm. Koridorda bulunan tanıdık eşyanın dışında tek yabancı şey olduğu için,
onu hemen gördüm… İçime bir ağrı saplandı. Çevremde bir ‘demek ki’ aramaya başladım ümitsizce…
Demek ki eşya henüz özelliklerini koruyor.” ( s. 37 )
Eşyanın değişmezliğini, kendisine varlıksal güvenlik alanı ilan eden karakterimiz için bu mektup adeta
eve düşen bir bombadır. Tehlikeli, iğrenç bir şeymiş gibi muamele eder mektuba: “Parmaklarımın
ucuyla tutarak kaldırdım onu.” ( s.38 )
Zarftan “o” diye bahseder. Bu durum zarfı şahsileştirdiğinin, insan kadar önemsediğinin bir kanıtıdır.
Zarf onun için, evine izinsiz girmiş bir yabancıdır ve tehlikelidir.
Hikâyenin kahramanı, şehirden çok uzakta bir mahallede yaşar. Hatta bu durumu kendisi de sorgular
zaman zaman: “ Korkuyorsan, neden bu kadar uzakta yaşıyorsun şehirden? Neden üç evli sokağın en
ucundaki evde oturuyorsun?” (s.36 ) Bu sorgulamanın sebebi mahallesindeki köpeklerin taarruzudur.
Taarruz diyoruz çünkü köpeklerin –kendisine göre çok anlamlı olan ve değişen- bakışları ve hırlamaları
da karakterimizin varlıksal güvenlik alanına girmektedir. Nitekim her zamankinden farklı
bakmaktadırlar. Bunun mutlak manada, hayra yorulamayacak bir anlamı olmalıdır(!)
Köpeklerle arasında geçen “gerginlikten” sonra aklına gelen “ Havlayan köpek ısırmaz” atasözünü
düşündüğü için utanır. Çünkü bu herkesin bildiği bir sözdür.
Hem herkes gibi olmaktan korkar hem de herkes gibi olabilmeyi arzular. Yani hayatta kalabilmek için
adeta kendi hayatına savaş açmıştır. Böyle bir ikilemde yaşamaya çalışır. Ne kadar yaşanabilinirse…
Gizli mezhepten gelen mektubu okuması için arkadaşına götürdüğünde, bir varlıksal güvenlik alanı daha
ihlal edilir. Çünkü arkadaşı arabasını nereye park ettiğini sormuştur. Ama kahramanımızın arabası
yoktur ve bu durum arkadaşıyla ‘ortak bir dil’ kurmasını zorlaştırır. Bu ve benzer düşüncelerin altında
ezilir. Aidiyetsizliğini şöyle ifade eder: “Tabiattan payıma düşen çok az şey kalmıştı. Ömrümü eşya ile
geçiriyordum. Eşyayı da sevmiyordum galiba. Daha doğrusu eşyayı insanlarla bir tutuyordum.” (s.63)

Doğa ve medeniyet… İkisine de yaklaşmak isteyip yaklaşamamak daha doğrusu yaklaşmak istediğinden
emin olamamak karakterimizin hayat karşısındaki bunaltısıdır.
Otobüse binmek yani ‘yüksek düşüncelerini anlamayacak kimselerle’ yolculuk etmek de onu
herkesleştirebileceği için karakterimizin varlıksal güvenlik alanını tehdit eder. Tıpkı evinin kapısını her
zamankinden farklı açma -1. denemede değil de 2. denemede açan mesela- ihtimali olan anahtarı gibi.
Böyle bir şey yaşamamıştır ancak yaşasaydı bu durumdan en az mektup kadar etkileneceği bellidir.
Çünkü bizim için küçük olan bu ayrıntılar onun hayatının bizzat kendisidir.
Evinin yanında başlayan inşaatın çukuru tıpkı altını oyduğu kendi varlığı gibi derin bir oyuk halini
almıştır. Bu bağlamda inşaatla-varlığı arasında bir ilişki kurulduğu kanaatindeyiz. Var olmak istiyorsa
kendi temellerini sıfırdan, kendi başına atmak zorundadır. İnşaat işçilerinin çalışma şeklini kasaba
benzetir: “Etleri ( cam, kapı, kiremit gibi işe yarayan parçalar) bir kenara; kemikleri ( tuğla, sıva, harç
gibi)” (s.68) ise diğer bir tarafa aldıklarını söyler. Bununla varlıksal güvenlik alanını sağlamlaştırmak
(aydın bir kişi olduğunu ve böyle benzetmelerle ayakta durduğunu düşünür) ister.
En nihayetinde mektubu yakmaya karar verir. Ondan tamamen kurtulacaktır. Ancak öyle olmaz.
Mektubu mutfakta yakarak yok eder fakat mektubun zeminde kalan izi var olmaya devam eder. İz
varolmaya devam ettikçe karakterimizin varlıksal sorgulamaları da devam eder hem de şiddetini
arttırarak. Öyle ki mektubun zeminde kalan izinden kurtulabilmek adına kendi dahil evi yakmaya karar
verir. Yani en dibi görmeden kurtulamayacaktır. Camus ve Sartre’da gördüğümüz gibi yabancılaşma
beraberinde bir kurtuluş olasılığını da getirir. Çevresine ve kendisine zaten yabancı olan, aldığı mektupla
daha da yalnızlaşan –aylarca evinden çıkmayacaktır- bu karakter hiçleşmeden var olamayacaktır.
Tehdit edilmiş –bir mektupla- güvenini yitirdiği evinin yani varlıksal güvenlik alanının yaşanabilirliğini
arttırmak için kendisine mitolojiler, efsaneler yaratır. Örneğin; kalan yiyeceklerden aşureye benzer bir
yemek yapar ve bu yemekle Nuh tufanını hatırlar. Yani durum onun için bu denli vahim ve kutsaldır.
Durumun kutsallığıyla avunurken, vehametiyle kendi kendini korkutmaya devam eder.
KORKUYU BEKLERKEN SÖYLENEN PATALOJİK CÜMLELER
1. “ Daha önce onların böyle bir davranışıyla karşılaşmamıştım; korktum. (s.35)”
Bu cümlede “onlar” diye işaret edilen köpeklerdir. Köpeklerin alelade hareketleri, onun için bilinçli bir
insan hareketi kadar önemlidir. Dolayısıyla davranış mertebesindedir. Başkasının önemsemeyip geçip
gideceği köpekler karakterimiz için –öncekinden farklı bakıyor ve hırlıyorsa- büyük bir meseledir.
2. “Benim sokakta üç ev vardı, yani üç çöp tenekesi vardı. (s.36)”
İnsanların barındığı ev kavramını çöp tenekesi ile açıklayan kaç kişi vardır? “Ev yani çöp tenekesi”
tanımı, evin akla ilk olarak çöp tenekesini getirdiği sonucuna ulaştırır bizi. Belki çöp tenekesi –özellikle
içi doluysa- o evde yaşayanların olduğunu bize kanıtlayabilir. Kahramanımız bu açıdan yaklaşmış
olabilir. Öyle olsa bile bu çok uç bir noktadır. Kanaatimizce herkes olmaktan kaçan karakterimiz böylesi
şaşırtıcı ev tanımıyla da farklılığını ortaya koymak istemiş olabilir. Çünkü evi çöp tenekesi ile eşdeğer
görebilecek kişiler varsa da bunlar azınlıktır. Tıpkı korkuyu bekleyen kahramanın istediği ve olduğu
gibi.
3. “Sonra birden o zarfı gördüm. (s.37)”
Burada da tıpkı köpeklerle ilgili düşüncelerinde olduğu gibi mektubu şahsileştirme, mektuba sahip
olabileceğinden çok daha fazla önem verme durumu vardır. Nitekim “bir zarf gördüm” diyebilecekken
“o zarfı gördüm” diyerek adeta zarfın değerini aniden arttırır. Kanaatimizce “bir” kelimesi zarf için
aleladeliğini ön plana çıkarıyorken “o” kelimesi durumun ciddiyetine (!) daha iyi işaret etmektedir. Bu
yüzden karakterimiz “o” kelimesini seçmiştir.
4. “Yavaşça salona doğru çekildim. (s.37)”
Bu cümle sanki ele aldığımız metnin bir savaş metni olduğunu, cümleyi söyleyenin de karşılaştığı yoğun
taarruz sonucu en güvenli gördüğü sığınağına –salonuna- geri çekildiğini anlatır. Oysa incelediğimiz
metin ne bir savaş metnidir ne de ortada bir sığınak ya da cephe vardır. Ancak karakterimiz olayları

öylesine üst perdeden yaşar ki, kendisinden habersiz evine gelen, bildiği tüm eşyalardan farklı tek şey
olan mektup, onun için bomba etkisi taşır. Dolayısı ile artık o bir savaştadır. Salona gitmek yerine
çekilmeyi tercih etmesi, olayları böyle algıladığını göstermektedir. Nitekim mektubu parmaklarının
ucuyla tutarak kaldırır. Sanki saatli bir bombaya dokunur gibi.
5. “Klasik yani ölü dillerle uğraşan bir üniversite öğretim üyesiydi bu arkadaşım. (s.42)”
Burada da tıpkı ev = çöp tenekesi örneğinde olduğu gibi klasik = ölü formülü karşımıza çıkar.
Klasikleşmiş olan onun için ölmüş demektir. Kendini gerçekleştirme yolunda olan insanlar için
aforizmal söylemler (havlayan köpek ısırmaz gibi) nasıl rahatsız ediciyse; herkesleşen, kültleşen, stabil
olan her şey de rahatsız edici demektir. Buradan hareketle karakterimizin tekdüze, saplantılı, hareketsiz
ve stabil hayatı göz önünde bulundurulursa, o da ölmüştür.
6. “Mutlak bir ümitsizliğe düşmek istedim. Belki tam düştükten sonra çıkmak kolay olurdu.
(s.64)”
Bu cümle, hikâyenin temellerinin kurulduğu varoluşçuluk ile açıklanabilir. “Mutlak ümitsizlik” her
şeyini kaybetme, sıfırdan başlamak zorunda kalma durumudur. Sartre’da olduğu gibi varoluşçuluk
çaresizlikten ziyade bir özgürlük halidir. Sadece bu özgürlüğe ulaşmak için belli aşamalar geçilmelidir.
Heidegge’in “Hiç köklü bir şekilde açığa çıkmadan kendi olma da özgürlük de yoktur.” (Heidegger,
Martin, Metafizik Nedir?, s.35) demesi gibi. Heidegger’deki ‘hiç’, karakterimizin ‘mutlak ümitsizlik’
halidir.
Sahip olduğu ve hayatını üzerine temellendirdiği tüm korkularıyla yüzleşmeden, en çok korktuğu şeyi
yaşamadan gerçek anlamda varlıksal güvenlik alanını inşa edemeyecektir. Mikro dünyasından çıkıp,
makro dünyada nefes almayı öğrenmek zorundadır. Mektup onun çıkış yolu, ayaklarıyla kuvvet
uygulayıp kendisini yukarı ittirmek zorunda olduğu diptir. O yüzden bu mektup gelmeliydi. Camus’nün
mücadele eden, mücadele ettiği için vebayı yenerek ödüllendirilen kahramanlarında olduğu gibi,
karakterimiz başkaldırırsa kazanacaktır. Nitekim zaman zaman bunu yapar: “Ben! Diye bağırdım bütün
gücümle. Sonra adımı tekrarladım birkaç kere. Ben yalnızlığa dayanamıyorum, ben insanların arasında
olmak istiyorum.” (s.78) Mevcut durumun ve isteklerin farkında olma başkaldırının temel şartı olarak
kabul edilirse, o ilk şartı gerçekleştirmiştir. Böylesi bir karakter için bu durum önemli bir gelişme olarak
kabul edilebilir.
SONUÇ
Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken adlı hikâyesinin isimsiz kahramanı ‘tutunamayan’ bir karakter olarak
karşımıza çıkar. Bu ‘tutunamama’, hayatın doğal akışına dahil olamama durumudur. O doğaya ve
medeniyete adeta eklenmiş, yamanmış hissi uyandırır okurda.
Toplum içindeki uyumsuzluğun sonucu olarak yalnızlaşan insanın endişeleri ve korkuları ele alınmıştır.
Aslında Korkuyu Beklerken hikâyesi için, çelişkiler içinde bocalayan, aidiyetini yitirmiş modern insanın
çıkmazı gözüyle bakılabilir. Nitekim hikâyenin kahramanı ne kendi kurduğu izole dünyasında ne de
dışardaki dünyada mutludur. Ne doğaya ait olabilmiştir ne de medeniyete. Korkularından ve
yalnızlığından memnun değildir. Çünkü korktukça yalnızlığı artmaktadır. Mevcut durumdan memnun
olmadığını bir mektupla fark eden karakter bir takım sorgulamalara, arayışlara girişir. Herkesleşmekten
bir o kadar korkan ama çözümün belki de herkesleşmekte olduğunu bile düşünmeye başlayan karakterin
bu durumu, pasif konumdan aktif konuma geçme denemeleri olarak değerlendirilebilir.
Harekete geçmeden hatta harekete geçmeye karar vermeden varoluşunu idrak ve inşa edemeyecektir.
Kendisinin değil dünyanın değişmesi gerektiğini düşünse bile, dünyanın değişmesi için de eyleme
ihtiyaç vardır. Ve bu eylem başkasının değil onun eylemi olmalıdır. Dolayısı ile Korkuyu Beklerken’in
‘tutunamayan’ karakterinin hayatını alt-üst eden Ubor Metenga tehdit mektuplarını, hiç tanımadığı
insanlara göndermeye başlaması, parçalanmak yerine parçalamayı hatta yok etmeyi seçen bir zihniyet
gibi görünse de o mektubun kendisini aylarca eve kapatmasına, açlık grevine girmesine hatta evini
yakmasına sebebiyet verecek hiçbir güce sahip olmadığını ve mektubu gönderdiği insanların onu
önemsememeleriyle bu durumu idrak etmesi bile, karakterimizin algı yanılması yaşadığını ve yıllarca
hayatını bu temel üzerine kurduğunu fark etmesi açısından çok büyük öneme sahiptir.
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ÖZET
İnsanlığın varlığından itibaren suçlar ve cezalar da var olmuştur. Çünkü her insan suç işleme, kendisine
ve başkalarına zarar verme potansiyeliyle ve sosyal bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu durum karşılıklı
ilişkilerde birçok ihlali ortaya çıkarabilmektedir. Bu yüzden bu potansiyelin ortaya çıkmasına engel
olacak kurallar ve yaptırımlar da belirlenmiştir. Bunlar, insan ve içinde yaşadığı toplum için en uygun
ve en ideal kurallar ve yaptırımlardır. Çünkü Yaratan yarattığının hangi suçları işleyebileceğini, hangi
cezalarla ıslah olacağını ve suç işlemekten vazgeçeceğini en iyi bilendir. “Hiç yaratan bilmez mi? En
ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Mülk 67/14) ayeti de buna işaret etmektedir.
Bireyin ve toplumun barışı, huzuru, mutluluğu ve güvenini korumak için insanın kendisine, başka
insanlara, hayvanlara ve eşyaya karşı işlediği suçlara yaptırım uygulanmaktadır. Bu yaptırımları ve
suçları konu edinen alan ceza hukukudur. İslam ceza hukukunda suçlar da cezalar da had, kısas ve ta’zir
şeklinde üçe ayrılarak ele alınmıştır. Had içerisinde; zina, hırsızlık, yol kesme, iffete iftira, dinden
dönme ve isyan suçları, kısas içerisinde; öldürme, yaralama ve sakat bırakma suçları yer almaktadır.
Ta’zir ise bu ikisinin dışındaki bütün suçları içine almaktadır.
Ceza hukuku insanların hak ve hürriyetleri üzerinde en fazla etki eden alandır. Bu nedenle ceza hukuku
ile ilgili hak ve hürriyetleri güvence altına alacak bir takım ilkelerin belirlenmesi önem arz etmektedir.
Ancak bu ilkelerle hem mağdur, hem toplum, hem de suçlu açısından en ideal olanı yerine getirmek
mümkün olmaktadır.
Bu tebliğin konusu İslâm ceza hukukundaki temel ilkelerdir. İslam ceza hukukunda; ilahilik,
değişmezlik, kazâilik, belirlilik ve kanunilik, geriye yürütülmezlik, dinîlik ve uhrevîlik, faydacılık,
umumîlik ve eşitlik, denklik ve adalet, kıyasın delil olmaması, caydırırcılık, maddilik, insanîlik,
manevilik ve sübjektiflik, zararın tazmini, hukuka aykırılık, ıslah edicilik, tedahül, şahsilik, şüphe,
ülkesellik, gizlilik, zamanaşımı, tevarüs, kovuşturma hakkı, suçlunun ve mağdurun sıfatı, pişmanlık,
suçsuzluk, idda sahibinin ispatla mükellef olması, subjektiflik şeklinde ilkelerin var olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Suç, Ceza, Ilke.
ABSTRACT
Crimes and punishments have also existed since the existence of humanity. Because every human being
has been created as a social entity with the potential to commit crime, harm to himself and others. This
situation can lead to many violations in mutual relations. Therefore, rules and sanctions have been
determined to prevent this potential from occurring. These are the most appropriate and ideal rules and
sanctions for people and the society in which they live. Because the Creator is the best who knows what
crimes he can commit, which penalties he will reform and he will stop committing crimes. “Should He
not know what He created? And He is the Subtile, the Aware” (Mülk 67/4) the verse also points to this.
In order to protect the peace, serenity, happiness and trust of the individual and society, sanctions are
applied to crimes committed against man against himself, other people, animals and things. It is the
criminal law that is the subject of these sanctions and crimes. Crimes in Islamic criminal law and
punishments were dealt with in the form of divided into three categories as; had, kisas ve ta’zir. In had;
adultery, theft, road cutting, defamation, turning to religion and rebellion crimes, in kisas, killing, injury
and disablement crimes are included. Ta'zir is involved in all the crimes except those of the two.
Criminal law is the most effective area on the rights and freedoms of people. Therefore, it is important
to determine a set of principles that will guarantee the rights and freedoms related to criminal law.

However, with these principles, it will be possible to fulfil the ideal for both the victim and society as
well as the offender.
The subject of this notification is the basic principles of Islamic criminal law. In Islamic criminal law;
divinity, inviolability, formality, specificity and law, non-inviolability, religiousness and otherworldly,
beneficence, ummity and equality, equivalence and justice, no evidence of comparison, deterrence,
materialism, humanity, manhood and subjectivity, compensation of harm, lawlessness, correctness,
tedahul, falseness, suspicion, nationalism, privacy, timeframe, tedarus, prosecution right, the offender
and the victim, the adjective, active regret, Innocence, idda owner being proof with proof, subjectivity
principles in the form of have been determine to exist.
Keywords: Islamic Law, Crime, Punishment, Principle.
GİRİŞ
Allah Teâlâ imtihan gereği insanı varlıkların en üstünü ve en aşağısı olma potansiyelinde,1 birbirine
muhtaç, aceleci, bencil, nankör, hırslı yaratmış ama onu başıboş da bırakmamış2 itikâdî, ahlakî ve amelî
temel ilkeler ve hükümler vaz etmiştir. Toplum içinde yaşamak zorunda olan insanın kendisine, diğer
insanlara, hayvanlara, bitkilere hatta eşyaya bile zarar vermeden, mutlu, huzurlu ve güven içinde
yaşaması için takip etmesi gereken kurallar belirlemiştir. Bu ilkeler ve kurallardan bir kısmı da ceza
hukuku ile ilgilidir.
Klasik İslam hukuku literatürü konular itibariyle temelde usul ve fürû şeklindeki iki ana gruba, fürû
kısmı da ibâdât, muâmelât ve ukubât şeklinde üç bölüme ayrılmaktadır.3 Ceza hukuku füru’un ukubat
denilen kısmını oluşturmaktadır. İslâm hukukunun bu nev’i şahsına münhasır sistematiği karşısında Batı
hukukunun da âmme ve hususî diye ikiye ayrılan sistematiği vardır. Ceza hukuku da bu kısımlardan
âmme hukuku alanında yer almaktadır.
Ceza hukuku “et-Teşriu’l-cinâî”,4 “el-cerime ve’l-ukûbe”,5 “el-Mevsûâtü’l-cinâîyyeti’l-İslâmî”6
şeklinde Arapça ve “İslam Ceza Hukuku”7 şeklinde Türkçe müstakil olarak da ele alınmıştır. Bu tebliğin
konusu klasik kaynaklarda yukarıda geçen başlıklar altında yeri geldikçe izah edilmiştir. Müstakil bir
bölüm bulunmamaktadır. Bu konu günümüzde de müstakil olarak çalışılmamıştır ya bütün ceza hukuku
içerisinde suçun ve cezanın unsurları başlığı altında sınırlı ele alınmıştır ya da tek bir unsur bir çalışma
konusu olmuştur. Böyle olunca da konunun “efradını cami ağyarını mani” şekilde daha genel ve
kapsayıcı çalışılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada sınırı aşmamak düşüncesiyle ilkeler mezhep
görüşleri ve ihtilaflarına girmeden ele alınmıştır. İslâm ceza hukukunun bütün bu suç ve cezalar
hakkında temel ilkeleri olduğu gibi farklı gruplarda olan had, kısas ve ta’zir hakkında ayrı kendine has
ilkeleri de bulunmaktadır.
İSLÂM CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
İslam hukukunda cezalandırma bir amaç değil insanları ilahî emirlere muhalefetten alıkoyma,
kötülüklerden sakındırma, ıslah etme, toplumun düzenini koruma ve adaleti sağlama, zararın tazmin ve
telafi edilmesi8 gibi hedeflere ulaştıran ve son çare olarak başvurulan bir araçtır. Bir suça uygulanan
ceza ile o suçu işleyenin tekrar yapmasına ve başkalarının da suça teşebbüs etmesine engel
olunmaktadır. Diğer taraftan uygulanan ceza mağdurun kini söndürmekte, gönlünü rahatlatmakta,
zararını tamir ve telafi etmektedir.
Tîn 95/5-6.
Kıyâme 75/36.
3 Füru fıkıh kitaplarında bu üç ana başlık açıkça belirtilmez. Konulur “kitap” denilen bölümlerle, çoğunlukla “bab” ve “fasıl”
denilen alt bölümler halinde, üç ana başlıktan hangisine girdiği sıkı sıkı bağlı olmadan ardarda sıralanır. İlk ele alınan konu
ibâdât sonra muamelât son olarak da ukûbât konuları ele alınmaktadır. (Komisyon, İslam Hukukuna Giriş (Eskişehir:
Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2010), 156.)
4 Mesela Abdülkâdir Ûdeh’in bu isimde kitabı var.
5 Mesela Ebû Zehre’in bu isimde kitabı var.
6 Mesela Ahmet Fethi Behnesî’in bu isimde kitabı var.
7 Mesela Cevat Akşit, Yaşar Yiğit, Abdullah Çolak’ın bu isimde kitabı var.
8 Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku (İstanbul: Nesil Yayınları, 1996), 1: 210; Çolak, İslam Ceza Hukuku, 94, 98.
1
2

İslam hukuku muazzam ve çok ince bir alt yapı oluşturarak, suça giden ve suça iten sebepleri ortadan
kaldırmak suretiyle suçların işlenmesini önlemek için tedbirler aldığı gibi suç işlenmesi halinde mağdur,
suçlu ve toplum adına adalet ve hakkaniyeti gerçekleştirecek temel ilkeler de belirlemiştir.
İslam ceza hukuku alanında konulan bu ilkeler aynı zamanda ceza hukuku hükümlerinin etkili ve yerinde
uygulanmasını temin ederek yukarıda sayılan gayeleri gerçekleşmekte böylece toplumda güvenli ve
huzurlu bir ortam oluşmaktadır. Bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir.
1. İslam ceza hukukunun kaynağı ilahîdir.9 Teşrî selâhiyeti Allah’a aittir.10 Dolayısıyla İslâm ceza
hukukuna ait hüküm ve ilkeler kitap, sünnet ve bu doğrultuda geliştirilen içtihatlarla
belirlenebilmektedir.
2. Hadler ve kefaretlerin doğrudan ve ayrıntılı belirlenmesi ve Allah hakkı kapsamında olması onun
insanlar tarafından değiştirilmesi, kaldırılması, af veya sulh yoluyla düşürülmesine engel olmaktadır. 11
Bu cezaların türü ve miktarı zamanın, mekânın ve şartların değişmesiyle de değişmez.
3. Şari tarafından belirlenen kuralların korunması ve ihlali durumunda soruşturma ve kovuşturma yani
yargı sürecini başlatma görevi/hakkı Allah haklarında devletin, kul haklarında ise mağdurun/hak
sahibinindir. Ama yargılama, ceza verme ve uygulama yetkisi/infaz hakkı devlete aittir.
Mağdur da olsa hiç kimse hakkını mahkemeye başvurmadan elde edemez. 12 Şahsi intikam alamaz.13
Mesela işlenen kazf suçundan dolayı gereken kazf haddini bizzat mağdur infaz edecek olsa mağdura
ta’zir cezası verilir.
4. İslam hukukunda suç ve cezalarda keyfilik yoktur. Bir fiilin suç sayılabilmesi için İslâm hukukunun
aslî kaynaklarından Kitap ve Sünnette onun suç olduğu ve cezasının belirlenmiş olması ya da bu
delillerden hareketle siyasi otoritenin yasama yoluyla bunu tespit etmiş olması gerekir.14
5. Kıyas ceza hukukunda özelliklede had, kısas, diyet ve keffaret gerektiren suçlarda delil olarak
kullanılamaz.15 Çünkü cezaların miktarları naslarla belirlendiği için illeti akılla idrak edilemez. 16 Ayrıca
hata ihtimali olduğu için kıyas zanni bir delildir. Zannın ve hata ihtimalinin varlığı şüphedir. Şüphe ile
had cezaları düşer.17 Mesela kefen soyma suçuna, hırsızlık suçuna kıyasla aynı ceza verilemez.18Ama
miktarı belli olmayan ve devletin ve yargının inisiyatifinde olan ta’zir suçlarında kıyas usulünden
istifade edilmiştir.
6. Kanunilik ilkesinin tabii bir sonucu olarak suç ve cezanın belirlenmesinden itibaren sorumluluk söz
konusudur.19 Yani suçlar işlendikleri sırada yürürlükte olan ceza hükümlerine tabii olurlar.20 Emir ve
Abdullah Çolak, İslam Ceza Hukuku (Çorum: Kitap Dünyası, 2018), 30.
Muhammed b. Muhammed el- Gazzâli Ebû Hamid (505/1111), el-Müstesfa min ilmi'l-usul, thk. Muhammed Abdusselam
Abdu’ş-Şafiî (Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye, 1413/ 1982), 1: 8. “Hüküm ancak Allah’a aittir” (En‘am 6/57, Yûsuf 12/40).
11 İbrahim Çalışkan, “İslam Hukukunda Ceza Kavramı ve Hadd Cezaları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 31 /
1 (1990): 376; Ali Bardakoğlu, “Had”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV, 1996), 14: 550.
12
Bardakoğlu, “Had”, 14: 550; Ahmet Yaman Ve Halit Çalış, İslam Hukuku (Ankara: Bilay, 2018), 77.
13 Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, 1: 174.
14 Abdülkadir Udeh, et-Teşriü'l-cinaiyyü'l-İslâmî: mukarenen li-kanuni'l-vaz'i (Beyrut: Dârü'l-kitabi’l-Arabî, ts.), 1: 126-127;
Abdülazîz Amir, Şerhü’l-ahkâmi’l-amme li’l-cerime fi’l-kanuni’l-cinai el-Libiyyi (Bingazi: Câmiatu Karyunus, 1987), 107;
Abdülkerim Zeydan, el-Kısas ve’d-diyât fi’ş-şeriâti’l-İslâmiyye (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1418/1998), 17, 18.
15 Gazzâli, el-Müstesfa, 331; Udeh, et-Teşriü'l-cinaiyyü'l-İslâmî, 1: 183-184; Muhammed Ebû Zehre, İslam Hukuku
Metodolojisi: Fıkıh Usulü, trc. Abdulkadir Şener (Ankara: Fon Matbaası, 1981), 223; Ebû Zehre, el-Cerime, 167; Bardakoğlu,
“Had”, 14: 550; Yaşar Yiğit, İslam Ceza Hukuku (Ankara: Sistem Ofset Yayıncılık, 2012), 25.
16 Gazzâli, el-Müstesfa, 285; Ebû Zehre, Fıkıh Usulü, 224; Muhammed b. Ahmed b. Mustafa Muhammed Ebû Zehre, elCerime: el-cerime ve'l-ukube fi'l-fıkhi'l-İslâmî (Kahire: Dârü'l-fikri'l-Arabi, 1998), 167; Udeh, et-Teşriü'l-cinaiyyü'l-İslâmî,
1: 183-184.
17 Gazzâli, el-Müstesfa, 285; Ebû Zehre, el-Cerime, 167; Udeh, et-Teşriü'l-cinaiyyü'l-İslâmî, 1: 183-184; Çolak, İslam Ceza
Hukuku, 27.
18 Yaman ve Çalış, İslam Hukuku, 85.
19 Behnesi, es-Siyasetü’l-cinaiyye fi’ş-şeriati’l-İslamiyye (Kahire: Matbaatu’l-şurûk, 1983), 357; el-Ukûbe, 37.
20 Udeh, et-Teşriü'l-cinaiyyü'l-İslâmî, 1: 261; Ahmet Fethi Behnesi, el-Mevsuatü'l-cinaiyye fi'l-fıkhi'l-İslâmî (Beyrut: Dârü'nnehdati'l-Arabiyye, 1412/1991), 3: 114; Cevat Akşit, İslam Ceza Hukuku ve İnsani Esaslar (İstanbul: Gümüşev, 2015), 66.
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yasak gelmeden önce yapılanlarda sorumluluk ve hesaba çekilme yoktur. Bu ilke insanı sürekli her
yaptığından hesaba çekileceği endişe ve korkusundan, huzursuzluğundan korumaktadır.
7. İslam ceza hukukunda ferdin ve toplumun maslahatı gözetilmektedir. Maslahat olarak; mağdurun
zararının telafi ve tamir edilmesi, kininin söndürülüp teskin edilmesi, suçlunun ıslah ve tedip edilmesi,
tekrar suç işlememesi, cezasını çekerek rahatlaması, toplumun düzeninin ve maslahatının korunması,
adaletin tesis edilmesi, zulmün önlenmesi sayılabilir.
8. İslam hukukunda ceza hükümleri şartları taşıyan herkese uygulanır.21 İnsanlar hukuk karşısında “Bir
tarağın dişleri gibi eşittir.”22 Suçlunun ırkı, rengi, sosyal statüsü ve ekonomik durumu dikkate alınmaz.23
Hiç kimsenin ayrıcalığı ve dokunulmazlığı yoktur suç işleyen herkes yargılanır ve cezalandırılır.24
9. İslam hukukunda suç ile karşılığında verilen ceza arasında makul bir dengenin olduğu dikkat
çekmektedir.25 Kısas ve ta’zirde denklik açık bir şekilde fark edilirken hadlerde bireysel ve toplumsal
açıdan suçun verdiği zarar değerlendirildiğinde yine suç ve cezanın birbirine uygun olduğu ve denkliğin
korunduğu görülmektedir. Yargılama aşamasında da infaz aşamasında da suçluya hak ettiğinden fazla
da az da muamele edilmez.
10. İslâm hukukunda suçların dünyevî/hukukî ve uhrevî/vicdanî iki müeyyidesi, iki cezası vardır.26
Çünkü suçlar aynı zamanda dini birer emir ve yasağın ihlal edilmesidir. Bu da İslam hukukunda ceza
hükümlerinin yaptırım etkisini, suçların itirafını27 ve suça engel olma oranını arttırmaktadır.
11. İslam hukukunda cezanın intikam almak için değil suçlunun tekrar suç işlemesine engel olma ve
diğer insanlara da ibret olup benzer suçların irtikabına mani olma işlevi de vardır.
12. İslam hukukunda zahire göre hüküm verilir.28 Bir suçun cezalandırılması için görünür olması, dış
dünyaya yansıması gerekir. Yasaklananı yapmak veya emredileni yapmamak şeklinde bir söz, fiil, yazı
olması gerekir. Yani suçun cezalandırılması için maddi bir yönünün olması gerekir.
Ayrıca cezalandırma için emir ve yasağa karşı bir hareketin yanında bu hareketten suç sayılan bir
sonucun doğması ve hareket ile sonuç arasında sebep-sonuç ilişkisine dayanan bir illiyet bağının da
bulunması gerekir.29 Yoksa suça niyet ve hazırlık yapma, suçu düşünme ve tasarlamada sorumluluk
yoktur, bunlar cezayı gerektirmez.30

Yaman ve Çalış, İslam Hukuku, 78.
Muhammed b. Abdilhâdî el-Cerrâhî el- Aclûnî, Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs thk. Ahmed el-Kalâş (Beyrut:
Müessetür’risâle, 1405/1984), 2: 433; Alî b. Hüsâmiddîn b. Abdilmelik b. Kādîhân el-Müttakî el- Hindî, Kenzü’l-ummâl fî
süneni’l-aķvâl ve’l-efâl thk. Mahmûd Amr ed-Dimyâtî (Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye, 1419/1998), 9: 17.
23 Şükrü Selim Has, Cezalarda Caydırıcılık İlkesi (Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınlar, 2016), 52; Yaşar Yiğit, “İslâm Cezâ
Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Dokunulmazlık”, Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 2 / 13-14-15 (1999): 195; Yaşar
Yiğit, İslâm Ceza Hükümlerinin Yürürlüğü (Ankara: Sistem Ofset Yayıncılık, 2012), 216-217.
24 Zeydan, el-Kısas, 18; Udeh, et-Teşrîü’l-cinâiyyü’l-İslâmî, 1: 341; Behnesi, es-Siyasetü’l-cinaiyye, 282-283; Ebû Zehre, elCerime, 252; Ahmed Husarî, es-Siyasetü’l-cezaiyye fi fıkhi’l-ukûbâti’l-İslâmi’l-mukâran (Beyrut: Dârü’l-cil, 1413/1993), 1:
218; Mustafa Ahmed Zerka, el-Fıkhü'l-İslâmî fî sevbihi'l-cedid: el-Medhalü'l-fıkhiyyü'l-âm (Dımaşk: Dârü’l-kalem,
1418/1998), 1: 59; Ali Bardakoğlu, “Ceza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV, 1993), 7: 475.
25 Çolak, İslam Ceza Hukuku, 105.
26 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu (İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1985), 3: 41; Ebû Zehre,
el-Cerime, 21.
27 Hz. Peygamber döneminde Gamidiyye ve Mâiz isimli kişilerin ağır bir ceza olan recm cezasının uygulanacak olmasına
rağmen itirafları buna örnek verilebilir. (Buhâri, “Ahkâm”, 19; Müslim, “Hudûd”, 16, Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 24).
28 Ebû Abdullah Muhammed b. İdris b. Abbas Şâfiî, el-Ümm (Beyrut: Dâru’l-ma‘rife, 1393/1973), 1: 260; 4: 114; 6: 199; İbn
Âbidîn, Haşiyetü Reddü’l-muḥtâr, 5: 365; Ebû Zehre, el-Cerime, 274.
29 Uğur Alacakaptan, Suçun Unsurları (Ankara: Sevinç Matbaası, 1975), 9-39.
30 Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânî, Bedâ‘i‘u’s-sanâ‘i‘fî tertîbi’ş-şerâ‘i‘ (Beyrut: Daru’l kütübi’l Arabî,
1982), 7: 42; Bilmen, Hukuki İslâmiyye, 3: 413. Udeh, et-Teşrîü’l-cinâiyyü’l-İslâmî, 1: 346-347; Ebû Zehre, el-Cerime, 273;
Behnesi, el-Mevsuatü'l-cinaiyye, 3: 331-335.
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13. İslam hukukunda insan tabiatına uygun cezalar öngörülerek insan onuru göz önünde
bulundurulmuştur.31 Suçlunun insanlık onurunu ve genel insanî duygularını incitecek her türlü söz ve
fiiller yasaklanmış, suçluya hakaret ve beddua edilmemesi, onun için Allah’tan mağfiret ve merhamet
dilenmesi emredilmiştir.32 İnsanın izzet ve şerefini korumak ve onurunu lekelememek için gerekli
ihtimamı göstermede adeta insanlığa örnek olunmuştur.33 Hakaret etme, işkence, eziyet gibi insan
onuruyla bağdaşmayan uygulamalardan kaçınılarak ve cezalar en kolay usulle yerine getirilerek
suçlunun şerefi korunmuştur.
14. Cezalandırmak için suçu irtikab eden fâilin kusurlu ve mesul olması gerekir. Kusurlu olmak kasden
bilerek suçu işlemek, mes’ul olmak akil ve bâliğ olmak (ceza ehliyetine sahip olmak) anlamına
gelmektedir.34 Herhangi bir suç karşılığında cezai müeyyidenin uygulanabilmesi için ceza ehliyetine
haiz bir şahsın söz konusu fiili kendi iradesiyle işlemesi gerekir. 35 Çocukluk, akıl hastalığı gibi iradeyi
doğrudan etkileyen durumlarda bedeni ceza verilmez.36
15. “Zarar izâle olunur”37 külli kaidesi herhangi bir şekilde meydana gelmiş olan zararların İslâm
hukukuna göre izale, telafi ve tazmin edilmesinin zorunlu olduğunu ifade etmektedir.38 Bedenen ceza
verilebilmesi için ceza ehliyet şartı vardır. Ama uğratılan zararın tazmininde hiçbir şart yoktur. Akıl
hastası da olsa, çocuk da olsa, uyuyan da olsa verdiği zararı tazmin ile sorumludur. Çünkü hiçbir durum
malî sorumluluğa engel değildir.
16. Suç teşkil eden bir fiile onu meşru kılan bir sebep yok ise ve hukuka aykırı ise ceza verilebilir. Diğer
bir deyişle suç olan fiilin işlenmesine hukuken izin verilmiş olmamalıdır.
İslam ceza hukukunda hakkın kullanılması, meşru müdafaa, görevin ifası, ızdırar suç olabilecek bir fiili
suç olmaktan çıkaran sebeplerdir.39 Hukuka uygunluk sebebi varsa fâil verdiği zarardan sorumlu
olmaz.40 Mesela gerekli tedbirler alınmasına rağmen cezalar infaz edilirken mahkûm ölür veya azaları
zarar görse tazmin edilmez.41
17. İslâm hukukunda cezalandırmanın ana gayesi; suçluyu tedip etme, ıslah edip hatalarından döndürme,
suçlunun tevbe etmesine imkân tanıma, aynı suçu irtikâp etmesinin önüne geçme, yaptığının bedelini
ödettirerek rahatlatma ve en önemlisi de topluma kazandırılmadır.42 Aynı şekilde mağdurun zararını
tamir ve telafi etme, kinini söndürme, teskin etme de amaçları arasındadır.
18. İslam ceza hukukunda tedahül (suçların ictima) söz konusudur. Hadler ve kamu hakkını ilgilendiren
ta’zir suçlarında tedahül geçerlidir. Yani aynı suçun birkaç kez yapılması halinde tek ceza verilir. Sadece
kul hakkını ihlal eden suçlarda veya her iki hakkın birarada bulunduğu ta’zir suçlarında tedahül geçerli

Sabri Erturhan, “İnsan Onuru Bağlamında İslâm Ceza Hukukuna Genel Bir Bakış”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 21
(2013): 190.
32
Akşit, İslam Ceza Hukuku, 150-159; Şamil Dağcı, “İşkence”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV,
2001), 23: 432; Şükrü Özen, “İnfaz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV, 2000), 22: 290-291.
33 Murat Polat, “İslam Ceza Hukukunun Karakteristik Özelliklerinden Bazı Örnekler", Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi 5 / 9 (2017): 271.
34 Yaman ve Çalış, İslam Hukuku, 89.
35 Abdülkadir Ûdeh, et-Teşrî‘u’l-cinâ‘î, I, 392; Ebû Zehre, el-Cerime, 286, 302; Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 175; Suat Erdoğan,
“Kuran ve Sünnet ışığında Suç Ceza Uygunluğu”, 44.
36 Udeh, et-Teşriü'l-cinaiyyü'l-İslâmî, 1: 393.
37 Mecelle, md. 20.
38 Nuri Kahveci, “İslâm Hukukunda Mislen Tazmin Olgusu”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 6 / 1(2006): 39-52.
39 Çolak, İslam Ceza Hukuku, 62-77; Yaman ve Çalış, İslam Hukuku, 92.
40 “Cevaz-ı şer’i zamana münafi olur” (Mecelle, 91 md. ) Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 79.
41 Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî, el-Ḥâvi’l-kebîr (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1419/1999),
8: 378; 12: 53; Ebû Bekr Şemsü’l-Eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed Serahsî, el-Mebsût (Beyrut: Dâru’l-ma‘rife, ts.),
9: 168; Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed İbn Kudâme, el-Muġnî (Beyrut: Dâru’l-fikr, 1405/1984), 9: 138; Bilmen, Hukuki
İslâmiyye, 3: 326; Vehbe Zuhaylî, Nazariyetü’d-daman (Dımaşk: Dâru’l-fikr, 1998), 335.
42 Ebû Zehrâ, el-Ukûbe, 27; Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, 1: 176, 210.
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değildir.43 Kısas, diyet ve kul haklarına yönelik ta’zir suçlarında suçların içtimaı kuralı uygulanmaz. 44
Suç sayısınca ceza verilir.
19. İslam ceza hukukunda suçtan sadece onu işleyen mesuldür.45 Hiç kimse bir başkasının suçunu ve
günahını yüklenmez.46 Başkasının işlediği suçun cezasını çekmez. İşlenen suçtan suçlunun mensubu
olduğu aile veya toplum sorumlu olmaz.
20. İslam hukukunda suçun oluşmasında ve ispatında son derece titiz davranılmakta en küçük bir şüphe
ve tereddüt sanık lehine değerlendirilmektedir.47 Özellikle had ve kısas cezalarının ispatında çok hassas
davranılmaktadır.48 Çünkü cezaların haksız yere uygulanması telafisi imkânsız veya zor durumlara yol
açabilmektedir.49 Şüphe had ve kısas gerektiren suçları düşürmekte,50 ta’zir cezalarını
düşürmemektedir.51 Ama hafifletebilir.
21. Ceza hükümlerinin geçerli olmasında mekân dikkate alınmıştır. Ebu Hanife yer bakımından cezaları
uygulamada mülkilik sistemini esas almıştır. Buna göre İslâm hukuku uygulanan darü’l-islâmda işlenen
suçlarda fâil müslim, gayri müslim (zımmi, müste’men) olsun İslâm hukuku kurallarına göre yargılanır
ve cezalandırılır.52 Ama müste’mene had cezası uygulanmaz.53 Mülkilik sisteminden hareketle darü’lislâm dışındaki suçlar yargılama kapsamına alınmaz. Fâil ülkeye dönse de cezalandırılmaz. İmam Malik,
İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel ise darü’l-islâmdaki vatandaşlar bakımından şahsilik, yabancılar
bakımından mülkilik sistemini kabul ettikleri için ülke içinde (darü’l-islâmda) işlenen suçlar kimin
tarafından işlenirse işlensin herkese İslam hukuku hükümleri uygulanırken ülke dışında (darülharbte)
işlenen suçlara ceza fâil ülkeye dönünce verilir.54
22. İslam hukukunda suçların ifşası hoş görülmemiştir. Gizli işlenen suçlar büyük günah da olsa
kovuşturulmamıştır.55 Hz. Peygamber zina işlediğini söyleyen kişiye kiminle zina işlediğini sorup
araştırmamıştır. Gizli işlenen had suçlarının görülmesi halinde ifşadan çok gizlenmesi tavsiye edilmiştir.
Suç itiraf ve ikrar ile ortaya çıkmışsa hâkimin fâili ikrarından döndürmek için üstü kapalı telkinde
bulunması Hz. Peygamber’in ve Râşid Halifelerin tavsiyesidir.56 Ama başkasına zarar söz konusu
olduğunda mutlaka tazmin gerekir.

Çolak, İslam Ceza Hukuku, 149; Âmir, et-Ta’zir, 60, 61; Bilmen, Hukuki İslâmiyye, 3: 328; Sabri Erturhan, İslam Ceza
Hukukunda İçtima (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2003), 186; Bardakoğlu, “Had”, 14: 550.
44 Bilmen, Hukuki İslâmiyye, 3: 328; Mustafa Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler (Konya: Mimoza, 2014), 19.
45 Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, 1: 211.
46 Hasanova, “İslam Ceza Hukukunda Maslahat Prensibi Açısından Cezalar Ve Cezanın Şahsiliği İlkesinin Değerlendirilmesi”,
104; Yaman ve Çalış, İslam Hukuku, 94.
47 Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 30; Yaman ve Çalış, İslam Hukuku, 79.
48 Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 30.
49 Çolak, İslam Ceza Hukuku, 147; Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 30.
50 Zeynüddîn b. İbrâhîm b. Muhammed el-Mısrî İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir (Mısır: Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye,
1403/1982), 123; İbn Âbidîn, Haşiyetü Reddü’l-muḥtâr, 4: 5, 18, 59; Bilmen, Hukuki İslâmiyye, 3: 326; Ebû Zehre, el-Cerime,
46; Vehbe Zuhaylî, el-Fıḳhu’l-İslâmi ve edilletuhu (Dımaşk: Dâru’l-fikr, 1996), 4: 287; Behnesi, el-Mevsuatü'l- cinaiyye, 1:
321; Çalışkan, “İslam Hukukunda Ceza Kavramı ve Hadd Cezaları”, 393.
51 İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir, 123; İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr, 4: 59; Bilmen, Hukuki İslâmiyye, 3: 326; Ebû Zehre,
el-Cerime, 46; Behnesi, el-Mevsuatü'l-cinaiyye, 1: 321; Tuncay Başoğlu, “Ta’zir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(Ankara: TDV, 2011), 40: 198.
52 Udeh, et-Teşriü'l-cinaiyyü'l-İslâmî, 1: 285; Ebû Zehre, el-Cerime, 241; Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 59; Çolak, İslam Ceza
Hukuku, 42.
53 Udeh, et-Teşriü'l-cinaiyyü'l-İslâmî, 1: 285; Ebû Zehre, el-Cerime, 241; Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 50. Ebu Yusuf’a göre
müste’men de zımmi gibidir, daru’l-İslamda işlediği bütün suçlarda İslâm hukukuna göre cezalandırılır.
54 Kāsânî, Bedâʾiʿ, 7: 133, 237; Udeh, et-Teşrîü’l-cinâiyyü’l-İslâmî, 1: 287-289; Ebû Zehre, el-Cerime, 268-269; Akşit, İslam
Ceza Hukuku, 125; Ahmet Özel, İslam Hukukunda Milletlerarası Münasebetler ve Ülke Kavramı (İstanbul: Marifet
Yayınları, 1982), 156; Şamil Dağcı, “Kısas”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV, 2002), 25: 490;
Yaman ve Çalış, İslam Hukuku, 79.
55 Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 27.
56 Ebû Zehre, el-Cerime, 231; Akşit, İslam Ceza Hukuku, 100; Çalışkan, “İslam Hukukunda Ceza Kavramı ve Hadd Cezaları”,
394.
43

23. Hukukî açıdan davaların açılmasında, cezaların uygulanmasında belli süreler tespit edilmiştir. Bu
süreler geçince zaman aşımı söz konusu olmaktadır. İslam ceza hukukunda suçların düşmesinde
zamanaşımı57 etkilidir.
Ta’zir cezalarının zaman aşımıyla düşmesi ve kısas cezalarının zaman aşımıyla düşmemesinde fukaha
ittifak etmiştir. Had gerektiren suçlarda ise Hanefiler göre şahitlerle ispatlanan kazf ile ikrarla ispatlanan
şürb cezası hariç diğer had suçları zaman aşımına uğrar. Diğer üç mezhebe (Malikî, Şafiî ve Hanbelî)
göre hadler zamanaşımına uğramaz. 58 Yani Kazf ve şürb dışındaki hadlerde suçun işlenmesi ile
şahitlerin dinlenmesi veya ikrar arasında özürsüz olarak uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekir.
24. İslam hukukunda kısas gerektiren suçlarda tevarüs cereyan eder had gerektiren suçlarda cereyan
etmez.59 Yani şikayet ve dava açma hakkı mirasçılara geçmez.
25. İslam ceza hukukunda had suçları genel olarak60 Allah hakkı (toplum/kamu hakkı61) kapsamında
değerlendirilmekte ve kovuşturması resen, şikâyet olmasa da devlet tarafından başlatılmaktadır.
Devletin affetme veya vazgeçme hakkı da yoktur. Allah hakkına yönelik olan ta’zir suçları da böyledir.
Kısas, diyet gerektiren suçlarda ve kul hakkına yönelik ta’zir suçlarında mağdurun şikâyetine bağlı
olarak kovuşturulmaktadır.62
26. İslam hukukunda had ve kısas suçlarında suçlunun ve mağdurun sıfatının önemi yok iken ta’zir
suçlarının cezalandırılmasında suçlunun ve mağdurun sıfatı dikkate alınır. Suç işleyenin toplumda örnek
ve lider konumunda birisi olması ile sıradan bir vatandaş olması arasında fark vardır.
Örnek kişilerin başkalarının da o suçu işlemeye yönelmesinde etkilerinden dolayı, onların sıfatları
cezalandırmada ağırlaştırıcı sebep olmaktadır.63
Diğer taraftan ta’zir suçu işleyen iyi halli, sabıkasız, suç işleme kastı yoğun olmayan ve tevbih edilirse
bir daha suç işlemeyeceği beklenen kişiler ilk suçlarında cezalandırılmaz.64 Hz. Peygamber (s.a.v.) de.
“İyi halli şahsiyet sahibi kişilerin hadler hariç küçük suçlarını affediniz”65 buyurmuştur. Yine suçlunun
sakat, hasta,66 köle,67 kadın,68 gayrimüslim69 olması bazı cezalarda hafifletmeye sebep olmaktadır.

Zamanaşımı: Suçun işlenmesinden veya hükmün kesinleşmesinden itibaren belli bir zamanın geçmesine rağmen cezaya
hükmedilmemiş olması ya da hükmedilen cezanın infaz edilmemiş olmasıdır. (Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 246; ayrıca bkz.:
Davut Yaylalı, "İslam Hukukunda Zamanaşımı", Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 1992, Sayı, 4, s. 155164; Abdülkerim Ünalan, "İslam Hukukunda Zamanaşımı", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (1999):
101-124).
58 Ebû Zehre, el-Cerime, 194-195; Bilmen, Hukuki İslâmiyye, 3: 326; Ahmet Akkündüz, “İslam ve Osmanlı hukukunda
Mürurızzaman Müessesesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Haziran 1988): 43-90, 85; Bardakoğlu,
“Had”, 14: 550; Yaşar Yiğit, “İslam Ceza Hukuku Hükümlerine Etkisi Açısından Zamanaşımı”, İslam Hukuku Araştırmaları
Dergisi 3 / 3 (Haziran 2004): 160-165; Başoğlu, “Ta’zir”, 40: 198; Çolak, İslam Ceza Hukuku, 224.
59 Bilmen, Hukuki İslâmiyye, 3: 88; Çalışkan, “İslam Hukukunda Ceza Kavramı ve Hadd Cezaları”, 376; Bardakoğlu, “Had”,
14: 550.
60 Had suçlarından kazf ve hırsızlık suçlarının kul hakkı yönünün ağır olması sebebiyle mağdurun şikâyeti ile kovuşturulma
başlar. (Ebû Zehre, el-Cerime, 53; Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 237, 238; Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 161; Bardakoğlu,
“Had”, 14: 550).
61 Suat Erdoğan, “İslâm Hukukunda Kişisel ve Toplumsal Hak İhlalleri Karşılığında Öngörülen Cezalar ile Kapsamındaki
Cezaların Mukayesesi”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 24 (2014): 285.
62 Bilmen, Hukuki İslâmiyye, 3: 323; Mahmesânî, en-Nazariyyetü’l-âmme, 1: 139; Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 161.
63 Serahsi, 9: 40; Behnesi, el-Mevsuatü'l-cinaiyye, 4: 111.
64 Başoğlu, “Ta’zir”, 40: 200; Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 223.
65 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6: 181; Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 5.
66 Hz. Peygamber (s.a.v.) çok zayıf ve sakat birisine zina cezası olarak: “Yüz salkımlı hurma sapı ile bir kere vurun”
buyurmuştur. (İbn Mâce, “Hudûd”, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5: 222).
67 Zina yapan köle ve cariyeler hakkında “evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı
uygulanır” (Nisâ 4/25) şeklinde buyurulması kölelik sıfatının cezalarda hafifletme sebebi olduğunu göstermektedir.
68 Kadınlara muharip kabul edilmedikleri için irtidat ve hirabe suçunda katl ve zina suçunda sürgün cezası verilmeyeceği
görüşleri vardır. (Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 225; Çolak, İslam Ceza Hukuku, 113, 124, 129).
69 Gayrimüslim olanlara şarap içme ve domuz eti yemeleri sebebiyle ceza verilmemiş, zina yapmaları halinde ise muhsan
sayılmamışlardır. (Subhî Receb el-Mahmesânî, en-Nazariyyetü’l-âmme li’l-mücebât ve’l-ukûd (Beyrut: Dârü’l-ilm li’lmelayin, 1403/1983), 1: 119-120; Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku, 224).
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27. Bir suçu işlemeye başlayan fâilin kendi isteğiyle yaptığı suçu unsurları tamamlamadan bırakması ve
pişman olması halinde ona başladığı suçun cezası verilmez. Cezalandırmada amaç suçlunun ıslah
edilmesi, bir daha o suçu işlememesini sağlamak ve topluma kazandırmak olduğu için pişmanlıkla bu
gerçekleşirse ayrıca cezalandırma yapılmaz. O ana kadar yaptığı ayrı bir suç teşkil ediyorsa onun cezası
uygulanır.70
28. İslam hukukunda suçsuzluk esastır. Sanığın suçluluğu ispatlanıncaya kadar suçsuz ve masumdur.
İslam ceza hukukunda “Beraat-i zimmet asıldır” kaidesiyle yer almaktadır. 71
29. İslâm hukukunda cezalandırmanın sübjektif sorumluluk esasına dayanmaktadır.72 Yani sonuç ile
insan hareketler arasında iradeye dayana sübjektif bir bağ aranmaktadır. Bu şekilde cezalandırmada kast
ve taksir ayrımı yapılmakta buna göre suça, farklı cezalar öngörülmektedir.
30. İslam ceza hukukunda bir dâvada davacı iddiasını ispat için delil getirmelidir. Davacı eğer delil
getiremezse davalı yemin ederek kendini savunma hakkına sahiptir. Davalı, inkâr eden konumunda
olduğundan kendisinden iddianın olumsuzluğunun ispatı istenmemektedir.73
SONUÇ
İslam hukukunda önce suçu önleyici tedbirler alınmakta daha sonra buna rağmen suç işlendiğinde
tekrarına engel olmak, suçluyu ıslah etmek ve mağduru teskin etmek, zararını telafi etmek ve toplumun
düzenini, huzurunu bozmamak amacıyla cezalandırma yoluna gidilmektedir. İslam hukukunda
cezalandırma hem suçlunun hem mağdurun hem de toplumun maslahatını gerçekleştirmeye yöneliktir.
Görüldüğü üzere İslâm hukuku cahiliye dönemi Arap toplumu da dâhil kendinden önceki ilâhî din ve
hukuk düzenlerinde cezalandırma ile ilgili mevcut aşırılık ve dengesizlikleri kaldırmış, suçların
önlenmesinde dinî ve ahlâkî zemini, ferdî mesuliyet duygusunu ön plana çıkarmış, hakkaniyet esasına
dayalı bir uygulamayı gündeme getirmiş, niyet, kasıt ve saikı devreye sokmuş, belli suçlar için de
elverişli, tatminkâr, önleyici, ıslah edici ve uslandırıcı cezaî kaideler ve ilkeler koymuştur.74
İnsanın toplum içinde insanlarla irtibat halinde yaşaması ve taşıdığı bazı özellikleri, suç işleme
potansiyeline sahip olması kuralların ve cezaların varlığını zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan insanın
Allah’ın halifesi olması, en üstün varlık olarak yaratılması cezalarda bazı ilkelerin gözetilmesini de
gerekli kılmaktadır. Yine insanlar arasında adaletin sağlanması ve zulmün olmaması için bireysel ve
toplumsal değer ve yararların gözetilmesi, bunlara yapılan saldırılara karşı yaptırımların varlığı da
kaçınılmazdır. İslam ceza hukukunun da kendisine mahsus ilkeleri ve yaptırımları bulunmaktadır.
Bu ilkeler modern hukukta on sekizinci asırdan itibaren yer alırken İslam hukukunda asli kaynakların
insanlara ilk ulaşması ile birlikte var olmuştur. Bu çalışmada İslam hukukundaki ilkeler asli
kaynaklardan deliller verilerek genel olarak ele alınmış ayrıntıya girilmemiştir. Ama her bir ilke
müstakil bir araştırma konusu olabilecek mahiyettedir ayrı olarak ele alınıp ayrıntılı bir şekilde
çalışılabilir.
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ÖZET
Paleoantropoloji, eski dönemlerde yaşamış insanları ve biyolojik değişim sürecini inceleyen bir bilim
dalıdır. Paleoantropoloji yerine “insan paleontolojisi” terimi de yaygın olarak kullanılır. İnsan
paleontolojisi, geçmiş dönemlerde yaşamış insanların öldükten sonra diş ve iskelet gibi kalıntılarını
inceler. Paleoantropoloji alanındaki çalışmalar için birçok bilim dalından yararlanılır. Bu alandaki
çalışma materyallerini insan kemik kalıntıları, ayak izleri ve fosilleri oluşturur.
Paleoantropoloji biliminin en önemli çalışma alanlarından biri Paleopatolojidir. Paleopatoloji, genel
anlamda eski dönemlere ait insanların doku ve kemiklerindeki yapı-fonksiyon bozukluklarını
makroskobik ve mikroskobik olarak inceleyen ve o döneme ait insanlar ve hayvanlar üzerinde var olan
hastalıkları araştıran bir bilim dalıdır. Patoloji bilimi ise 0,1 mm.’den büyük lezyoları araştırır.
Paleopatoloji bilimi, hastalıkların geçmişteki seyrine bakarak gelecekte nasıl ilerleyeceğini anlamaya
çalışır. Tarih öncesi dönemlere ait insan iskelet kalıntılarında makro moleküllerin yok olmayışı
Paleopatoloji biliminin doğuşuna neden olmuştur. Paleopatoloji bilim dalı, kemikler üzerinde
morfolojik ve radyolojik görüntü analizlerine dayanarak, soylarda yayılım gösteren ve iz bırakan
hastalıkların, hem bireysel hem de popülasyon seviyesinde kökenlerinin araştırılıp bulunmasını, ortaya
çıkış mekanizmalarını ve etkilerini inceler. Paleopatolojik çalışmalar, geçmişte var olan hastalıkların
iskelet üzerinde bıraktığı izler göz önüne alınarak yapılır. Bu izlerin incelenmesiyle eski insan
topluluklarının genel yaşam koşulları ve sağlık profilleri hakkında bilgiler verilebilir. Paleopatolojik
çalışmalar çeşitli modern hastalıkların kökeninin tarih öncesi devirlerde yaşamış insan topluluklarına ait
iskeletler üzerinde varlığını tanımlarken, bu hastalıkların bölgesel hatta kıtalar arası yayılımı açısından
korelasyonunun da yapılmasına imkan sağlar. Araştırmanın amacını, Paleopatolojik çalışmalar ışığında
eski dönemlerde yaşamış insan iskeletleri üzerinde var olan hastalıkları tanımlamak, bu dönem
insanlarında ortaya çıkan sağlık sorunlarını ortaya koymak, geçirmiş oldukları hastalıkları ve yaşam
biçimleri hakkında bilgi sunmak oluşturur.
Anahtar Kelimeler: Paleoantropoloji, Paleopatoloji, Sağlık Sorunları, Paleopatolojik Analiz.
ABSTRACT
Paleoanthropology is a branch of science that examines people who lived in ancient times and the
process of biological change. Instead of paleoanthropology, the term yerine human paleontology
kullanılır is commonly used. Human paleontology examines the remains of teeth and skeletons of people
who have lived in the past after death. Numerous disciplines are used for studies in the field of
paleoanthropology. Study materials in this area are human bone remains, footprints and fossils.
One of the most important fields of study of Paleoanthropology is Paleopathology. Paleopathology is a
science that examines the structure and function disorders of the tissues and bones of ancient people
macroscopically and microscopically and investigates the diseases of humans and animals of that period.
Pathology investigates lesions greater than 0.1 mm. The science of paleopathology seeks to understand
how the disease will progress in the future by looking at the course of the past. The disappearance of
macromolecules in the prehistoric human skeletal remains has led to the birth of Paleopathology. Based
on morphological and radiological image analysis on the bones, the paleopathology department
investigates the origins and the mechanisms of its occurrence, both at individual and population levels.
Paleopathological studies are carried out considering the traces of the diseases that existed on the
skeleton. By examining these traces, information on the general living conditions and health profiles of
older human communities can be given. Paleopathological studies define the origins of various modern

diseases on the skeletons of human societies that lived in prehistoric times, and also allow the correlation
of these diseases in terms of regional and even continent spread. The aim of the study is to identify the
diseases that existed on human skeletons in the light of paleopathological studies, to reveal the health
problems that occur in human beings in this period, and to present information about the diseases and
lifestyles they have experienced.
Key Words: Paleoanthropology, Paleopathology, Health Problems, Paleopathological Analysis.

1. PALEOPATOLOJİ NEDİR?
Patoloji, genel anlamda insan ve hayvan kemikleri üzerinde hastalık bulgularını inceleyen bilim dalıdır.
Patoloji organizmada hastalık geliştiren etkenlere karşı yapı ve fonksiyonları olup genelde 0,1 mm’den
büyük lezyonları incelemektedir. Paleopatoloji terimini ilk kez Kahire Tıp Fakültesinde bakterioloji
profesörü olan Sir Marc Armand Ruffer tarafından kullanılmıştır. Paleopatoloji sadece günümüzde var
olan eski hastalıkları araştırmakla kalmaz hastalıkların evrimsel sürecini inceleyerek bu hastalıkların
toplumların gelişim sürecine nasıl bir etkisi olduğunu da araştırır. Artık zamanla hastalıkların toplumsal
yaşam ve kültürleri arasındaki ilişkiyi açıklama sınırlarına kadar gelmiştir (Pelin, 1997).
Araştırmalar sonucu insandan milyonlarca yıl daha yaşlı fosil kalıntılarına baktığımızda karşımıza çıkan
tümörler diş çürüğü ve abseler gibi hastalıklar var olsa da daha tehlikeli hastalıkların var olması da;
insanın biyolojik ve kültürel evrimi sırasında ortaya çıkması olasıdır. Bugün teşhis edilmiş insan ve
hayvan iskeletlerinde ki hastalıkların geçmiş dönemlerde fazla görülmesi mümkündür.
Paleopatoloji çeşitli modern hastalıkların birey ve populasyon düzeyinde, tarih ve tarih öncesi devrede,
aslının aranıp bulunmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bunların kendilerini nasıl ortaya
çıkarabileceği konusunda da yeni bilgi sağlamaya çalışır.
Yaşam tarihi boyunca farklı çevresel koşulların egemen olduğu ve farklı zaman dilimlerinde yaşamış
eski insan toplumlarının iskeletlerinin incelenmesi bu bölgelerde yaşayan toplumlar hakkında bilgi
vermektedir (Başoğlu, 2015). Patolojinin inceleme alanı olan iskelet kalıntıları birçok hastalık oluşum
özelliklerine vb. etkenlere paralel olarak kemikler üzerinde izler oluşturur. Ancak kemikler mercek
altına alındığında her hastalık iskelet sistemi üzerinde etki bırakmamaktadır. Bu nedenle yapılan
araştırmalar neticesinde eski toplumların sağlık sorunlarıyla ilgili bilgiler tam net değildir ve eksik
kalmıştır (Sağır, 2013).
Paleopatolojik araştırmaların ana materyali olan iskelet kalıntılarının varoluş nedeni hangi neden den
olursa olsun ölüme bağlıdır. İnsan evrimi boyunca karşılaştığı parazit, organizma, bakteri, düzensiz
beslenme ve fizyolojik etkenler ve bunun sonucunda genellikle ölümle sonuçlanan patolojik etkiler
ortaya çıkar. Hastalıkların meydana gelmesinde hayvanların evcilleştirilmesinin büyük bir payı
olduğunu ileri sürülmüştür. Bu bulaşıcı hastalıkların insandan insana ve hayvandan insana geçtiğini ve
aynı zaman da uzak yerlere taşınmasın da nüfus yoğunluğunun ve ticaret ağlarının önemli rol oynadığı
bilinmektedir.
Paleopatoloji araştırmalarında kronik olanların etkisiyle daha sık karşılaşılmakta ve bu etkileri bireyinin
kemik ve dişleri üzerinde kolaylıkla görebiliriz. Paleopatolojik çalışmalarda dikkat edilmesi gerekenler
doku ve deformasyonların enfeksiyon ya da hastalıklar sonucu olup olmadığıdır. Her zaman olmasa da
zaman zaman çevresel etkiler patolojik etkilerle karıştırılabilir. Bazen toprak ve diğer çevresel etkilerden
dolayı kemiğin yapısında bozulmalar meydana gelir. Aynı zamanda dokunun patolojik bir görüntü
almasına neden olan bazı bakteriler, mantarlar ve bazı hayvanların etkisi de bulunmaktadır.
Paleopatolojik araştırmalarda ele geçen iskelet materyalleri üzerinde gözlemlenen bazı hastalıklar
aşağıdaki gibidir:

2. GENEL ENFEKSİYONLAR ve NEDENLERİ
Genel enfeksiyonları periostitis, treponemal hastalıklar, cüzzam, ostoemyelit, tüberküloz, brusella
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu enfeksiyonlar kemikler üzerinde çeşitli izler bırakmaktadır. Türü ve

oluşumu nasıl olursa olsun, yapılan araştırmalarda ele geçirilen materyallerdeki bütün kemik intihabına
dayanan hastalıklar osteitis olarak tanımlanmaktadır (https://ekstrembilgi.com).
Travma ve enfeksiyon gibi iki patolojik olay sonucu kemiklerin dış katmanı etkilenmişse periostitis adını
alır (Demirelli & Suata Alpaslan, 2018).
2.1. Osteomiyelit
Osteomiyelit başta stafılokoklar Staphylococcus aureus’lar olmak üzere, kemiğin süngerimsi dokusu ve
ilik kanalı etkilenmişse osteomiyelit adını almaktadır. Osteomiyelitlerin oluşumunda başlıca iki neden
vardır. Bunlardan birincisi meydana gelmiş kırıklar, delici yaralanmalar ve bireye uygulanan cerrahi
işlemler sonucunda vücuda direk olarak alınır. İkinci olarak ise hastalığın meydana geldiği dokulara
uzak bir enfeksiyon odağından doğrudan kan yolu ile gelmektedir.
Osteomiyelit akut veya kronik olarak gelişebilir. Akut osteomiyelit kısa sürede kan yoluyla kemiğe
yayılır. Çoğunlukla çocukluk çağında görülür. Kronik osteomiyelit ise kaza, ameliyat gibi faktörler
sonucu oluşabilir. Ayrıca akut osteomiyelitin tam olarak tedavi edilmemesi gibi durumlarda da kronik
osteomiyelit gelişebilir. Kronik osteomiyelit, akut osteomiyelit gibi direkt kan yoluyla bulaşmaz (Rogers
& Waldron, 1995) (Resim 1).

Resim 1. Osteomiyelit
http://www.viralenfeksiyon.com/osteomiyelit-nedir-274.htm
2.2. Cüzzam
Cüzzam mikrobu ilk olarak Norveçli bilim insanı tarafından 1876 yılında Armauer Hansen tarafından
bulunmuştur. Cüzzam hastalığı mikrobun deriyi tutmasıyla yayılan ve vücuda giren bir hastalık olarak
karşımıza çıkar. Hastalık genetik kökenli de olabilmektedir. İnsan vücudu mikroba karşı geliştirdiği
doğal bağışıklık sistemine sahiptir. Bu hastalığın tek taşıyıcısı insan olup başka yollardan bulaşıp
yayılması mümkün değildir. Hasta olan kişinin başka kişilerle olan yakın bir teması bu hastalığın
bulaşmasını sağlar (Zimmerman & Kelly, 1982) (Resim 2).

Resim 2. Cüzzam
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skeleton,_mature_female,_showing_effects_ofleprosy,_fr
om_a_Wellcome_L0058449.jpg
2.3. Tüberküloz
Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis adı verilen bir bakterinin vücuda girmesiyle ortaya çıkan
enfeksiyonel bir hastalıktır. Mycobacterium uzun, ince çubuk şeklindeki bakterilerdir. Bu bakteri pek
çok organa zarar verebilir, ileri aşamada kemiğe kadar yansıyabilir. Her eklemde tüberküloza bağlı
etkiler görülebilmekle birlikte kalça, diz ve omurga eklemleri daha sık etkilenir (Steinbock, 1976;
Rogers & Waldron, 1995) (Resim 3).

Resim 3. T2-T5 vertebralarında tüberkülozun etkileri
https://www.semanticscholar.org/paper/Bone-tuberculosis-in-Roman-Period-Pannonia-(westernHajdu-F%C3%B3thi/bba8c841692e76589d78771351eaa93c4b1a98df

2.4. Brusella
Zoonitik bir enfeksiyondur; hayvanlardan insanlara bulaşır. Akdeniz ateşi ve malta humması olarak da
bilinir. Yüksek morbiditeye sebep olmaktadır. Hayvanların vücut sıvılarının insanlara temasıyla veya
pastörize olmayan peynir ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle gerçekleşir. Kemikte özellikle pelvis, diz,
vertebra ve özellikle sakroiliak eklemler etkilenir (Zimmerman & Kelly, 1982; Ortner, 2003) (Resim 4).

Resim 4. Vertebrata Brusella
https://msutoday.msu.edu/_/img/assets/2011/brucellosis-close-up.jpg

3. İSKELETLERDE SIK GÖRÜLEN DİĞER HASTALIKLAR
Arkeolojik insan iskelet kalıntılarında en çok görülen patolojilerden biride kemik tümörleridir.
Osteomata, osteosarcoma, multiple myeloma iyi ya da kötü huylu olabilir ve kemik duvarının yapı ve
foksiyonunda damar ve sinirlerin hızlı yenilenmesine bağlı olarak çok kısa bir zamanda büyür
(https://ekstrembilgi.com).
Eklem hastalıkları (artrit), arkeolojik insan iskelet kalıntılarında en çok görülen patolojilerden biridir.
Eklem bölgelerinde farklı dokuların tümü ya da bir bölümünü etkileyen rahatsızlık olarak
tanımlanmaktadır (Rogers, 2000). 100’ü aşkın türünün olduğu düşünülen eklem hastalıklarının her
birinin ayırt edici epidemiyolojisi son derece önemlidir. Bu nedenle eklem hastalıklarının detaylı bir
sınıflanmasının yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Eklem hastalıkları/artrit tipleri toplumların genel yaşam biçimleri hakkında ip uçları verebilmekle
birlikte, her hangi bir artrit tipi spesifik olarak birey ya da toplumun iş gücü hakkında kesin bilgi
verememektedir.
Çene ve diş hastalıkları beslenme ile doğrudan ilişkilendirilen bir durumdur. Bireyin yetersiz ve
dengesiz beslenmesinden dolayı başta çene ve diş hastalıkları, eklem bozuklukları ve diğer enfeksiyonel
hastalıklar gibi pek çok hastalığın bireyde oluşabileceği bilinmektedir. Bunun nedeni beslenme iskelet
ve kas sistemi üzerinde önemli etkileri vardır. Buna ilişkin eski toplumlara ait ele geçirilen iskelet
kalıntıları bizlere doğrudan kanıtlar sunar (Şahin vd. 2015).
Günümüzde meydana gelen çoğu yaygın hastalıkların nedeni çene ve diş hastalıklarının varlığıdır.
Dişlerde görülen çürük, apse, diş aşınmaları, hypoplasia, diştaşı ve odontomlar bireyin yaşamış olduğu
fizyolojik streslerin göstergeleridir (https://ekstrembilgi.com). Örneğin; Hypoplasia diş minesinin
oluşumu sırasında fizyolojik streslere bağlı olarak mine kalınlığında ortaya çıkan aksaklık olarak
tanımlanmaktadır (Resim 5). Bu oluşumun nedeni bireyin düzensiz beslenmesi, anne sütünün erken
kesilmesi, erken doğum, genetik ve nörolojik rahatsızlıkların varlığı, enfeksiyonlar vb. etmenlerdir

(Bıçak & Suata Alpaslan, 2015). Diş ve çene hastalıklarının belirlenmesi özellikle eski toplumlar
üzerinde biyolojik ve kültürel uyum süreçlerinin ortaya çıkarılması ve yorumlanması açısından oldukça
önemli bir etkendir (Özbek, 2000).

Resim 5. Hypoplasia (Bıçak & Suata Alpaslan, 2015)
Deformitelerin (polimyelit, kongenital displazi ve kalça deformiteleri) bir kaçı genetik kökenli
olabileceği gibi bazıları bireyin sonradan kazanmış olduğu hastalıktır. Çocuk felci olarak bilinen
polimyelit kol ve bacakları tutan ve kirli sularda yaşayan bir virüsten kaynaklı oluşur. Kalça
deformitelerinin oluşmasının nedeni fiziksel ve çevresel olup daha çok çocuk yaşlarda görülür.
Kongenital displazi (doğumsal kalça çıkıklığı) ise bebeğin anne karnındayken ortaya çıkan bir hastalıktır
(https://ekstrembilgi.com).
Beslenmeden kaynaklı hastalıklarda kemikler üzerinde çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Mineraller
ve vitaminlerin vücuda yeteri kadar alınmaması veya emilimini engelleyen durumlarda bebek ve
çocuklarda çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir. C vitaminin vücuda yeteri kadar alınmaması
durumda skorbüt, D vitamininin vücuda yeteri kadar alınması durumunda ise erişkinlerde osteomalazi
(kemik yumuşaması) ve çocuklarda ise raşitizm (rikets) oluşmaktadır (Demirelli & Suata Alpaslan,
2018). Raşitizm büyüme çağındaki çocukta kalsiyum-fosfor alımı veya her ikisinin eksikliğinde çocukta
büyüme plaklarındaki gelişim ve iskelet sistemini etkileyerek çeşitli klinik deformitelere neden
olmasıdır (Baysal, 2015).
Kan hastalıkları arasında iskeletleri etkileyen en yaygın rahatsızlıklar arasında anemi yer almaktadır.
Anemi kansızlık olarak da bilinmektedir. Kanda ki alyuvar (kırmızı kan hücreleri) azalmasına bağlı
olarak gelişen bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır (Aufderheide & Rodriguez - Martin, 1998).
Walker vd. (2009) Anemi ya da kansızlığı, alyuvarların (eritrosit, kırmızı kan hücreleri) ya da bu
hücrelerin içerdiği hemoglobin miktarının patolojik eksikliği olarak tanımlamaktadır. İskelet
örneklerinde farklı tipteki anemi türlerinin ayırt edilmesindeki problemler nedeniyle tüm anemilerin
paleopatolojilerinin araştırılması gerekmektedir (Walker vd. 2009).
Kemikler üzerinde gözlemlenen ve özellikle kafatasında, bacak ve kollarda görülen travmalar genellikle
bireyin yaşarken yaralanması sonucu oluşmuştur. Travmanın (kırık, çatlaklar, delici ve kesici aletle
yaralanmalar) vücuttaki oluş biçimleri hakkında önemli bilgiler vermektedir (Demirelli & Suata
Alpaslan, 2018). Bazı durumlarda ise travmaların etrafında enfeksiyonlarda rastlanmaktadır. İyileşme
izleri kemik üzerinden kolaylıkla görülmektedir. Ancak birey yaralanmadan sonra hemen ölmüşse

iyileşme izine rastlanmamaktadır. Yapılan kazılarda kemikler çıkarılırken ve sonradan olabilecek
kırıklara dikkat edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır (https://ekstrembilgi.com).

4. SONUÇ
Antropolojin en önemli çalışma alanlarından bir tanesi paleopatolojidir. Patoloji, genel anlamda insan
ve hayvan kemikleri üzerinde hastalık bulgularını inceleyen bilim dalıdır. Asıl amacı oluşan
hastalıkların geçmiş dönemlerdeki seyrine bakarak gelecekte nasıl bir yol izlenmeye çalışılacağını
anlamaktır.
Günümüzde ortaya çıkan çoğu hastalıkların tanı ve tedavisi için birçok araştırma yapılmaktadır. Ancak
geçmişte yaşamış olan insan toplulukları hakkında yapılan araştırmalar kısıtlıdır. Bu yüzden eski
toplumlar hakkında bilgilerimiz eksik kalmaktadır. Çoğu hastalıkların çıkmasında bireyin içinde
bulunduğu çevrenin etkili olduğu düşünülmektedir. Arkeolojik materyal üzerindeki hastalığın teşhis
edilmesi zor olabilmektedir. Bununla birlikte iskelet materyallerinde görülen patolojik hastalıklar bize
o toplum hakkında bilgi sunmaktadır. Ancak bunun için de türlerinin tanımlarının iyi bilinmesi
gerekmektedir.
Sağlık yapısı üzerine yapılan çalışmalar toplumun biyolojik yapısını, çevreyle ilişkisi ve biyokültürel
yapısında meydana gelen değişimlerin anlaşılmasında yarar sağlayabilmektedir. Ancak, tüm hastalıklar
iskelet üzerine yansımadığı için paleopatolojide belirli hastalıklar çalışılabilmektedir. Sağladığı
bilgilerin toplumun temel yapısı hakkında pek çok bilgi verebilmesi, bu alandaki çalışmaların titizlikle
yapılmasını bağlıdır.
Paleopatoloji de elde edilen bulgular aracılığıyla eski toplumların yaşam koşulları, beslenme
alışkanlıkları, genel sağlık durumları, toplum üzerinde etkisini gösteren stres faktörleri, hastalıkların
çevreyle ve bulunduğu toplumun sosyo-kültürel yapısı hakkında genel bir bilgi sahibi olabilmeyi
hedeflenmektedir. Bu yüzden iyi bir poleontoloğun sağlam bir antropoloji ve arkeoloji bilgisine ve tıp
tarihi bilgisine sahip olması gerekir.
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PERİSSODACTYL VE ARTİODACTYL TAKIMLARININ ODONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ
ODONTOLOGICAL PROPERTIES OF PERISSODACTYL AND ARTIODACTYL TEAMS
Fadime SUATA ALPASLAN
Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Sivas

ÖZET
Odontoloji dişleri inceleyen bilim dalı olup, latince; dont: diş ve loji: bilim olmak üzere iki kelimeden
türetilmiştir. Dişler, birçok kara memelisinin yaşam tarzı ve çevreye uyumu hakkında önemli bilgiler
vermesi açısından son derece önemli materyallerdir. Dişler, vücuttaki diğer organlara oranla kırılmalara
ve çürümelere karşı daha dirençli ve dayanıklı olmasından dolayı kazılardan gün ışığına çıkarılan sağlam
malzemelerdir. Dişlerin değişimi omurgalı hayvanların başarılı adaptasyonunda ve organik dünyadaki
hızlı ve etkin egemenliklerinin kurulmasında rakipsiz bir rol oynamalarına yol açmıştır.
Perissodactyl ve Artiodactyl takımını oluşturan memeli gruplarının birçoğu herbivor diyete sahiptirler.
Bu takımın üyeleri çoğunlukla bitkiyle beslenirler ve genellikle caninlerini (köpek dişlerini)
kaybetmişler ya da küçültmüşlerdir. Bitkisel maddeyi ezmek ve öğütmek için yanak dişleri geniş ve
oldukça yassıdır. Otçul diyete doğru yönlenmiş memelilerde sert hücre duvarlarını kırmak için yanak
dişleri genellikle hypsodont (yüksek taçlı) ve köksüzdür. Bitki materyalinin aşındırıcı etkisi dişleri
çabuk aşındırır yani taçlar ne kadar yüksek olursa o kadar uzun süre kullanılırlar. Occlusal yüzey (dişin
çiğneme yüzeyi) düzgün olmayan bir şekilde aşınır. Perissodactyl takımına ait üyelerde tüberküller
sırtlar halinde birleşmiştir. Bu uzamış sırtlara loph, bu tür dişlere ise lophodont dişler denir. Sırtlar bitki
materyalinin öğütülmesi için aşındırıcı yüzeyler oluştururlar. Artiodactyllerde tüberküller hilal şekilli
olup selenodont dişleri karakterize ederler.
Perissodactyller toynaklı memeliler takımından “tek tırnaklı” ungulatlardır. Perissodactyl takımı;
Tapirler (Tapiridae), Rhinoceroslar (Rhinocerotidae) ve Equidae (at, zebra) olmak üzere üç aileden
oluşurlar. Tapirlerin
(Tapiridae) yanak dişleri iki transverse levhalı olarak lophodonttur.
Rhinocerosların (Rhinocerotidae) yanak dişleri daha çok loph ve sırtlardan oluşmuştur. Equidae (at,
zebra) ailesi ise yüksek taçlı selenodont dişlere sahiptir. Bütün Perissodactyl takımı üyeleri herbivordur.
Artiodactyller toynaklı memelilerin diğer takımını “çift-tırnaklı” ungulatları temsil ederler. Yani çatal
toynaklıdırlar. Bu takımın üyelerinin çoğu herbivordur fakat bazısı omnivordur.
Anahtar Kelimeler: Perissodactyla, Artiodactyla, Odontoloji.
ABSTRACT
Odontology is a branch of science that examines teeth and is derived from two words; Latin; to be dont:
tooth and logic: science. Teeth are extremely important materials in terms of providing important
information about the lifestyle and adaptation of the environment to many land mammals. Teeth are
robust materials that are brought to light from excavations because they are more resistant and resistant
to fractures and decay than other organs in the body. The change of teeth has led to an unrivaled role in
the successful adaptation of vertebrate animals and the establishment of rapid and effective sovereignty
in the organic world. Most mammalian groups of the group Perissodactyl and Artiodactyl have a
herbivore diet. Members of this team often feed on plants and often lose or shrink their canine teeth. To
crush and grind the plant material, the cheek teeth are large and very flat.
In mammals intended for herbivorous feeding, the cheek teeth are generally hypsodonted (high crowned)
and are rootless to break the hard cell walls. The abrasive effect of plant material abrades teeth rapidly,
so the higher the crowns, the longer they are used. Occlusal surface (chewing surface of the tooth) erodes
unevenly. The members of the Perissodactyl team are joined by ridges of tubercles. These elongated
ridges are called loph, and such teeth are called lophodont teeth. The ridges form abrasive surfaces for
grinding plant material. In Artiodactyl tubercles are crescent-shaped and characterize selenodont teeth.
Perissodactyller are “unicorn” ungulates from the unicorn mammal. Perissodactyl; Tapiridae
(Tapiridae), Rhinoceros (Rhinocerotidae) and Equidae (horse, zebra) consists of three families. The
cheeks of the Tapiridae (Tapiridae) are lophodont as two transverse plates. Rhinoceros (Rhinocerotidae)

cheek teeth are mostly composed of loph and ridges. Equidae (horse, zebra) family has high crowned
selenodont teeth. Bütün Perissodactyl takımı üyeleri herbivordur. Artiodactyller toynaklı memelilerin
diğer takımını “çift-tırnaklı” ungulatları temsil ederler. Yani çatal toynaklıdırlar. Bu takımın üyelerinin
çoğu herbivordur fakat bazısı omnivordur.
Key Words: Perissodactyla, Artiodactyla, Odontology.
1. GİRİŞ
Perisodactyller (tek toknaklılar) Esosen’den günümüze kadar varlığını devam ettiren ve Tersiyer dönemi
boyunca tüm faunalara egemen olan bir takımdır. İlk temsilcileri Kuzey Amerika’da günümüzden
yaklaşık olarak 55,8 milyon yıl önce yaşamış olan Hyracotherium’ dur. Yaklaşık 70 cm uzunluğunda
ve en ilkel at olan Hyracotherium’ um ön ayaklarında dört, arka ayaklarında üç parmak bulunur ve dişleri
brachyodont (alçak taçlı diş) diş yapısına sahiptir.
Artiodactyla (çift toynaklılar) türler dünya üzerinde 10 aile ve 220 tür ile tanımlanmaktadır (Gözütok
ve Keten, 2018). Çift toynaklı memeliler Placentalia alt sınıfına ait bir takımdır. Eosen dönemden daha
eski olmakla birlikte fosil kaynakları bakımından çok zengin olup ilk bilinen türü Kuzey Amerika,
Avrupa ve Asya da yaşamış olan Diacodexis’tır. Bu canlının bacakları diğer Artiodacyla ile
karşılaştırıldığında hem clavicula’nın (köprücük kemiği) olması hem de bacaklarının büyük olmasından
dolayı hızlı koşucu oldukları düşünülmektedir (Carrol, 1988) (Resim 1).
Üst Miyosen dönemin en yaygın grubu olarak bilinir. Bu formların en önemli özellikleri iki veya dört
parmağa sahip oluşlarıdır (Yakut, 2012). Birinci parmak hiç gelişmemiştir. Diğer parmakları da bazı
türlerde körelmiştir (Resim 2). Beslenme şekilleri genelde otçul (herbivor) olup, hem etçil hem otçul
(omnivor) ailelerde görülebilmektedir (http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr).

Resim 1. Bilinen ilk Artiodactyla Diocodexis (https://tr.pinterest.com)

Resim 2. Perissodactyla ve Artiodactyla Toynak Yapıları (Patton, 2004)
2. PERİSSODACTYLA
TAKIMININ
(TEK
TOYNAKLILAR)
ODONTOLOJİK
ÖZELLİKLERİ
İki ungulat (toynaklı memeliler) takımından “tek tırnaklı” ungulatlardır. Yani, her üyenin üçüncü digiti
tek bir toynağa gelişmiştir. Tek toynaklılar hızlı koşu ve otçul diyet üzerine uzmanlaşmış canlılardır.
Temel diyetleri otlar, yapraklar, bitkiler ve meyvelerdir (Steiner ve Ryder, 2011). Yanak dişleri karışık
iç kıvrımlar ve lophlarla hypsodonttur ve devamlı diziler oluştururlar.
Üç aile vardır. Tapirlerin (Tapiridae) yanak dişleri iki transverse levhalı olarak lophodonttur.
Rhinocerosların (Rhinocerotidae) yanak dişleri daha çok loph ve sırtlarla karışıklaşmıştır. Equidae (at,
zebra) yüksek taçlı selenodont dişlere sahiptir.
2.1. AİLE RHINOCEROTIDAE
Ön dişler genellikle çok küçülmüştür, Bununla birlikte Rhinoceros ve Dicerorhinus üst birinci incisivi
ve alt ikinci incisivi büyük tusklar olarak alıkoymuşlardır. Yanak dişleri çenenin çoğunu kaplayan diziler
oluştururlar. Karışıklık ve boy dizinin distaline gidildikçe artar. Üst dişler occlusal görünümde kare
şeklindedirler ve üç loph olarak toplanmışlardır- ectoloph, protoloph, metaloph. Ek içkıvrımlar ve
payandalar vardır aşınmayla bunlar occlusal yüzeyde karakteristik ‘E’ şekli oluştururlar. Belirgin bir
cingulum vardır ve kenarlar tacın coronal uçlarına doğru içe eğimlidir. Alt yanak dişlerinin hepsi
‘U’şeklinde bir çift lopha, metalophid ve hypolophide sahiptir. Dış görünüş olarak daha
dikdörtgenimsidirler ve kenarlar üst dişlerde olduğu gibi belirgin olarak içe bükülmez. Çene hareketi
yandan yanadır, öyle ki dişler diagonal olarak birbiri üzerinden karşıdan karşıya hareketle öğütürler. Taç
yükseklikleri cinsler arasında değişir (Thewissen, et al., 1987; Thewissen ve Domning, 1992).
2.2. AİLE EQUIDAE (ATGİLLER)
Yapılan kazı ve araştırmalara göre equidaelerin evrimi fosil bulgularının varlığının çok olması sebebiyle
tam olarak tanımlamak kolay olmuştur. Hyracotherium’dan günümüzde kadar varlığını devam ettiren
modern at formlarına kadar geçen yaklaşık 55 milyon yıllık süre içinde 10 cins ve 402 a yakın tür
tanımlaması yapılmıştır (MacFadden, 2005).
At dişleri devamlı olarak çıkar ancak yaşamlarının geç döneminde köklenirler. İnsiciveler koniktir ve
gerçek bir boyunları yoktur. Tek iç huniye sahiptirler ve tamamen semanla kuşatılmışlardır. Aşınmayla

iç huni bir mine ‘adası’ olarak görünür. Otlar üst ve alt incisivler arasında koparılır. Caninler küçük
dişlerdir, genellikle dişilerde küçülmüş ya da yoktur. Mesial ve distale doğru inen sırtlarla tek bir konik
tüberküle sahiptirler. Yanak dişleri devamlı diziler oluşturur ve incisivelerden geniş bir diastemayla
ayrılmışlardır. Bütün dişler aşınmış yüzeyde mine adaları olarak görünen uzun, dirençli iç hunilerle
selenodonttur. Tacın genel formu prizmatiktir, occlusal yüzeyde, üçgen şekilli olan üçüncü molar ve
ikinci premolar hariç, karedir. Buccal kenardaki geniş, sığ içkıvrımlar üç dar payanda bırakır. İki sığ ve
bir derin iç kıvrım lingual kenarda kompleks bir payandalar seti oluşturur. Birinci premolar küçülmüştür
ve genellikle yoktur. Alt yanak dişleri gelişmiş metalophid ve hypolophide sahiptir. Ayrıca buccal
kenarda üç küçük, lingual kenarda iki derin, iki sığ iç kıvrım vardır. Bu aşınmayla karakteristik
kompleks pattern oluşturur. Alt yanak dişleri form olarak prizmatiktir, occlusal dış görünüm bakımından
daha üçgenimsi ikinci premolar ve üçüncü molar hariç dikdörtgendirler.
Süt incisiveler sürel karşılıklarından küçük boylarıyla, belirgin boyunlarıyla ve nisbeten geniş iç
hunileriyle ayrılırlar. Süt yanak dişleri sürel dişlere benzer bir occlusal yüzeye sahiptirler fakat daha
alçak taçlı, daha belirgin boyunlu ve birbirinden geniş olarak ayrılmış köklüdürler (Resim 3)
(Thewissen, et al., 1987).

Resim 3. Equidae Sağ Üst ve Alt Çeneye Ait Süt ve Kalıcı Dişleri (Hillson, 2005)
3. ARTİODACTYLA
TAKIMININ
(ÇİFT
TOYNAKLILAR)
ODONTOLOJİK
ÖZELLİKLERİ
Toynaklı memelilerin diğer takımı “çift-tırnaklı” ungulatlardır. Bir toynak üçüncü ve bir toynak
dördüncü digitte olmak üzere çatal toynaklıdırlar. Çoğu herbivordur, fakat bazısı omnivordur.
3.1. ALTTAKIM SUIFORMES
Bu alttakımda iki ana digite ek olarak ikinci ve beşinci digitler de gelişmiştir. Yanak dişleri az ya da çok
55, bunodont ve caninler genişlemiş ve tusk benzeridirler. Ruminant sindirim sistemine sahip
değildirler. Takım suiformalar (domuzgiller), Suidae (domuzgiller), Hippopotamidae (su aygırıgiller)
ve Ruminantia (Pecora) kapsar (Yakut, 2012).
3.2. AİLE SUIDAE (DOMUZGİLLER)
Diş Formülü: i 3/3, c 1/1, p 4/4, m 3/3
Domuzlar omnivordur. Toprağın içinde ve dışında güçlü burunlarıyla yumru kök, çiçek soğanı, fındık,
tohum, böcek larvaları, soğanları çıkarırlar ve küçük omurgalıları da yakalar ve yerler. Alt incisiveleri
silindiriktir ve aşınmayla keski şeklini alır. Üst incisiveler alçak, kör bıçaklardır. Üst caninler, tusklar,
büyük ve yukarı doğru kıvrıktır, kesitleri üçgendir. Tıknaz, çivi şeklindeki alt caninlere karşı
keskinleştirilirler. Alt premolarlar alçak taçlıdır, fakat tuberküller çene boyunca sıralı bıçak ağzı bir yapı

halinde bir araya toplanmışlarıdır. Molarlar belirgin bir şekilde bunodontturlar. Tüberkül ve köklerin
sayısı birinciden üçüncüye doğru artar.
Süt ön dişler çok daha küçük taçlarıyla kolaylıkla ayrılır. Süt yanak dişleri üst üçüncü süt premolar ve
alt dördüncü süt premolar hariç şekil olarak sürel karşılıklarına benzer (Thewissen, et al., 1983; 1987),
(Resim 4).

Resim 4. Suidae Sağ Üst ve Sol Alt Kalıcı ve Süt Dişleri (Hillson, 2005)
3.3. AİLE HIPPOPOTAMIDAE
Diş Formülü: i 2-3, c 1/1, p 4/4, m 3/3
Çoğunlukla su içinde ya da yakınında yaşayan amphibious memeliler otlamak için gece ortaya çıkarlar.
Diyetleri bazı diğer bitkisel yiyeceklerle birlikte temelde otlardır. Alt kesiciler yuvarlak, düzgün ve tusk
benzeridir, aralıklı yerleşmişlerdir ve devamlı büyürler (Hillson, 2005) (Resim 5). Üst kesiciler çok daha
küçük dişlerdir. Hem üst hem de alt caninler büyük tusklardır ve uzunlukları boyunca ince oluklu bir
mineyle kaplanmışlardır. Devamlı olarak büyürler birbirlerine karşı keskinleşerek yassı fasetler oluşur.
Yanak dişleri Suidae’ninkinden çok daha yüksek tüberküllü olmakla birlikte genellikle bunodont olarak
tanımlanır. Premolarların tek büyük tüberkülleri vardır, temelde aksesuar tüberküller ve belirgin bir
cingulumla yuvarlak bir sivrilik olarak yükselirler. Molarlar yüksek tepeler olarak yükselen dört
tüberküle sahiptir. Her bir molar tüberkül çifti bir iç huni çevreler. Temelde gene tüberkül benzeri
çıkıntılar olarak yükselen belirgin bir cingulum vardır (Thewissen, et al., 1983; 1987).

Resim 5. Hippopotamidae (http://tolweb.org/Hippopotamidae/30340)
3.4. ALTTAKIM RUMINANTIA (PECORA)
Diş Formülü: i 0/3, c 0/1, p 3/3, m 3/3
Dişler bütün alttakımda çok benzer. Bütün üyeleri herbivordur. Hepsi dört odalı mideli Ruminant
sindirim sistemine sahiptirler. Kısmen sindirilmiş yiyecek tekrar yutulmadan önce daha çok çiğneme
için tekrar geri çıkarılır. Yiyecek (ot, yaprak, sürgün, ağaç kabuğu, yosun), üst çenedeki boynuzsu
yastığa karşı çalışan spatülleşmiş alt kesiciler ve caninle toplanır (Hillson, 2005). Bazı ailelerde kavrama
yeteneğindeki dil de kullanılır. Canin diğer ön dişlerden farklı değildir ve hepsi alt çenenin ön kısmında
bir yarı daire olarak birlikte bulunur. Yanak dişleri dizisi geniş bir diastemle bunlardan ayrılır. Hepsi
hypsodont ve selenodonttur fakat köklüdürler. Üst premolarların aşınmış yüzeyde hilal bir ada olarak
görünen bir iç hunisi vardır. Buccal tarafta iki geniş, sığ iç kıvrım iki dar ve bir geniş payandayı ayırır.
Lingual yüzey genişçe kavislidir. Üst molarlar iki birleşmiş premolar gibidir. Genel occlusal hat
karemsidir. İki eleman arasında derin bir lingual oluk vardır, aralarında bazen aksesuar bir tüberkül ya
da payanda bulunur. Buccal yüzeyde dört geniş, sığ iç kıvrım vardır, üç dar ve iki geniş payandayı ayırır.
Alt yanak dişleri occlusal görünüm bakımından dikdörtgendirler. Alt premolarların iç hunileri yoktur
ama aşınmayla karakteristik “f” şekli veren iki ya da üç iç kıvrım vardır. Alt birinci ve ikinci molarlar
üst dişlerin bucco-lingual olarak daha dar kopyaları gibidir. Alt çenede diş elemanları terstir. Üçüncü alt
molar ekstra bir distal elemana sahiptir ve dentiti ondaki en büyük diştir.
Süt dişleri bütün ruminantlar için standarttır. Her bir çeyrek çenede üç süt kesici, bir canin ve üç
premolar vardır. Genel form olarak sürel dişlere benzerler fakat daha alçak taçlarıyla, daha belirgin
boyunlarıyla ve daha genişçe ayrık kökleriyle belirlenebilirler. Dördüncü süt premolar üç elemanlı
tacıyla sıra dışı bir diştir (Thewissen, et al., 1983; 1987).
4. SONUÇ
Perissodactyller toynaklı memeliler takımından “tek tırnaklı” ungulatları, Artiodactyller ise toynaklı
memelilerin diğer takımını “çift-tırnaklı” ungulatları temsil ederler.
Perisodactyl ve artiodactyl
takımları odontolojik açıdan çoğunlukla herbivor diyete sahiptir yani bitki ve otlarla beslenirler. Diş
yapıları beslenme biçimlerine göre şekillenmiştir.
Perisodactyl takımının Oligosen ve Miyosen dönem formlarında bir değişim söz konusu olup iki ana
dala ayrılmıştır. Bunlardan birincisi brachyodont (alçak taçlı diş) sahip türler olurken ikinci dalı
hypsodont (yüksek taçlı diş) sahip türler oluşturur. Bu değişimin nedeni iklimde meydana gelen
değişimler ve kıtalararası bağlantılarının oluşmasıyla memelilerin kıtalarda yayılım alanı bulması olarak
yorumlanabilir.
Dişler, arkeolojik ve antropolojik kazılardan her ne kadar tam parça olarak ele geçmese de, ele geçirilen
dişler populasyon hakkında bilgi verir. Antropolojik çalışmalarda türler arasında yakınlık dereceleri
belirlenirken dişlerin iriliği, şekli ve tüberküllerin yapısına bakılarak dişin hangi takıma ait olduğu

bulunur. Bununla birlikte türün yaşadığı ortam ve beslenme şekilleri hakkında bilgi sahibi olmamızı
sağlar. Benzer yaşta ve coğrafi olarak birbirine yakın bölgelerde ele geçen fosil bulguların
değerlendirilmesinde, türler arasındaki farklılıkların açıklanmasında ve göç yollarının belirlenmesinde
paleoekolojik çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır.
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SORGUSU SONRAYA BIRAKILMAMIŞ BİR YAŞAMDA FELSEFENİN DEĞERİ
THE VALUE OF PHILOSOPHY IN LIFE NOT POSTPONED INQUIRY
Serdar SAYGILI
Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

ÖZET
Rasyonel bir varlık olarak insan, kendi varoluşunun farkına vardığı andan itibaren hem kendine hem de
dış dünyaya dönük olarak bir soruşturma faaliyetine girişmiştir. İnsanlar, soruşturma faaliyeti ile
dünyayı ve kendini anlamlandırmak istemiştir. Bu soruşturma faaliyetinde insanların bir kısmı gündelik
yaşamın rutinliği içerisinde kalmayı tercih etmiştir. Bu insanlar, gerek dış dünyaya gerek kendilerine
karşı bir farkındalık durumu yaratmamıştır. İnsanın en önemli ayrımsal özelliği eleştirel düşünmeyi
harekete geçirmemiştir. Düşünme sorumluluğunu üstlenmemiştir. Olanı olduğu gibi kabul etmiştir.
Bununla birlikte insanların diğer bir kısmı birçok açıdan bilinmezlikler taşıyan dünyayı temaşa ettiğinde
merakı her geçen gün artmıştır. Dünyanın işleyişi karşısında hayretler içerisinde kalmıştır. İnsanın
dünya karşısında yaşadığı merak ve şaşkınlık onu daha derin araştırmalara teşvik etmiştir. Bu araştırma
faaliyetindeki insan, dünyanın görünen kısmını çözümlemeye başladıkça daha çok bilinmezlikler ile
karşılaşmıştır. Bu bilinmezlikler, insanı görünenin ötesini bilmeye yönlendirmiştir. Çünkü yaşam daha
derin kavrayışlar gerektirmektedir. Yaşamın gerektirdiği derin kavrayışlara ulaşmak güçtür. Zira daha
güçlü analizler, sentezler ve değerlendirmeler gerektirmektedir. İnsana bunu sağlayacak olan en önemli
disiplin felsefedir. Felsefe, yapısı itibariye diğer disiplinlerden ve bilimlerden farklıdır. İnsanı ve
dünyayı parçalara bölmeksizin bütün olarak analiz etmektedir. Bu bütün içerisinde dünyanın ve insanın
konumunu değerlendirmeye çalışmaktadır. Dünyaya ve insana yönelik özgün perspektifler
geliştirmektedir. İnsanın olaylara ve olgulara farklı paradigmalardan bakmasına olanak sağlamaktadır.
Problemlerin çözümünde alternatif imkânlar sunmaktadır. Tekdüze düşüncelerin insanlarda yarattığı
yıkıntıları gözler önüne sermektedir. Bu bakımdan felsefe, tüm zamanlar için değerli bir disiplin
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sorgu, Eleştiri, Anlam, Felsefe, Değer
ABSTRACT
Human as entity a rational has engaged in an investigation activity facing both the self and the outside
world from the moment becomes aware of his own existence. People wanted to understand the world
and self through investigation. In this investigation activity, some people chose to remain in the routine
of daily life. These people did not create awareness of the outside world and self. The most important
distinctive feature of human has not mobilized critical thinking. They did not take responsibility for
thinking. They have accepted what is happening. However, the curiosity of other people has increased
with day by day when you look at the world that is unknown in many respects. They are surprised by
the way the world works. His curiosity and astonishment in the face of the world encouraged him to
deeper research. The human in this research activity, faced more problems in the process began to
analyze the world. These obscurities led human to know beyond the visible. Because life requires deeper
insights. It is difficult to reach the deep insights that life requires. Because more powerful analyzes,
syntheses and evaluations are required. The most important discipline for human is philosophy.
Philosophy is different from other disciplines and sciences. Philosophy analyzes people and the world
as a whole. It tries to evaluate the position of the world and the people in the whole. It develops unique
perspectives for the world and human. Philosophy allows people to look at events and facts from
different paradigms. It offers alternative opportunities for solving problems. Uniform thoughts reveal
the problems in humans. From this perspective philosophy has been a valuable discipline for all times.
Keywords: Inquiry, Criticism, Meaning, Philosophy, Value
“Felsefe bir yandan herkesi, hiç olmazsa düşünce yoluyla varlığın derinliklerine inmeye çalışan, bilinçli,
bilgili ve uyanık bir hayata erişmek isteyen herkesi ilgilendirir. Bu nedenle (…) sayısız insan tarafından
felsefeye karşı duyulan içten bir ilgi, çoğu kez büyük bir saygı vardır. Hatta felsefeye karşı duyulan bu

saygı, bu ilgi onun ne olduğunu değil, ancak onun var olduğunu bilenler tarafından dahi
gösterilmektedir. Düşünce bakımından yüksek bir düzeyde bulunan ve hayatı dolu geçen bir kimse için,
belki düşünsel hayatın hiçbir alanında, felsefede olduğu kadar umut dolu bir sevgi yoktur. Bunu büyük
filozofların ve filozof okullarının kültür hayatında daima yeniden kazandıkları yüksek değer
göstermektedir” (Heimsoeth, 2007: 15).
Heinz Heimsoeth
“Ne var ki bir bütün olarak felsefe, havada duran, gereksiz bir disiplin hiçbir zaman olmamıştır; bu
felsefenin mahiyetine aykırıdır. Yüzeysel bakılmadığı takdirde, felsefenin bütün çağlar boyunca
topluma, beşeri değerlere ve bilime çok yönlü etkisinin olduğu (…) görülebilir” (Ural, 1994: 5).
Prof. Dr. Şafak Ural
Felsefe, Yunanca bir kavram olan philo (sevgi, dostluk, arkadaşlık, seviyorum, dostluk gösteriyorum,
arkadaşlık kuruyorum) ve sophia (bilgelik, hikmet) sözcüklerinin birleşiminden ortaya çıkmış bir
kavramdır. Philosophia kavramı, bilgelik sevgisi, hikmet sevgisi, bilgi dostu (Keklik, 1987: 2-3),
bilgelik aşkı (Moseley, 2010: 9), bilgeliğe çaba göstermek ve bilgeliği istemek gibi farklı anlamlara
gelmektedir (Heimsoeth, 2007: 23). Bu bağlamda Alman filozof Jaspers, Philosophia kavramı üzerine
şunları söylemiştir:
Yunanca philosophia kelimesi, sophos kelimesinin zıddını teşkil etmiştir. Bir bilgiye sahip olduğu için,
kendini bilgin olarak adlandıranlardan farklı olarak, bilgiyi seven demektir. Kelimenin bu manası
bugüne kadar sürüp gelmiştir. Felsefenin mahiyeti, dogmatizm, yani kesin, son sözünü söylemiş öğretici
bir bilgi tarafından ihanete uğramış olsa dahi hakikati aramaktır. Felsefe yolda olmak demektir. Soruları
cevaplarından daha önemlidir. Ve her cevap yeni bir soruya çevrilir. Yolda olmak, insanın zaman içindeki kaderi, kendine tatmin imkânını, yüksek anlarda dahi bir kemâli gizler. Bu asla bilmiş olmada,
cümle ve bilgilerde değil, bizzat varlığa açılan insanın tarihî gerçekleşmesindedir. Her seferinde bir
insanın bahis konusu olduğu durumda gerçeği kazanabilmesi felsefenin manasıdır (Bolay, 2004: 45).
Türk felsefecilerinden Gökberk, Philosophia kavramı üzerine şu tespite bulunmuştur:
(...) Philosophia, durup dinlenmeden bilgiyi ve doğruyu arama işidir. Düşünme ile olsun, deney ile olsun burada varılmak istenen şey
doğrudur, hakikattir. Felsefe, doğruya varmak ister, bunun için uğraşır. Eldekilerini bu amacı bakımından boyuna ayıklar, eleştiren bir
süzgeçten geçirir. Philosophia, bilgiyi bir sevmedir, ona varmak özleyişiyle yoluna bir düşmedir. Onu elde etmek için bir çabadır (Gökberk,
1998: 13).

Görüldüğü üzere felsefenin tanımıyla ilgili olarak birçok açıklama yapılmıştır. Felsefe üzerine yapılan
tanımlamalar filozoftan filozofa, zamandan zamana ve toplumdan topluma farklılıklar göstermiştir. Her
filozof kendi felsefi sistemi veya düşüncesi çerçevesinde felsefe tanımlaması yapmıştır. Ayrıca yaşanan
zaman ve zamanın sorunları da felsefi tanımlamalarının üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Bu sepekledir
ki, herkesin üzerinde hemfikir olacağı tam bir felsefe tanımı yapmak mümkün olmamıştır. Kimi
filozoflar ‘Felsefe nedir?’ biçimindeki sorulara kayıtsız kalmışlar. Hatta bu tür sorulara ‘Bilmiyorum’
biçiminde cevaplar vermişlerdir. Bu bakımdan felsefeyi tanımlama girişimi sonuçsuz kalacak gibi
görünmektedir.
Öte yandan insanlık tarihi içerisinde ki önemli bilgi türlerinden birisi felsefi bilgidir. On binlerce yıllık
insanlık tarihinde varlığını günümüze kadar sürdüren felsefi bilgi, her daim önemli bilgi türü olmuştur.
Hint medeniyetinden Çin medeniyetine, Mısır medeniyetinden Mezopotamya medeniyetlerine, Antik
Yunan medeniyetinden İslam medeniyetine kadar hemen her kültürde varlığını devam ettirmiştir. Bazı
kültürlerde ve medeniyetlerde felsefi bilgiye yeter derecede önem verilmesine karşın, bazı kültürlerde
fazla önem verilmemiştir. Bazı kültürlerde felsefe gelişme göstermesine karşın bazı kültürlerde gelişme
ortamı bulamamıştır. Antik Yunan toplumları felsefi düşüncenin gelişimine uygun ortamlar sağlayarak
modern dünyanın fikirsel temellerinin oluşumuna önemli katkılar sunmuştur. İnsan, evren, dünya, doğa,
devlet, toplum, eğitim gibi birçok konuda çağının ötesinde tartışılacak fikirlerin oluşmasına ortam
sağlamıştır. Bu fikirler hem kendi dünyalarında hem de günümüz dünyasında daha iyi bir dünya
idealinin oluşmasına imkân vermiştir. Bununla birlikte tarihte Roma İmparatorluğu gibi toplumlarda ise
felsefi düşünce yeteri düzeyde gelişme imkânı bulamamıştır. Roma imparatorluğundan günümüze

kalanlar ise döneminin şehir yıkıntıları, yok olmaya yüz tutmuş mimari yapılar ve ticari faaliyetleri
olduğu söylenebilir.
Felsefi bilginin gelişmesine ortam sağlayan toplumlarda yaşayan insanlar kendilerine, doğaya ve
dünyaya ilişkin özgün perspektifler geliştirmiştir. Bu özgün perspektifler çerçevesinde kendilerini,
doğayı ve dünyayı anlamlandırma sürecinde derin kavrayışlar elde etmişlerdir. Gerçek bilginin elde
edilmesinde tek bir düşüncenin sığlığından sıyrılarak doğru bilgiyi daha geniş bir perspektiften arama
arayışında olmuşlardır. Bu bakış açısı doğru bilginin arayışında bireye tarafsız bakış açısı sağlayarak
tek bir bilgi türüne veya ideolojiye saplanma yanlışlığından korumuştur. İnsanları anlamdan yoksun
tutarsız düşünce ve inançların peşinde sürüklenerek düşünsel ve eylemsel anlamda tekdüze olma
tehlikesinden korumuştur. Bu bağlamda modern dünyanın önemli değerlerinden birisi olan doğru bilgiyi
elde etme çabasına felsefe bilgi, daha yaşanabilir bir dünyanın ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.
Başka bir ifadeyle felsefi bilgi, tabi varlıklar dünyasında ki insanın önemli ayrımsal özelliği olan
rasyonalitesini en üst düzeyde kullanmasına imkân sağlamıştır. Ayrıca farklı fikirlerin toplumsal
ortamda söylemine ve eylemine uygun imkânlar vermiştir. Bu noktada çağdaş İngiliz filozoflardan
C.E.M. Joad felsefenin değerini şu sözler ile ifade etmiştir:
Felsefe (...) size ün, servet elde etmek ya da çalıştığınız yerde ilerlemek için yardım sağlamaz. Felsefe (…)
size ünlü kişilerin övgüsünü kazandırmada, diğer insanlarla ilişkilerinizde daha kibar ve geçimli olmanıza
yardımcı olmaz. Felsefe okumakla huyunuzun daha soylu olacağını ya da halkın filozofça tavır dediği o çok
aranan tavrı kazanacağınızı da beklemeyiniz. Diş ağrısına katlanmada, yaşamın güçlüklerine göğüs germede
herhangi bir kimseden farkınız olmayacaktır. (…) felsefe öğrencilere ne kendilerini nasıl idare edecekleri ne
de geleceği nasıl kestirecekleri bakımından herhangi özel bir bilgide sağlamaz. Dünya çapında ünlü hiçbir
filozof size dostluk kurma, başkaları üzerinde etkili olma, aşağılık duygunuzu yenme konusunda bir şey
söylemez. Aynı şekilde felsefe, sizi ne beklenen herhangi bir tehlikeden korur, ne yalnızlığınızı giderebilir
ne de korkunuzu dağıtabilir veya çağdaş dünyanın giderek artan kaosu karşısında size sığınabileceğiniz bir
yer gösterebilir. (…) Öyle ise felsefe öğreniminin gereği var mıdır? Bu sorunun tek yanıtı vardır. Anlama
ihtiyacını tatmin etmek. Bazılarımız kendimizi içinde bulduğumuz bu şaşırtıcı dünyanın anlamını bilmek,
genellikle insan yaşamının, özel olarak kendi kişisel varlığımızın önemini ve mümkünse amacını anlamak
ister. Yaşamın amacı nedir? ve Nasıl yaşanmalıdır? Felsefe bu tür sorularla ilgilenir. Bunlara kesin yanıtlar
bulmak için değil, sadece üzerinde düşünmek ve tartışmak, bizden daha üstün kişilere akla yakın görünen
yanıtları gözden geçirmek için ilgilenir (Yıldırım, 2011: 27-28).
Türk felsefecilerden Uygur, ‘Felsefenin Çağrısı’ isimli eserinde felsefenin değeri ile ilgili olarak şu
değerlendirmede bulunmuştur:
Felsefenin gereği konuşmasındadır insanın. İnsan konuşmadan yaşayamaz. Dil ile var oluruz biz.
Yaşamımızın çeşitli kesitlerinde, örneğin günlük işlerimizde varlığımızı ayakta tutan (ister özel ister
genel olsun) dildir. Hangi yaşama ve bilme alanımıza ilişkin olursa olsun, dil yapıtları dilin, dil olarak
kendi kuruluşundan ötürü üzerinde durmamızı gerektirir. Söylediğimizi hemen hemen her zaman,
söylememiz, söyleyişimiz bakımından incelemek; dile getirdiğimiz şey' için değil, dile getirişimiz için
incelemek; yani bu bilmeyi tek tek bilimler ile eyleme ilişkin kaygıların ötesindeki bir kaygıyla
yürütmek zorundayız. İşte felsefe bu zoru yüklenmenin ürünüdür. Sözlerimizi ve söz düzenlerimizi,
özellikle evrene ışık tutmaya çalıştığımız kilit kavramları, bu kavramlardaki bin bir anlamı bilmek. İşte
felsefenin yerine getirmeye çağırdığı ödev bu. Bu ödev, hep süregeldiği gibi gelecekte de insanların
karşısına çıkacaktır. Bu atlanamayan bir ödevdir. İnsan bilmem hangi içgüdüsünden ötürü değil, konuştuğu
için felsefe yapacaktır hep. Dolayısıyla felsefe, insan olmaya ilişkin bir başarıdır (Uygur, 1995: 181).
Fransız filozof Descartes, felsefesiz yaşamanın gözü kapalı yaşamak ile aynı anlama geldiğini belirterek
felsefenin değerine ilişki önemli bir çıkarımda bulunmuştur (Öner: 1999: 10). Bu bakımdan felsefe,
insanın dünyada ilişki içerisinde olduğu her şeyi daha derin bir kavrayışla fark etmesinde, kavramasında
ve değerlendirmesinde önemli olduğu görülmektedir. Buna karşın felsefeye yaşamlarında yeter kıymet
ver(e)meyen insanların yaşamı yüzeysel düzlemde değerlendirdiğini söylemek mümkündür. Görüldüğü
üzere felsefenin değeri kişiden kişiye, toplumdan topluma ve zamandan zamana farklılık
göstermektedir. Felsefe kimi insanlar ve toplumlar için değerli bir disiplin olmasına karşın kimi insanlar

ve toplumlar için herhangi bir değer taşımamaktadır. Tepe, bu hususla ilgili olarak ‘Değer ve Anlam:
Değerler Anlamlar Mıdır?’ isimli makalesinde şöyle bir açıklamada bulunmuştur:
Öyleyse değer nedir? Bir şeyi değerli kılan nedir? Bir şeyin değeri ona yüklenen anlam mıdır ya da
şeyler bu yüklenen anlamla mı değer kazanmaktadır? Günlük konuşma dilinde bu ikisi neredeyse eş
anlamlı gibi kullanılır. Bir şeyin değeri ona yüklenen anlamdan kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle
değerler onlara anlam yüklendiği, anlamlı görüldüğü için değerlidirler. Bu anlayışta iki nokta öne
çıkmaktadır: Birincisi hiçbir şey birisi ona anlam yüklemedikçe değer değildir. Şeylerin kendi başlarına
değerlerinden söz edilemez demektir bu. Değeri o şeye katan anlam yükleyendir. Ona anlamı yükleyen
bir kişidir. Bu edimde belirleyici olan da kişidir, anlam yükleyerek ya da yüklemeyerek değerli olup
olmamayı tayin eden de odur. Böyle bir değer anlayışında öne çıkan ikinci özellik ise anlamlı görüp
görmeme kişisel olduğundan, değerlerin de kişiden kişiye değişiklik göstereceği, kişiden bağımsız bir
değerin olamayacağıdır. Bugünün yaygın olan değerlilik anlayışı budur: herkesin değerleri kendisine
göredir. Benim için anlamlı olan, değerli olan, bir başkası için değersiz olabilir ya da tersi (Tepe, 2009:
7).
Öte yandan ilkçağdan günümüze kadar toplumlar belirli bir gelişim süreci içerisinde olmuşlardır. Bu
gelişim periyodu hemen her toplumda aynı biçimde olmamakla birlikte tüm toplumlarda farklı
biçimlerde olagelmiştir. Bu gelişim periyodu toplumları sanayi devrimi toplumu olmaktan çıkarmış ve
bilgi toplumu olmaya getirmiştir. Bilgi toplumuyla birlikte yaşantımıza giren internet teknolojileri ve
uygulamaları, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, otomasyon, yapay zekâ uygulamaları gibi
alanlardaki gelişmeler hızlı veri akışlarına ortam hazırlamıştır. Hızlı veri akışları beraberinde verilerin
doğru bir biçimde anlaşılması ve yorumlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İşte yeni bilgilerin
üretilmesi ve yorumlanması ihtiyacı eleştirel ve yaratıcı düşünceyi yani felsefeyi ön plana çıkarmıştır.
Bu demektir ki rasyonel bir faaliyet olan felsefi düşünce her toplumda ve her çağda ihtiyaç duyulan
zihinsel bir etkinliktir (Bolay, 2004: 31). Dolayısıyla günümüz modern dünyasında bilgi akışının her
geçen gün arttığı bir ortamda felsefenin değeri de artmaktadır. Zira bireysel ve toplumsal hayatımızda
her geçen gün artan bilgi yığınlarının bizlere fayda sağlaması veya zarar vermemesi açısından felsefeye
gereksinim vardır.
Sonuç olarak, insan yaşadığı dünyada beden sahibi bir varlık olarak yüzü sadece duyusal dış dünyaya
dönük bir canlı değildir. İnsan aynı zamanda manevi bir varlık olarak yüzü transandantal olana dönük
bir canlıdır. Bu bağlamda insan, yalnızca temel gereksinimler düzeyindeki ihtiyaçlarını karşılamakla
insan olma özelliğini taşıması mümkün değildir. İnsan aynı zamanda kendine, dünyaya ve evrene
yönelik anlam ihtiyacını gidermesi gerekmektedir. İnsan bu anlam ihtiyacını gidermede birçok bilgi
türüne başvurarak cevaplar araması mümkündür. Ancak farklı bilim türlerinden elde edilen bilgilerin
maddi ve manevi bir varlık olarak insana kapsayıcı bir yapı içerisinde doğru bilgiler sunması mümkün
müdür? Elbette değildir. Çünkü tüm bilimler kendi araştırma alanının sınırları çizilmiş kapsamı
çerçevesinde kısıtlı bilgiler elde edebilir. Bu noktada insanın kapsayıcı bilgiyi elde etmesi felsefe ile
mümkündür. Zira felsefe insana, dünyaya ve evrene yönelik anlam arayışında dağınık bilgi yığınlarını
tutarlı bir biçimde sistematize ederek doğru düşünme olanağı sağlar. Başka bir ifadeyle felsefe, insana
karşılaştığı sorunlara birçok açıdan bakabilmeyi, ön yargılara kapılmadan düşünebilmeyi, tek bir bilgi
türüne saplanmamayı ve alternatif görüşleri sentezlemeyi öğretir. Şu halde hayatımızın anlamdan
yoksun süreçlere indirgenmemesi açısından felsefeye her daim gereksinim vardır. Bu açıdan felsefe
kıymetinin farkında olan bireyler ve toplumlar için her daim değerli bir disiplin olmuştur.
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SEMBOLİK BİR ANLATI ALANI OLARAK MİTOLOJİK DÜŞÜNCE: HAKİKATE BİR
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MYTHOLOGICAL THOUGHT AS A SYMBOLIC NARRATIVE FIELD: ATTEMPT AN
INTRODUCTION TO TRUTH
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ÖZET
Mitoloji, herhangi bir ulusa ya da uygarlığa ait olan duyguları, düşünceleri, inançları, idealleri veya
olayları açıklamak için kökeni bilinmeyen zamanlarda oluşturulmuş toplumsal anlatılar bütünüdür.
İnsanlık tarihinin en eski anlatı alanlarından birisi mitolojik düşüncedir. Dünyadaki en ilkel kavimlerden
en gelişmiş toplumlara kadar mitolojik düşünce varlığını günümüze kadar korumuştur. Mitolojik
düşünce sadece Antik Yunan dünyasının ürünü anlatılar değildir. Mısır, Çin, Hint ve Türk gibi birçok
toplumun özgün ürünüdür. Toplumlar, mitolojik düşünce ile geçmişleri ve gelecekleri arasında güçlü
köprüler kurmuştur. Geleneklerini, göreneklerini, tarihlerini, sanatlarını, inançlarını ve ideallerini
mitolojik düşünce içerisinde yaşatmıştır. Sorunların çözümünde mitolojik düşünceden faydalanmıştır.
Başka bir ifadeyle toplumlar, insan-Tanrı, insan-doğa, insan-insan gibi faktörler arasındaki ilişkileri
mitolojik düşünceyle açıklanmaya çalışmıştır. Toplumsal varlıkları ile mitolojik düşünceleri arasında
güçlü bağlar kurmuştur. İnsana ve evrene ilişkin nihai hakikatlerin ortaya çıkarılmasında mitolojik
düşünceyi kullanmıştır. Bu bakımdan mitolojik düşünce, ulusların ve/veya uygarlıkların sosyo-kültürel
yaşamının şekillenmesinde ve kültürel mirasın geleceğe taşınmasında etkili unsurlar olmuştur. Bununla
birlikte günümüz modern dünyasında mitolojik düşünce, arkaik dönemlerdeki gibi güçlü olmamasına
karşın varlığını halen korumaktadır. Hayal dünyasının ötesinde gerçeklikle ilişkili anlatılar olarak kabul
görmektedir. Hakikatin ortaya çıkarılmasında insanlara alternatif düşünce olanağı sunmaktadır.
Alışkanlıklara bağlı bir örnek düşünce biçimlerinden insanları korumaktadır. Bu sepelerdir ki, mitolojik
düşünce her zaman insanlar için önemli bir referans kaynağı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Birey, Toplum, Mitoloji, Hakikat
ABSTRACT
Mythology is a collection of social narratives that created at unknown times to explain the feelings,
thoughts, beliefs, ideals or events of any nation or civilization. Mythological thought is one of the oldest
narrative fields in human history. From the most primitive tribes to the most developed societies in the
world, mythological thought has survived to the present day. Mythological thought is not only the
narratives of the ancient Greek world. It is the original product of many societies such as Egypt, China,
Indian and Turkish. Societies have built strong bridges with mythology between their past and future.
Societies has kept its traditions, traditions, histories, arts, beliefs and ideals in mythological thinking.
Societies have benefited from mythological thinking in solving problems. In other words, societies tried
to explain the relations between human-God, human-nature, human-human with mythological thought.
Societies have established strong links between their social situations and mythological thoughts.
Societies have used mythological thought to uncover the ultimate truths about man and the universe. In
this respect, mythological thinking has been effective in shaping the socio-cultural life of nations and/or
civilizations and conveying to the future of cultural heritage. However, in today's modern world,
mythological thought is still as strong as it was in the archaic times. Beyond the world of imagination,
it is accepted as narratives related to reality. It offers the possibility of alternative thinking in revealing
the truth. Mythological thought is protects people from the monotonic thinking of habits. Therefore
mythological thinking has always been an important reference for humans.
Keywords: Person, Society, Mythology, Truth
Phaidros, “Söyle bana Sokrates, Boreas’ın Oreithyia’yı buradan, İlissos kıyısından kaçırıp götürdüğü
anlatılır, değil mi?” diye sordu. Phaidros, Atina kralının kızının nehir kenarında oynarken kuzey rüzgârı
Tanrısı tarafından aniden zorla kaçırılıp kuzey krallığına götürüldüğünü anlatan miti düşünüyordu.

Sokrates, “Öyle anlatılır, doğru” diye yanıt verdi. Phaidros, “Acaba tam da buradan mı kaçırmış?” dedi.
Sokrates, “Hayır, dediğin yer iki ya da üç stadion daha aşağıya, Agra’ya gittiğimiz yolun karşısına
düşüyor. Oralarda bir yerde Boreas’ın bir sunağı var” yanıtını verdi (Hansen, 2017: 17).
İlk bilim, mitolojidir, Vico (Önal, 2016:
410).
Mitoloji, insanlık tarihinin en eski anlatı türlerinden birisi olarak günümüze kadar varlığını
sürdürmüştür. Günümüzün en gelişmiş toplumlarından en ilkel toplumlarına kadar tüm kültürlerde
mitoloji mevcuttur. Her toplum kendi mitolojik anlatısı ile tüm geçmişini günümüze taşıyarak maddi ve
manevi varlığını sürdürmüştür. Toplumların maddi ve manevi faaliyetlerinin özgün bir yaratısı olarak
günümüze kadar ulaşmış mitolojileri nasıl anlamlandırmak gerekir. Bu bağlamda sorulması gereken ilk
soru ‘Mitoloji nedir?’ sorusudur.
Mitoloji; toplumun dünya görüşünü ve önemli inançlarını temsil ettikleri için o toplumun kültürü
tarafından değer verilen ve korunan insani deneyimlerin simgesi (Donna, 2003: 17); insanın dünyayı ve
evreni anlama gayretinin meydana getirdiği, zaman ve mekân kavramı içerisinde şekillenmiş sanatsal
ve zihinsel olgular toplamı (Kılıç, 2012: 194); doğaüstü varlıkların zaferleri sayesinde evrene, dünyaya
ve insana ilişkin bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğine dair yaratılış anlatısı (Bıçak, 2006: 64); herhangi
bir toplumun sosyal düzenini, ekonomik faaliyetlerini, sanatsal yeteneklerini, dini inançlarını ve dini
ayinlerini anlatan söylenceler (Önal, 2008: 87); eski kültürlerin icadı sözel geleneğe ait kurgusal
hikâyeler; insanlığın duygusal, düşünsel betimlemesinin ve evreni, insanı ve toplumu tanıma ve
açıklama biçimlerinin hayal gücüne dayalı sembolik anlatımı (Önal, 2016: 403-413); gerçeğin farklı
taraflarını anlamamızda ve insanların binlerce yıl sürmüş öyküsünü kavramamızda bizlere geniş
perspektifler sağlayan anlayış zenginliği (İnam, 2013: 32); ilk insanın inandığı, kutsal bildiği değerler
sistemi, bu sistemin biçimlenmiş ve metne dökülmüş şekli; kozmik bilgilerin sembolik bir üslupla
takdimi, gizli bilimlerin ve dillerin ifası; ilkel veya arkaik ilmi düşüncelerin ilk denemelerini sözlü kültür
içerisinde kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışan ilk bilim; hayatın ve olayların genelleştirilmiş modeli
olarak açıklanmaktadır (Bayat, 2017: 12-14). En geniş anlamıyla mitoloji, insanların ve toplumların
yaşadıkları dünyayı ve evreni nasıl algıladıklarını gösteren bir anlatı biçimidir. Bununla birlikte
Polonyalı antropolog Malinowski, mitoloji ile ilgili şöyle bir açıklama yapmıştır:
Mit, simge değil, nesnesinin doğrudan ifadesidir. Bilimsel ilgiyi doyurmaya yönelik bir açıklama değil,
uzak geçmişteki bir gerçeğin anlatı biçiminde yeniden yaşatılmasıdır. Bu bilgi, derin dini ihtiyaçların,
ahlaki amaçların, toplumsal bağlılığın karşılanması için haklar, hatta pratik gerekler nedeniyle verilir.
Mitin ilkel kültürlerde vazgeçilmez bir işlevi vardır. İnancın ifadesidir, onu derinleştirir ve şifreler;
ahlakı korur ve ona güç verir; ayinin üretkenliğine kefil olur ve insan için örnek olacak pratik kuralları
içerir. Böylece mit, insan uygarlığının temel bir parçası olur. Mit, değersiz bir anlatı değil, zor elde
edilen aktif bir güçtür. Entelektüel bir açıklama ya da sanatsal bir canlandırma değil, ilkel inancın ve
ahlaki bilgeliğin bildirgesidir (Malinowski, 1990: 88).
Malinowski, mitoloji ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etmiştir:
Mitoloji, geçmiş zamanların yalnız değersiz masallar olarak yaşamaya devam eden ölü ürünü değildir.
O, sürekli yeni fenomenler yaratan canlı bir güçtür. (…) Mit, şeylerin kökenine ilişkin bir spekülasyon
değildir, ne felsefi ilgiden doğmuştur, ne de doğayı gözlemelerinin sonucu, doğa yasalarının bir tür
sembolik temsilidir. Mit, gerçekliğinin her zaman teminatını veren olaylardan birisinin tarihsel
anlatısıdır (Malinowski, 1990: 72-73).
Görüldüğü üzere mitoloji, dünyaya ve evrene yönelik eleştirel bir algılama, anlamlandırma ile ortaya
çıkmış bir anlatı biçimidir. İnsanlar geleneklerini, göreneklerini, örflerini adetlerini, törelerini,
inançlarını ve kültürlerini mitolojik anlatılar içinde geliştirmiştir. Bu bakımdan mitolojilerin geçmişi
geleceğe taşıyan bireysel ve toplumsal bir bilinç ve hafıza olduğu ifade edilebilir.
Mitolojiler, yalnızca hikâyeler anlatan soyut bir birikimin ürünü değildir. Mitolojiler aynı zamanda belli
bir coğrafyası, tarihi, kültürü, kuralları, ilişkileri ve iletişim şekli olan somut bir birikimlerinde ürünüdür
(Hansen, 2017: 13). Bu bağlamda mitolojiler, tematik olarak evrenin yaratılışını, soyların türeyişini ve

tabiattaki olaylarını açıklamaya çalışmıştır (Bayat, 2017: 90-91). Bu yönüyle mitoloji, bilimsel
düşüncenin henüz gelişmediği dönemlerde evrenin oluşumu, yıldızların evreleri, tabiat olaylarının
yorumlanması gibi konularda insanlara yeni bilgiler sağlamıştır (Kılıç, 2008: 39). Buradan anlaşılacağı
üzere mitolojiler, konusu itibariyle bireylerin ve toplumların evrendeki yeriyle ilgili anlatılardır. Her ne
kadar günümüz toplumlarından daha az karmaşık toplumlar tarafından yaratılmış olsalar da, düşünen
her insanın sorduğu sorulara cevaplar aramaktadır. Örneğin, Ben kimim?, Yaşadığım evrenin doğası
nedir?, Bu evrenle nasıl bir ilişki içindeyim?, Hayatta kalabilmek için nelere ihtiyaç duyulur?, Kendi
yaşamım üstünde ne kadar söz hakkım var?, Topluma ve aileme karşı olan sorumluluklarımla kendi
arzularım arasındaki dengeyi nasıl kurarım?, Nasıl tatmin edici bir hayat sürdürebilirim?, Ölümün
kaçınılmazlığını kendime nasıl kabul ettirebilirim? Bu ve benzeri sorular çerçevesinde mitolojiler;
insanı, toplumu, dünyayı, tabiat olayları ve ölümü konu edinmiştir. İnsanı ve evreni meydana getirdiği
düşünülen Tanrıların özellikleri ve işlevlerini betimlemiştir. İnsanlara kahramanlık öyküleri anlatarak,
kahramanca ve erdemli yaşama dair model oluşturmuştur. Bununla birlikte mitolojilerdeki konular,
konuların işleniş motifleri, konulardaki içerikler, ilişkiler ve kahramanlar farklılıklar gösterse de
birbirlerine benzedikleri görülmektedir (Donna, 2003: 17-18). Dolayısıyla mitolojiler içeriksel olarak
birbirinden ayrılsalar dahi konuları itibariyle birbirlerine benzeyen tutarlı anlatılar bütünüdür.
Dünyanın her tarafındaki toplumların kültürlerinde yer alan mitolojiler, gelişigüzel meydana getirilmiş
anlatılar bütünü değildir. Her kültüre has özgün yaratılar olan mitolojiler, belirli amaçlar çerçevesinde
meydana getirilmiştir. Bu bağlamda mitolojilerin amacı, evrenin doğasını açıklamak veya toplum
fertlerine ait oldukları kültürün normları açısından başarılı olmak için gerekli söylemleri ve eylemleri
öğretmektir. Başka bir ifadeyle bireylere mevcut toplum içerisindeki kabul edilebilir duygu, düşünce ve
değerleri aktarmaktır (Donna, 2003: 19). Bununla birlikte mitolojilerin bireysel ve toplumsal yaşamdaki
diğer bir amacı ise toplumun geçmişi ile geleceğini birleştirerek tutarlı bir dünya görüşü meydana
getirmektir (Hansen, 2017: 28). Görüldüğü üzere mitolojilerin amacı, sadece hayal dünyamızı
zenginleştirmek değil, gerçek dünya ile ilişkili tutarlı söylemler ve eylemlerde meydana getirmektir.
Mitolojiler, tüm bireyler ve toplumlar için birçok açıdan önem taşıyan bir anlatı alanıdır. Mitolojiler,
ihtiyaç ve istekleriyle, umut ve korkularıyla insan doğasını ve insanlık durumunu yansıtmaktadır. Bu
noktada yaratılış mitolojileri, geçmişi olma duygusuna cevap vermektedir. Bereket mitolojileri, belirsiz
bir dünyada gereksinim duyulan ekonomik istikrar duygusunu tatmin etmektedir. Kahramanlık
mitolojileri, insanlara uygun davranış modelleri sağlamaktadır. Bununla birlikte mitolojileri incelemek,
insanın bilgisini, anlayışını ve başkalarını değerlendirme yeteneğini arttırmaktadır. Dünya mitolojilerini
inceleyen birey kültürlerin farklı yönlerini tanıyarak daha hümanist olmaktadır. Başka bir ifadeyle
insanların coğrafi farklılıklarına karşın ne kadar benzer olduklarını görmektedir. Mitolojilerin önem taşıyan başka bir yönü bireyin kendisini daha iyi anlaması, kendi yaşamını daha iyi değerlendirmesine
katkı sağlamasıdır. Mitolojik kahramanlar gibi günümüz insanları günlük yaşamlarında zor görülen
görevlerle karşı karşıyadır. Bu bakımdan günümüz insanları amaçlarına ulaşmak için mitolojik
karakterler kadar cesur ve kararlı olmayı öğrenmek zorundadır. Ayrıca mitolojiler, her kültürün
gelişmişliğinin öteki kültürün aksiyonlarına bağlı olduğu bir dönemde, kendimizi ve başkalarıyla
ilişkilerimizi anlamanın en önemli yollarından birisidir (Donna, 2003: 15-16). Diğer yandan bir
zamanlar sadece mitler dünyasında var olan uzaya yolculuk, Ay’da yürümek, okyanusların
derinliklerine seyahat etmek bilim insanlarının hayal gücüyle gerçekleşmiştir. Bu sebepledir ki
mitolojiler, insanın geleceğe dönük ufkunun artmasında önemlidir (Armstrong, 201: 8). Hatta
mitolojiler, edebiyat, sanat ve müzikten haz alma duygusunu geliştirdikleri gibi tarih, din, psikoloji,
antropoloji ve arkeolojiye duyulan ilgiyi arttırması açısından önem taşımaktadır (Donna, 2003: 16).
Dolaysıyla mitolojiler düşünsel ve eylemsel yaşamımızda bizlere yaratıcı bir dünya sunmaktadır.
Öte yandan mitolojiye karşı bakış açıları tarihsel süreç içerisinde bir takım değişikliklere uğramıştır.
Çeşitli bilimlerde ve disiplinlerde çalışan bilim insanları mitolojileri insana dair gerçekliğin
açıklanmasında farklı perspektiflerden değerlendirmiştir. Yirminci yüzyılda mitolojilerin dış dünyaya
bağlı sembolik yorumları, yerini bilinçaltının oluşturduğu iç dünyaya bırakmıştır. Avusturyalı psikanaliz
Sigmund Freud ve takipçileri, mitolojileri insanın bilinçaltındaki istek, korku ve güdülerinin bir ifadesi
olarak görmüştür. Onlara göre, doğuştan gelen psikolojik özellikler, tüm dünyada insanların yaşama
nasıl yanıt verdiklerini, ne gibi deneyimler yaşadıklarını belirlemiştir. İnsanın ortak bilinçaltı düzeyi

anne, çocuk, kahraman veya dev gibi arketipleri içermektedir. Bu durum dünyanın her tarafından farklı
mitolojilerin birçok benzer konular içermesi ortaklaşa bilinçaltının varlığını göstermektedir.
Mitolojilerdeki temaların işlenişinin farklı olması ise her kültürün kendine özgü fiziksel, toplumsal,
ekonomik ve siyasal koşullarının arketipleri etkileyişini yansıtmaktadır (Donna, 2003: 25). Başka bir
ifadeyle Freud ve Jung gibi ruhun çağdaş araştırmasına kalkışan bilim insanları iç görülerini açıklamak
üzere mitolojiye başvurmuştur (Armstrong, 201: 13). Görüldüğü üzere mitolojiler, toplumların sadece
yapay kurguları olmanın ötesinde başta psikoloji olmak üzere birçok bilime araştırma alanı sağlamıştır.
Sonuç olarak mitoloji, günümüz dünyasında genellikle gerçek olmayan şeyleri anlatmak veya bir olayın
yaşanmadığını vurgulamak için kullanılmaktadır (Armstrong, 201: 11). Oysa mitolojiler on binlerce
yıllık insanlık tarihini günümüze taşıyan, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlamamıza
olanak sağlayan, farklı bilimlerin gelişmesine ortam hazırlayan gerçeklik ile bağlantısını yitirmemiş
kültürel hazinelerdir. Kendimizi, toplumumuzu ve geleceğimizi güçlü bir biçimde inşa etmenin yolu
mitolojilere değer vermekten geçmektedir. Mitolojileri içeriksiz yapay anlatılar olarak kabul etmek
kendimize, toplumumuza ve geleceğimize zarar vermektir. Bu bakımdan tüm toplumların mitolojileri
kendimizi, dünyayı ve evreni anlamada sahip olduğumuz önemli kültürel birikimlerdir. Bu kültürel
birikimleri alternatif bir bilgi türü olarak değerlendirmek hakikate ulaşmada bizlere alternatif
perspektifler sağlayacaktır. Şu halde günümüz dünyasında bilime verdiğimiz değer kadar mitolojiye de
değer vermek gerekmektedir. Zira mitolojiler insanlık medeniyetinin en önemli kültürel mirasıdır.
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EFFECT OF TELEVISION ON CONSUMPTION CULTURE
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ÖZET
Yılın üç yüz altmış beş günü, zamanımızı karşısına geçerek tükettiğimiz, hayatımıza yön veren,
hayatımızı biçimlendiren, ne yiyeceğimize, ne içeceğimize, ne giyeceğimize, nereye gideceğimize, ne
hakkında düşüneceğimize karar vermemize yardımcı olan sihirli bir araçtır televizyon. Bu araç, bizlerin
bazen gülmesine, bazen düşünmesine, bazen hüzünlenmesine, bazen öfkelenmesine, bazen
sorgulamasına, ama en çokta eğlenmesine fırsat sağlar. Bu kadar çok işlevi olan televizyon; söylenecek
sözün, çalınacak şarkının, aktarılacak duygunun, satılacak malın, topluma verilecek enformasyonun,
oluşturulacak kamuoyunun, kısacası topluma anlatılacak öykünün ve hikayenin yazıldığı, kurgulandığı
ve anlatıldığı ortamdır.
Bu ortam içinde dizilere ayrı bir paragraf açmak gerekir. Diziler, izleyicilerin yaşam biçimlerini
belirledikleri, başrol oyuncuları ile özdeşlik kurdukları, modayı öğrenip, yediğine, içtiğine, giydiğine,
tükettiğine karar verdiği, cebindeki parayı televizyondan aldıkları bilgi ve enformasyona göre
harcadıkları bir program fenomeni haline gelmiştir. Ülkemizde son yıllarda yayınlanan dizilerin
içeriğine bakıldığı zaman tüketim ve gösterişçi bir tüketim olgusu üzerine inşa edildiği görülür. Burada
dikkat çeken en önemli noktanın gençlik, kadın, aile konularını ele alan dizilerin yoğun olarak gösterişçi
tüketim üzerinden yazılması, çekilmesi ve kurgulanmış olmasıdır. Bu çalışmada televizyonun tüketim
kültürüne üzerine etkisi gösterişçi tüketim çerçevesinde ele alınmıştır. Teorik çalışmanın oluşturduğu
temel üzerine inşa edilen örnek dizinin çözümlemesi eleştirel söylem analiz yöntemi ile yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Kültürü, Televizyon Dizileri
ABSTRACT
Television is a magical device in front of which we spend our time for three hundred and sixty-five days
of the year, and that helps us decide what to eat, what to drink, what to wear, where to go, and what to
think about shaping and guiding our lives. This device allows us sometimes to laugh, sometimes to
think, to be sad, sometimes to feel anger, sometimes to question, but mostly, have fun. With so many
functions, television is the medium where the word to be told, the song to be played, the emotion to be
conveyed, the commodity to be sold, the information to be given to the society, the public opinion to be
created, briefly, the story to be told to the society are written, fictionalized and explained.
In this medium, series must be mentioned under a separate title. Series has become a program
phenomenon with which the audience determines lifestyles, identifies with leading actors, learns about
fashion, eats, drinks, wears, and spends the money according to the information received from television.
When we consider the contents of the series broadcast in our country in recent years, it is seen that series
is established on consumption and conspicuous consumption phenomenon. Here, the most important
point that attracts the attention is that the series that deal with youth, women and family are written,
drawn and edited through intense conspicuous consumption.
In the present study, the effect of television on consumer culture has been discussed in the context of
conspicuous consumption. The analysis of the sample series, which the study was built on in theoretical
terms, was made with the Critical Discourse Analysis Method.
Keywords: Consumption, Consumption Culture, Television Series
1. GİRİŞ
Yılın üç yüz altmış beş günü, zamanımızı karşısına geçerek tükettiğimiz, hayatımıza yön veren,
hayatımızı biçimlendiren, ne yiyeceğimize, ne içeceğimize, ne giyeceğimize, nereye gideceğimize, ne

hakkında düşüneceğimize karar vermemize yardımcı olan sihirli bir araçtır televizyon. Bu araç, bizlerin
bazen gülmesine, bazen düşünmesine, bazen hüzünlenmesine, bazen öfkelenmesine, bazen
sorgulamasına, ama en çokta eğlenmesine fırsat sağlar. Bu kadar çok işlevi olan televizyon; söylenecek
sözün, çalınacak şarkının, aktarılacak duygunun, satılacak malın, topluma verilecek enformasyonun,
oluşturulacak kamuoyunun, kısacası topluma anlatılacak öykünün ve hikayenin yazıldığı, kurgulandığı
ve anlatıldığı ortamdır (Yıldırım, 2019:5). Bu ortam içinde dizilere ayrı bir paragraf açmak gerekir.
Diziler, izleyicilerin yaşam biçimlerini belirledikleri, başrol oyuncuları ile özdeşlik kurdukları, modayı
öğrenip, yediğine, içtiğine, giydiğine, tükettiğine karar verdiği, cebindeki parayı televizyondan aldıkları
bilgi ve enformasyona göre harcadıkları bir program fenomeni haline gelmiştir. Ülkemizde son yıllarda
yayınlanan dizilerin içeriğine bakıldığı zaman tüketim ve gösterişçi bir tüketim olgusu üzerine inşa
edildiği görülür. Burada dikkat çeken en önemli noktanın gençlik, kadın, aile konularını ele alan dizilerin
yoğun olarak gösterişçi tüketim üzerinden yazılması, çekilmesi ve kurgulanmış olmasıdır.
Bu çalışmada televizyonun tüketim kültürüne üzerine etkisi gösterişçi tüketim çerçevesinde ele
alınmıştır. Teorik çalışmanın oluşturduğu temel üzerine inşa edilen örnek dizinin çözümlemesi eleştirel
söylem analiz yöntemi ile yapılmıştır.
TÜKETİM NEDİR?
İnsanların davranışını belirlemede toplumların ekonomik durumları önemlidir. Toplumda yaşanan
ekonomik gelişmeler, aynı zamanda bireysel gereksinimlerin karakterini de belirlemektedir. Bunun
içindir ki bazı temel gereksinimlerin dışında, insani gereksinimler doğuştan gelen ve değişmez şeyler
değildir, bunlar değişebilir. Bu değişimin içinde tüketim olgusu önemli bir yer tutar. Öyleyse nedir
tüketim? Kula (2012:508), Raymond Williams’tan yaptığı alıntıda “tüketme” kelimesinin, “tahrip
etmek, harcamak, israf etmek, bitirmek” anlamına geldiğini ifade eder. Kula, Williams’ın sözlerini
yorumlayarak, israf, çarçur etme, ifrat (aşırı harcama) olarak kavranan bu kültürün, kapitalizmin
devamlılığına hizmet ettiğini vurgulamaktadır. Bir süreç olarak düşünüldüğünde tüketim, Yavuz
Odabaşı’na (2006:6) göre belirli ihtiyaçlarımızı tatmin etmek için belirli bir ürünü ya da hizmeti arayıp
bulmak, satın almak, kullanmak ya da yok etmektir. Tatil köyleri, oteller, spor salonları, fitnes salonları,
büyük alışveriş merkezleri, mağazalar sözü edilen tüketim kültürünün gerçekleşmesine fırsat sağlayan
başlıca mekanlar arasında yer almaktadır. Bu mekanlarda insanların ürünleri genellikle temel
fonksiyonları nedeniyle değil, içerdikleri anlamları nedeniyle satın aldıkları durumlar söz konusudur
(Solomon vd., 1999: 16). Bu durum bir ürünün ya da hizmetin temel fonksiyonunun önemli olmadığı
anlamına gelmez. Burada ifade edilmek istenilen şey, ürünlerin ya da hizmetlerin gördükleri
fonksiyonların da ötesinde bir role sahip oldukları yönündedir. Örneğin Ray Ben, tüketiciler için sadece
bir gözlük olarak değil, yüzü tamamlayan, tanımlayan bir değer olarak düşünülür.
Bu tüketimin ideolojisinde vardır.
TELEVİZYONU ANLAMAK
Günümüzde insanlar çok farklı mecralarda çok yoğun mesajlara maruz kalmaktadır. Yoğun mesaj
bombardımanı altında kalan izleyici mesajları algılayamamakta ve anlayamamaktadır. Aytemur (2000:
60) kitle iletişim araçları içerisinde hedef kitleyi en fazla etkileme gücüne sahip mecranın televizyon
olduğunu ifade eder. Aytemur’un ifadesini doğrulayan unsur araştırma sonuçlarıdır. Yapılan
araştırmalarda göz ve kulağa aynı anda gelen mesajların % 70’inin göz, % 30’unun da kulak yoluyla
alındığı tespit edilmiştir. Bu noktada televizyonun kulaktan çok göze hitap eden görsel bir araç olduğunu
ve televizyon için ses unsurunun, görüntüyü destekleyen dramatik etkiyi güçlendiren, görüntü ile
aktarılmayacak mesajların alıcı kitleye iletilmesine yardımcı olan bir yan öğe durumunda olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır (Gürgen 1990: 72). Televizyon bu yönüyle birçok program türlerinden
geçerek satmak istediği mal, hizmet ve düşünsel olanı (ideolojiyi, bilişi, bilinci) sergileyerek
pazarlamaktadır. Nasıl mı? Ev içi popüler faaliyetler televizyonun eve girişiyle biçim değiştirmiştir.
Televizyon, ev içi dinlenme, birlikte olma, oturma gündemini belirleyen ve yöneten araç haline
gelmiştir. Salonun/misafir odasının en güzide köşesine oturan televizyon söyleyen ve dinlenen olmuştur.
Odada gözler sürekli onun üzerinde olmaya başlamıştır. Evde popülerin ne olduğunu sürekli öğreten
televizyon, ev dışı popüler faaliyetleri de belirlemektedir. Eğlenme ve dinlenme adı altında yemekiçmek, seyir, gezme ve alış veriş içine hapsedilen faaliyetler. Bunlar için ilgili endüstriler bireylere geniş
alternatifler sunarlar. Yemek-içmek, gezinmek, sinemaya gitmek, satın almak, iyi vakit geçirmek için

Migros ve Armada gibi yerlere gidilir (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 100). Aslında televizyon yukarıda
sıralanan tüketime yönelik mal ve hizmet gruplarını tanımlarken yaptığı iş tüketim kültürünün
genişlemesine katkı sunmaktır. Günümüzde televizyonun bu gücünü sadece pazarlamacılar ve
pazarlama iletişim sürecinin içinde aktif rol oynayan kişi ve kuruluşlar değil televizyon sahipleri,
yapımcılar, yönetmenler, televizyon çalışanları da kavramışlardır. CBS Araştırma Bölümü Başkan
Yardımcısı Arnold Becker yıllar önce verdiği bir demeçte “Ben kültürle, toplumdan yana değerlerle
falan ilgilenmem. Bir tek şeyle ilgilenirim. İnsanlar programları izliyor mu? İzlemiyor mu? İşte benim
iyi tanımım da, kötü tanımım da budur (Akt.Mutlu,1991:70) diyerek televizyon dünyasının ticari yanını
sergilemektedir.
TELEVİZYON DİZİLERİNDE TÜKETİM KÜLTÜRÜ
Kapitalizm ile kitle iletişim araçlarının entegrasyonu yeni tüketicilerin doğmasına ve tüketim kültürünün
yaygınlaşmasına imkan sağlamıştır. Bu birliktelik ve entegrasyondan en çok pay alan mecra,
televizyondur. Televizyon; söylenecek sözün, çalınacak şarkının, aktarılacak duygunun, satılacak malın,
topluma verilecek enformasyonun, oluşturulacak kamuoyunun, kısacası topluma anlatılacak öykünün
ve hikayenin yazıldığı, kurgulandığı ve anlatıldığı ortamdır (Yıldırım, 2019: 5). Mutlu (2008: 18)’ ya
göre, bu noktada televizyonu anlamaya çalışmak gerekir. Televizyon gündelik yaşam deneyiminin bir
parçası olmakla kalmayıp; yaşamı anlamlandırmaya, duygu ve düşünce önceliklerinin, yaşam tarzının
biçimlenmesine katkı sağlayarak insanlara yol gösterici mesajlar sunmaktadır. Modern toplumda
televizyon insanların deneyimlerini örgütlemeleri ve bir düzene sokmaları açısından merkezi bir öneme
sahiptir. Hem nicel ve hem nitel olarak XX. yüzyılın kapitalizminde televizyon… daha eski ve
geleneksel olan ve hala mevcudiyeti devam etmekte olan diğer kültür kanallarından daha büyük bir nitel
güce sahiptir (Akt. Tomlinson, 1999:98). Bu gücün kullanımında insanların tüketim kültürüne
katılımları söz konusudur. Tüketim toplumu, tüketimi öğrenme, toplumu tüketime toplumsal olarak
hazırlama sürecidir (Baudrillard, 1997:98). Küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyaya sirayet eden tüketim
toplumu, birbirine benzer hayat tarzları yaratmakta; insanlar tüketim toplumu vasıtasıyla oluşturulan
sosyal statü gruplarında kendi statülerini ifade etmek adına tüketime yönelmektedirler. İşte bu noktada;
televizyon programları özellikle de dizi filmler, bireylere yaratılan sosyal statü gruplarında ne şekilde
yer edinebileceklerine dair fikir sunmakta ve onlara tüketim biçimleri hakkında fikir sağlayarak tüketim
isteğini harekete geçirmektedirler. Firmalar ise televizyon ürünleri üzerinden oluşturulan bu tüketim
isteğini realiteye çevirmek adına bu platformlarda çeşitli reklamlar yapmakta ve ürünlerini toplumca
kabul gören rol modeller üzerinden izleyiciye satmaya çalışmaktadırlar. Yani izleyiciler ile dizilerde yer
alan karakterlerin özdeşleşmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. İzleyicilerin karakterler ile özdeşleşme
noktasında tüketim kültürü içindeki tercihleri çok çabuk değişiklikler gösterebilmektedir.
Konuya bu açıdan bakıldığında tüketim kültürü, insanların bir şeyi istediklerini sandıkları, ancak onu
elde ettikten sonra, endişe içine düşerek, aslında bunu sandıkları kadar istemediklerinin farkına vararak
başka bir şeyi gerçekten istedikleri şey olduğunu düşünmeye başladığı bir dünyadır (Akt. Argın, 1992;
37). Mills (1974: 400) kitle iletişim araçlarıyla bireylere yeni bir öz kişilik verildiğini ve onlara ne
olmaları gerektiğinin telkin edildiğini, bireyin gerçek kişiliği bu yeni öz kişiliğe denk düşmese bile,
bireyin rahatlamasını sağlayan bir kaçış yerine geçtiğini ifade etmektedir. Millls, televizyon
programlarının gerçek olanı değil sadece kurmaca olanı izleyiciye aktardığını belirtmektedir.
Televizyonda reklamlar bireylere ihtiyacı olanı, ihtiyacının nasıl giderileceğini, reklamı yapılan ürünü
ve markayı satın aldığında nasıl mutlu olacağını anlatır. Bu yüzdendir ki ticari televizyonların tüketim
kültürünü ‘dolaysız’ olarak üretme ve desteklediklerini bilmek gerekir. Bu noktada reklamların etkisini
kat kat aşan bir etkiden söz etmek gerekir. Çünkü sonuçta reklam iletileri kendilerinin reklam olduğuna
dair bir izlenimi de beraberinde taşırken, diğer televizyon içerikleri daha gerçekmiş gibi algılanmaktadır.
Dolayısıyla magaziniyle, dizisiyle, haberiyle, spor programıyla tüm televizyon programı iletileri, ailenin
kültürel evrenine daha derinlemesine nüfuz etmektedir. Televizyonda kurgulanan hikayeler, bireylere
kendi hayatlarından kesitler sunarak, onların anlatılan hikayelerle özdeşleşmelerine yardımcı
olmaktadır. Ya da tam olmak istedikleri bir yaşam standardında olmak istedikleri bir karakterin yaşadığı
hayatı görünce bu durumu da kolayca içselleştirebilmektedir (Greatghty ve Lusted, 1998:65). Bu
noktada izleyiciler, içerisinde bulunmak istediği bir yaşam tarzı karşısında anlatılanlardan,
yapılanlardan, giyilenlerden, yenilenlerden, gidilen yerlerden, kullanılanlardan etkilenmekte ve
televizyonda gördüğü kişiler gibi bir tutum ve davranış sergilemek istemektedirler.

Tüketim toplumunun içinde yaratılan kültür tüketmek üzerinedir. Tüketim kültürü, tüketimin bir
göstergeler ve semboller ağı olarak gündelik hayata nüfuz ettiği modern toplumların kültürüdür. Bu
noktada Jean Baudrillard, tüketimi kodlar ve kurallarla düzenlenmiş bir göstergeler sistemi olarak
açıklamaktadır. Tüketim tarzları kişilerin kimliklerinin birer unsuru haline gelmektedir. İnsanlar
günümüzde kimliklerini ifade etmek amacıyla metaları kullanmakta ve kişilerin toplum içindeki statüsü
tükettikleri ürünlerin markaları ve değerleri ile ölçülmektedir. Bu durumu Aydoğan (2005:25) Klein’den
yaptığı alıntıda şu şekilde açıklamaktadır. Özellikle 1990’lardaki marka çılgınlığı dalgasıyla herhangi
bir markanın bir tavır, bir görünüm ve bir değerler bütünü olduğu savunulmaya başlanmıştır. Naomi
Klein, Diesel firması sahibinin bir dergiye verdiği söyleşiden şunları aktarıyor. Biz ürün satmıyoruz, biz
yaşam biçimi satıyoruz. (…) Diesel kavramı her şeydir. Yaşama biçimidir, bir şeyi yapma biçimidir.
Klein’in bu açıklaması ortaya tüketim ideolojisi kavramını çıkarmaktadır. İnsanlar toplum içinde
kendilerini gösterebilmek, fark edilmek, tercih edilmek, beğenilmek, vb. amacıyla tüketime yönelmekte,
tükettikçe toplum içindeki statüsü, konumu tükettikleri ile ölçülür hale gelmektedir. Televizyon dizileri,
bireylere tüketilecek sonsuz tüketim maddeleri vasıtasıyla yeni yaşam şekilleri ile ilgili sunumlar
yaparak kişileri tüketim dünyasının içine davet etmektedirler. Bu davetin gerçekleşmesinde televizyon
dizileri öncül programlar arasında yer almaktadır. Tüketim ideolojisinin özünde, ihtiyacın kadar olanı
değil, ihtiyacından fazlasını tüketmek vardır. Günümüzde artık kişiler birbirlerini kişilik özelliklerinin
sergilenmesine imkan sağlayan tutum ve davranışlar yerine, gösterilebilir ve sergilenebilir olan
göstergelerle yargılamaktadır. Bu göstergeler ise sembolik değeri olan metalardır. Tüketim kültürünün
kullanımıyla ortaya çıkan sonuç insanların kullandıkları mal ve hizmet ile değerlendirilmesine yol
açmaktadır. Bu da ortaya gösterişçi tüketim kültürünü çıkartır. Theorstein Veblen’in ünlü “Gösterişçi
Tüketim” kuramı, ‘gösteriş’ kavramı aracılığıyla bu konuya dikkat çeker. Veblen’in kuramına göre,
modern yaşamda insanların birbirlerini kıskandırma politikaları üzerine inşa edilen çark, gösterişin
üzerine inşa edilmiştir. Veblen’e göre, modern toplumda zevkler ve modalar, sermaye sahibi, serbest
zamanlı bir sınıf tarafından toplumun diğer kesimlerine dayatılmaktadır. Bu serbest zamanlı sınıf,
parasal gücünü göstermek için kıskandırmacı bir tutumla, ısrafa varacak biçimde tüketimde bulunur ve
bununla övünür (Aydoğan, 2005:29). Veblen zenginlerin temel ihtiyaçları karşılamanın ötesinde, sosyal
statü ve zenginliği başkalarına göstermek amacıyla yaptıkları pahalı mal ve hizmet tüketimini bu terimle
adlandırır. Bunu çok iyi bir şekilde fırsata çeviren bilinç yöneticisi konumundaki reklamcılar,
pazarlamacılar, televizyon program yapımcı ve yönetmenleri, vb. kişiler insanlara sürekli bu mesajı
vererek onları tüketime yönlendirmektedir.
Yayıncılık sistemi genel olarak kar etme prensibi üzerine kuruludur. Bu prensibin temelinde kapitalist
sistemin büyümesi ve gelişmesi için yayıncı kuruluşların kapitalist sistemi desteklemesi, kapitalist
sisteminde yayıncı kuruluşları desteklemesi söz konusudur. Bu döngünün içinde programların, dizilerin
içinde bol bol marka olmuş ürünlerin spiker, sunucu, oyuncular tarafından kullanıldığı bir dünya
fotoğrafı sunulur izleyicilere. Bu sistemin hem büyümesi, hem yaşamını devam ettirmesi, hem de
zenginleşmesi için gerekli ön koşuldur.
Televizyon kanalları, ‘zengin hayatın’ imgelerini, tüketime dayalı hayatın sunumunu, her türlü
televizyon programında izleyicisine aktarmışlar ve de aktarmaya da devam etmektedirler.
2002 yılında ATV’de yayınlanmaya başlayan ve Mart 2003’e kadar prime-time kuşağının en çok izlenen
ilk on programı arasında kalmayı başarabilen Asmalı Konak dizisi tüketim kültürünün hem sunumuna,
hem yaygınlaşmasına, hem de kullanımına güzel bir örnektir. O yıllarda, tur operatörleri dizinin
çekildiği Kapadokya bölgesindeki tarihi konağı tur programlarına eklemişlerdi. Birçok insan işini
gücünü bırakıp Kapadokya’ya gelmekte ve çekim yapılan evi ziyaret etmekteydi. Öte yandan yoğun
izleyici ilgisi nedeniyle çekimler sırasında çok sayıda güvenlik elemanı görev yapmaktaydı. Ürgüp
Belediyesi daha da ileri giderek, çekim mekanına yakın bir bölgeye Asmalı Konak Anıtı dikti ve törenle
açtı. Kapadokya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı eşarplar “Sümbül Hanım Eşarbı” olarak
tanıtılıp satılmaya başlanırken, Dicle karakterinin kullandığı göz sürmesi nedeniyle bazı tezgahtarlar
“Dicle’nin hakiki sürmesi burada” ilanını asmaya başlamışlardı. Ana karakter Bahar lenf kanserine
yakalanıp, senaryo gereği ABD’ye tedavi olmaya gidince, Sağlık Bakanlığı

açıklama yapma gereği duymuş ve “Dizideki karakterlerden Bahar’ın yakalandığı lenf bezi kanserinin
Türkiye’de tedavisinin mümkün olduğu ve % 98 oranında başarı sağlandığı” belirtilmişti (Akt. Ünal,
2009: 108). Aslında bir dizi filmin toplum içerisinde ne kadar etkili bir ikna ve kamuoyu oluşturma aracı
olduğunu göstermesi adına önemlidir.
YÖNTEM
Çalışmada, televizyonda yayınlanan diziler arasında tüketimin yoğun olarak konu edildiği yaşamlar ve
televizyonun tüketim kültürüne etkilerinin çözümü amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışma ile,
televizyon dizilerinin tüketimi nasıl özendirdiği, tüketimi nasıl arttırdığı ve gösterişçi tüketim olgusunun
nasıl gerçekleştiği ele alınmıştır. Çalışmanın evrenini Yasak Elma dizisinin 26 Temmuz 2018
tarihindeki ilk bölümünden, 24 Mayıs 2019 tarihine dek devam eden sezon finalinin son bölümüne kadar
olan toplam 47 bölüm oluşturmaktadır. Araştırmaya örnek olarak seçilen Yasak Elma dizisi amaçlı
örneklem kapsamında seçilmiştir. Çalışma, eleştirel söylem analiz yöntemi ile çözümlenmiştir.
Çalışmanın 1., 24. ve 47. bölümleri ele alınarak çözümlemesi yapılmıştır.
YASAK ELMA’NIN KONUSU
İki genç kız kardeşin öyküsünün üzerine inşa edilmiş bir dizi filmdir Yasak Elma. Dizide Zeynep, Alihan
isminde patronuna aşık olur. Diğer kız kardeş Yıldız ise bir evde hizmetçilik yapmayı kabul eder. Halit
ve Ender çok büyük bir evde oldukça rahat ve lüks bir yaşam sürmektedir. Halit çok tutumludur. Halit,
Ender’in isteklerine hayır demez ancak Ender’e aldığı şeyleri sadece sosyeteye gösteriş olarak
kullanmasına izin verir. Çift birbirini sevmese de karşılıklı çıkarlar için birlikteyken Ender’in karşısına
bir kafede Yıldız çıkar. Yıldız oldukça güzel bir genç kadındır. Ender hemen bir plan kurar. Yıldız, eşi
Halit’i kendine aşık edecek, bir otel odasında resimlerini çekecek ve Halit’ten yüklü bir nafaka ile
ayrılabilecektir. Çünkü Halit eski eşlerini tek kuruş dahi vermeden boşamıştır. Ender’in estetik uzmanı
olan bir sevgilisi vardır. Bu sayede sevgilisi olan estetik uzmanı ile mutlu bir hayat sürebilecektir. Ancak
bilmediği bir şey vardır. Yıldız da zengin olmanın hayallerini kurmaktadır ve bu fırsat ona altın tepside
sunulmuş olur. Dizide Yıldız’ın Halit’in radarına yavaş yavaş kurnazlıklarla girdiğini, Ender’in de eski
mahallesine geri döndüğü görülür. Ender küllerinden doğmak için elinden geleni yaparken, Yıldız’da
Halit ile evlenmek için farklı yollar denemektedir. Yıldız’ın zengin olma hayalleri dizinin ilerleyen
bölümlerinde onun Halit’in eşi olmasına yol açarken, bitmek bilmeyen para hırsı Alihan’ın Zeynep’in
kendisine olan aşkından da şüphe etmesine yol açar. Sınıf çatışması, yükselme hayali ve aşk ilişkilerinin
işlendiği dizide, sosyetik entrikalar da Ender adlı karakterin oyunları üzerinden ekrana yansır. Dizinin
temelinde olaylar bu eksende devam ederken Halit’in başını döndürecek yeni tipler görülür dizide. Bu
da Yasak Elma’nın içindeki oyunları, rekabeti, yarışı arttıran ve kızıştıran malzemelerdir.
DİZİNİN KÜNYESİ
Dizi Türü:

Dram

Yapımcı:

Med Yapım

Yönetmen:

Neslihan Yeşilyurt

Senarist:

Melis Civelek - Zeynep Soyata

Oyuncular:

Talat Bulut = Halit Argun
Şevval Sam = Ender Argun
Onur Tuna = Alihan Taşdemir

Kanal:

Fox Tv

YASAK ELMA DİZİ FİLMİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE
ÇÖZÜMLEMESİ
Televizyon dizileri alışveriş çılgınlığının artmasına neden olmakta, tüketimi arttırmakta, ihtiyaçtan
fazlası olan ürünlerin satın alınmasına zemin hazırlamaktadır. Nasıl olmasın ki!... Boğaz manzaralı,
deniz manzaralı, çok lüks, içi saray gibi döşenmiş, insanın başını döndüren cinsten, çok büyük, çok
gösterişli, çok pahalı evler görürüz dizilerde. Evlerin bahçıvanları vardır, aşçıları vardır, şoförleri vardır,
evin bahçesinde çok pahalı otomobilleri vardır. Bu bahse konu dizilerden biriside Yasak Elma’dır.
Yasak Elma dizisi İstanbul’un farklı semtlerinde (47 bölüm) çekilmiş olup, önümüzdeki yıl/larda da
çekilmeye devam edecektir. Dizinin birinci bölümündeki misafirleri ağırlama sahneleri Hidiv Kasrı’nda

çekilmiştir. Dizinin bazı sahnelerinin çekimleri Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu gibi farklı bölgelerde
gerçekleştirilmiştir.
Dizide öne çıkan mekanlardan birisi olan, İstanbul Boğazı manzarası ile göz dolduran Sinan’ın evi
Cihangir’de yer almaktadır. Ev, Beyoğlu sırtlarından Boğaz’ı görmektedir. Dizide tekne sahneleri ise
Bebek Yat Marinasında çekilmiştir. Halit’in iş yeri olarak kullanılan bina Kuruçeşme sahilde yer
almaktadır. Binanın enfes Kuleli manzarası farklı bölümlerde sıklıkla dikkat çekmiştir. Dizide çok
pahalı otomobiller, çok pahalı kıyafetler, çok lüks restoranlar, çok gösterişli mobilyalar, çok pahalı
takılar, mücevherler, ofisler, mekanlar, alış veriş merkezleri izlettirilmiştir seyirciye. Hatta
helikopterden inerek, çok pahalı otomobile binen başrol oyuncuları Halit ile Yıldız görülür dizinin bir
sahnesinde.
Bu izlettirilen şeyler kapitalizmin ve tüketim kültürünün birer temsilidir. Bu temsilin içinde yakışıklı
beyler, güzel bayanlar vardır hep. Hep izleyicinin görmek, bakmak, örnek almak ve özdeşleşmek
istedikleri gibi sunulur bu karakterler. Bu karakterlerden Yıldız’ın Ender’in evine hizmetçi olarak girdiği
ilk günlerde Ender’in gardırobunu görerek kıyafetlerine hayranlıkla baktığı an gösterişçi kültürü
tanımlar niteliktedir. Yıldız Ender’in çantalarına bakar, giysilerini inceler, üstüne tutar, bakar. Bu an
öykünmenin, güzel ve pahalı olan mallara duyulan özlemin işaretidir adeta. Yıldız’ın Zeynep’e Ender’in
evini tarif ederken saray gibi şeker şeker betimlemesi, eve duyulan hayranlığı gözler önüne sermektedir.
Dizide verilen kokteyller, yemekler, davetler hep gösterişçi tüketimi simgeler niteliktedir. Dizide
oyuncuların kullandıkları cep telefonları, yemeğe gittikleri restoranlar, taktıkları takılar, kullandıkları
mücevherler, misafirlerine verdikleri ziyafetler, konakladıkları oteller, vb. sosyete kültürüne öykünen
insanların kıskanacağı kadar etkileyicidir. Yasak Elma’daki ana karakterler hep güzel mekanlarda
gezmekte, yaşamakta, yemekte, içmekte, tüketmektedir. Bunun aksi pek sunulmaz bu tarz dizilerde.
Geçmiş dönemlerde Paramparça, Asmalı Konak, vb. diziler sözü edilen dünya fotoğrafını sunan güzel
örneklerdir. Televizyon dizileri, izleyicisini kendisine uyuşturucu madde gibi bağımlı kılar.
Televizyonun karşısında uyuşan beyin, en sonunda televizyondan gelen mesajlar karşısında hipnotize
olur. İzleyicisini hipnotize etmeyi başaran dizide ana amaç izleyicinin kendisini dizinin içinde bir yerlere
konumlandırmasıdır.
Dizinin içinde kendine uygun bir yer bulan izleyici artık başrol ve/ya karakter oyuncu/larla özdeşlik
kurarak tarafını belli eder. Tarafında olduğu oyuncu gibi yemek, içmek, giymek, gezmek, eğlenmek,
oynamak, harcamak, kısaca tüketmek ister. Bu yüzden de televizyon dizilerinin ana gayesi yeni
tüketiciler üretmek ve tüketime hizmet etmektir. Dizilerde bazen ortaya çıkan, birbirleriyle yarışan,
birbirini ezen, ezdikçe beğeni kazanan, insan tipleri görülür. Yasak Elma dizisinde zengin başrol
oyuncusu Halit’in eşleri ve sevgilileri arasında bahse konu dünyayı görmek mümkündür. Ender, Yıldız,
Şahika arasındaki entrikalar, oyunlar, hileler, düzenler hep hedefe varmak içindir. Halit’e yakın olmak.
Halit ile evli olmak için. Bu yarışı kazanmanın tek yolu tüketim sürecine katılmaktan geçmektedir.
Nasıl bir tüketim? Daha iyi, daha güzel, daha modern, daha şık, daha yakışıklı, daha kendinden emin,
daha gösterişli, daha albenili, daha sağlıklı, vb.. Hepsi insanların kendilerini karşı tarafa daha havalı,
daha albenili, daha şık göstermek için sergiledikleri tutum ve davranışlardır. Burada bir noktanın altını
çizmek gerekir. Sosyetenin ve zengin kişilerin aralarındaki bazı evliklerin nasıl olduğunu görmeye
imkan sağlayan bir sahne vardır. Halit ve Ender misafirlerine davet verir. Davet biter. Misafirler gider.
Halit Ender’den parmağındaki elmas yüzüğü çıkarıp kendisine vermesini ister. Halit Ender’e yüzüğü
kasaya koyacağını söyler. Ve yüzük bana ait. Sen sadece yüzüğü takabilirsin der. Ender ise Halit’e bana
hediye altında, ama kendine alıyorsun öyle mi? der. Ender’in sorusuna karşılık Halit’in bu her zaman
böyleydi!.. sözü aralarındaki ilişkinin hem görülmesine fırsat sağlayan hem de kapitalizmin ne olduğunu
izleyicilerin görmesine imkan tanıyan bir yapıyı sunmaktadır. Tüketim kültürünün içinde ihtiyaçların
giderilmesi önemlidir. Ama!.. Bir tık üstünde haz almak, mutlu olmak vardır. Haz ve mutluluğun
sağlanmasında egoların tatmini önemlidir.
Bu tatminin sonucunda ortaya gösterişçi tüketim çıkmaktadır. Dizide ana karakterler, Halit, İpek, Ender,
Şahika, Alihan vb. karakterlerde görülen kıskandıran bir eda ve tavır içinde yapılan tüketim kültürünün
kendisini gösterdiğidir. Bu kişilerin yediği, içtiği, gittiği, kullandığı, tükettiği ürünlerin markalarını
dizinin sonunda yer alan sponsorlar listesinde görmek mümkündür. Bu listede: Atölye No:6, Semih

Vintage, Koton, No:147, Matras, Tuba Ergin, Pebin, Network, Cacharel, Ramsey, Mango Man, Kiğili,
Mavi, Colin’s, Hummel, Efor, Loft, Desa, Nacar, Setre,Slezenger, So chic, Tiffany Tomato, vb. öne
çıkan bazı markalardır. Bu markalar dizinin çekildiği mekan, yemek yediği restoran, gittiği cafe,
konakladığı otel, dizi oyuncularının giydiği kıyafet, taktığı mücevher, saat, vb. ürünlerdir. Televizyon
kültüründe bireye empoze edilen değerler tüketimle ilgili değerlerdir. Televizyon dizi kültüründe,
potansiyel izleyicinin niteliği önemli değildir. Kim olursan ol, önemli olan iyi bir tüketici olmaktır. İyi
bir tüketici olmanın yolu da dizilerde kişiler gibi tüketmekten geçmektedir. Televizyonda, özellikle güç
ve haz peşinde koşan insana ne kadar sahipse o kadar güçlüsü ve hükmedici olabileceği mesajı verilir.
İnsanlar gerçek hayatta bu gücü yakalamak için gönüllü olarak tüketime katılır. Yasak Elma’da güç
Halit’in elindedir. Halit’in gücünden pay almaya çalışan kadın karakterlerin çekişmesi tüketime dayalı
gücü kullanabilmek için verilen mücadele üzerine inşa edilmiştir. İzleyiciler ise bu kültürün içinde
tüketmekte ve tükenmektedir.
SONUÇ
Tüketim kültürünün yaygın olduğu toplumlarda pazarlanmak istenilen mal ve/ya hizmetlerin tüketicilere
ulaştırılması sadece reklamlar yoluyla değil, ayrıca televizyon programları özellikle de televizyon
dizileri ile gerçekleştirilebilmektedir. Reytingi yüksek olan dizilerde oynayan karakterlerin toplumun
büyük bir kesimi tarafından kabul gördükleri bilinmektedir. Bunu bilen televizyon program yapımcıları,
yönetmenleri, reklamcıları, pazarlama iletişimcileri vb. bilinç yöneticileri dizi filmlerde yaratılan
karakterler ile izleyicilere sunulan tüketim kültürüne özgü değerlerin, tüketim kalıplarının, yaşam
tarzlarının, vb. topluma daha kolay benimsetilebileceğini düşünmektedirler. Topluma aktaracakları
mesajlar ile tüketime yeni bir yol açarak tüketicilerden o yoldan gitmelerini arzulamaktadırlar. Bu
kapsamda ele alınan bu çalışmada televizyon dizilerinin tüketim kültürü üzerine etkileri konusunda
örnek olarak Yasak Elma dizisi seçilmiştir. Dizinin çözümlemesi sonucunda ortaya çıkan bulgular
aşağıdaki gibidir. Yasak Elma’nın içinde yer alan karakterlerin sosyo-ekonomik durumları Türkiye
ortalamasının üzerindedir. Bu durum dizide rol alan kişilerin tüketim davranışı boyutunda yemek,
içmek, giyinmek, eğlenmek, tüketmek konusunda Türk insanından farklı bir tutum ve davranış
sergilediğini göstermektedir. Bu da Yasak Elma dizisi izleyicilerinin diziye öykünmelerini sağlayacak
bir durumu ortaya çıkartabilmektedir. Dizide gösterişçi tüketim yoğun olarak gerçekleşmektedir.
Gösterişçi tüketimin izleyicisi pozisyonunda olan kişilerin dizideki karakterlere imrenmesi, onlar gibi
olmak istemesi mümkündür. Özellikle dizideki mekanlar, evler, arabalar, takılar, mücevherler,
kıyafetler, vb. gösterişçi tüketimin birer taşıyıcısı konumundadır. Bu da Yasak Elma dizisi izleyicilerinin
hem tüketme isteğini kamçılayacak hem de dizideki karakterlere imrenecek ve kıskanacak bir durumu
ortaya çıkartabilecektir.
Gösterişçi tüketim kültürünün içinde yer alan bazı kesimler için tüketmek ve tüketirken kıskandırmak
bir hayat biçimidir. Dizideki Ender, Yıldız, gibi karakterler arasında kıskandıran tüketim anlayışı ile
ortaya çıkan rekabette birbirleriyle yarışan, birbirini ezen, ezdikçe beğeni kazanan, insan tipleri görülür.
Ender ve Yıldız gibi karakterler için bu kültür bir yaşam biçimidir. Reklamlarda para ile yapılan mal ve
hizmetlerin tanıtımını gören izleyici reklama kuşku ile yaklaşırken, dizilerde sevdiği karakterlerin
kullandığı ürünleri görünce, karakterler ile özdeşleşme isteğinden dolayı mal ve hizmetleri kolaylıkla
benimseyebilmektedir. Yasak Elma dizisinde de Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece gibi
sevilen sanatçıların hem tüketim, hem de kıskandıran tüketimin birer temsilcisi gibi dizideki rollerinden
dolayı izleyiciler için birer özdeşleşme aracı olduğunu söylemek mümkündür. Televizyon dizileri,
toplumsal yapı içinde değişimin lokomotifi olabilmektedir. Dizilerdeki karakterlerin reklamlarda
kullanılmasıyla bireylerdeki gerçeklik değişebilmektedir. Ayrıca reklamlarda izleyiciler tarafından
büyük ilgi gören dizi karakterlerinin kullanılmasıyla tüketim kültürünün topluma kabulü
kolaylaşmaktadır.
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ÖZET
Modern toplumlarda demokrasinin en önemli enstrümanı olan medya, demokratik bir sistemin kendi
ideallerini gerçekleştirebilmek için muhtaç olduğu araçların da başında gelmektedir. En basit bir
tanımlama ile demokrasinin “halkın iktidarı” anlamına geldiğini söylemek mümkün ise de vakıa,
demokratik yönetimlerde de yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki ayrışık kesimin varlığını zorunlu
kılmaktadır. Ancak yönetenlerin yönetme erkini yönetilenlerden alma ve onlar adına hareket etme
zorunluluğu, bir aracı sistem olarak medyanın önemini hayati bir noktaya taşımıştır. Demokratik bir
sistemin teminatı olarak kabul edilen özgür, bağımsız ve sorumlu bir medya sisteminin varlığı, tüm
kurum ve kurallarıyla demokrasinin tahkim edilebilmesi için hayati bir önem taşımaktadır. Medyanın
temel işlevi olarak kabul edilen “gözcülük” rolü, vatandaşlar adına siyasal karar alıcıları denetleme işlevi
olarak demokratik toplum ideallerine hayatiyet vermektedir. Medyanın bir başka temel fonksiyonu ise
toplumda bir şekilde varlık bulabilmiş her türden düşüncenin ifade edilmesine imkân vererek bir
“serbest düşünce pazarı” oluşturmaktır. Ancak aynı zamanda ekonomik bir örgütlenme olması
dolayısıyla medya faaliyetleri, daha baskın olan ekonomik hedefler tarafından belirlenmektedir.
Ekonomik çıkaralar ve bağlantılar etrafına yapılanan medya sistemleri, medya içeriklerinin tamamıyla
tüketime odaklı reflekslerle şekillenmesine yol açmaktadır. Bu durum, medyanın demokrasiye hizmet
ideallerinden uzaklaşması sonucunu doğurmaktadır. Medya, ekonomi ve siyaset arasındaki karşılıklı
çıkar ilişkileri, medyanın gittikçe demokratik ideallere zarar veren bir faaliyet alanına dönüşmesine yol
açmıştır. Bu durum yalnızca medya için değil demokrasinin kendisi için de ağır bir meşruiyet bunalımı
doğurmaktadır.
Bu çalışmada, medyanın hizmet ettiği varsayılan demokratik ideallerle hâlihazırda geçerli olan medya
pratikleri arasındaki çatışmalara değinilmiş; gelişmiş bir demokraside demokratik işleyişi güçlendiren
bir katkı sunması beklenen medyanın, kendisinden beklenen hedefleri gerçekleştirebilmesinin önündeki
engeller üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Medya, Siyaset, Rekabet, Demokrasi
ABSTRACT
Media, which is the most important instrument of democracy in modern societies, is one of the tools
that a democratic system needs in order to realize its own ideals. In the simplest definition, although it
is possible to say that democracy means “the power of the people”, it in fact necessitates the existence
of two divergent segments in democratic administrations: rulers and rulers. However, the necessity of
the governors to take the governing power from the governed and act on their behalf has brought the
importance of the media as a mediating system to a vital point. The existence of a free, independent and
responsible media system which is accepted as the guarantee of a democratic system is of vital
importance for the arbitration of democracy with all its institutions and rules. The role of “watchdog”
which is accepted as the main function of the media, gives vitality to the ideals of democratic society as
a function of controlling political decision-makers on behalf of citizens. Another basic function of the
media is to create a free market of thought by allowing all kinds of ideas to be expressed in society in
some way. However, since it is also an economic organization, media activities are determined by the
more dominant economic objectives. Media systems built around economic interests and connections
lead to the shaping of media contents with purely consumption-oriented reflexes. This situation results
in the media's distancing from the ideals of serving democracy. The mutual interest relations between
the media, economy and politics have led to the media becoming increasingly a field of activity that

undermines democratic ideals. This creates a severe crisis of legitimacy not only for the media but also
for the democracy itself.
In this study, the conflicts between the democratic ideals presumed to be served by the media and the
current media practices are mentioned; and the obstacles to the achievement of the objectives expected
by the media, which is expected to make a contribution to strengthen democratic functioning in a
developed democracy, are emphasized.
Keywords: Media, Politics, Competition, Democracy
1. GİRİŞ
“Halk tarafından yönetim” şeklinde formüle edilen klasik demokrasi teorisi, “bütün ergin vatandaşların
hür ve eşit iradeleriyle toplum yönetimine katılmaları anlayışına dayanmaktadır” (Kapani, 2007: 151).
Modern demokrasilerde halkın demokrasiye katılma pratiği, ancak çeşitli araçlar vasıtasıyla mümkün
olabilmektedir. Bugün bu araçların en başında, demokrasi idealine hayatiyet kazandırma potansiyeli
dolayısıyla “medya” gelmekte; demokratik bir yönetimin kamu iradesine yaslanma zorunluluğu,
medyayı vazgeçilmez bir araç kılmaktadır.
Demokrasi fikrinin kökleri Antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. Sözcüğün etimolojik kökeni “demos”
(halk) ve “kratos” (egemenlik) kelimeleridir (Hague ve Harrop, 2014: 58). Dolayısıyla demokrasi halkın
egemenliği demektedir. Diğer bir ifadeyle demokrasi, egemenliğin gerçek sahibini “birey” ve devlet
sınırları içerisinde yaşayan “halk” olarak görmektedir. Öyle ki demokrasi tüm vatandaşlarını ve
üyelerini devletin işleyişi, yapısı ve organizasyonlarında söz sahibi olarak görmektedir.
Medya kelimesi ise; kısaca bir toplumda hâlihazırda bulunan ve yayın yapan tüm kitle iletişim araçlarını
tanımlamak için kullanılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının özelliklerinin yanı sıra işlevleri de birçok
insan tarafından dile getirilmiştir. Bunlardan en önemlisi 1980 yılında UNESCO Sean McBride
başkanlığında görüşmeye açılarak kabul edilen rapor olmuştur. McBride Raporu olarak tarihe geçen
çalışmada iletişimin ve kitle iletişim araçlarının işlevlerinin;
- Toplumun her kesiminden insanı ilgilendirecek, bireysel, toplumsal, ulusal ve uluslararası haberlerin
işlenmesi, toplanması ve dağıtılması;
- Toplumları ve bireyleri motive etmek;
- Herhangi bir konuda insanların ve toplumların uzlaşmasını kolaylaştırmak ve kamu yararını
gözetmek;
- Kültürün gelişmesini yayılmasını kuşaklara aktarılmasını sağlamak;
- Toplumun eğitimine katkıda bulunmak
- Toplumun içinde yaşayan bireylerin toplumla ilişkilerini kuvvetlendirerek bireyleri
toplumsallaştırma olduğunu ifade etmiştir (Macbride, 1981: 14-15).
2. KAMUOYU VE MEDYA
Medyanın demokratik sistemlerde son derece belirleyici bir varlık göstermesi, kamuoyu olgusunun
ortaya çıkışı ve kamuoyunun gücünün keşfedilmesiyle paralel bir sürece karşılık gelmektedir. Medyanın
bugüne dek yaşadığı dönüşümü, kamuoyunu da dönüştüren endüstrileşme süreçlerinin izini takip ederek
anlamaya çalışmak ve bu sebeple geriye doğru bir değerlendirme yapmak faydalı olacaktır.
On ikinci yüzyıldan itibaren Avrupa merkezlerinde ekonomik hayatın ticaret ekseninde şekillenmeye
başlamasıyla kentlerin birer ticaret merkezi olarak gelişip canlanması, ayrıca burjuvazinin yeni ve
belirleyici bir sınıf olarak boy göstermesi söz konusu olmuştur. Burjuvazinin ortaya çıkışı ve şehirlerin
merkezileşmesi, Rönesans ve Reform hareketlerine imkân sağlayan bir dönüşüm yaratmış, böylece
Aydınlanma Çağı’na kadar gidecek olan bu sürecin en önemli dinamiğini oluşturmuştur (Atabek, 2002:
226). Bütün bu gelişmelerin yarattığı zihinsel canlanma ile Avrupa’da kilisenin otoritesi sarsılmış ve
“kamuoyu” olgusu belirmeye başlamıştır. Elbette bu süreci besleyen pek çok dinamik söz konusudur.
Ticaretin gelişmesi ile şehirlere doğru akın eden büyük bir nüfus potansiyelinin açığa çıkması, kentlerin
gelişip canlanması, matbaanın icadı ile eğitim daha alt tabakaya doğru yaygınlaşması, ücretli emeğe

dayanan yeni bir ekonomik sistemin gelişmesi ve burjuva sınıfının ortaya çıkışı bu dinamikler arasında
sayılmaktadır.
Böylece Avrupa’da merkezi iktidarların denetiminden bağımsız olarak yeni sınıfların bir araya
gelebildikleri ve odağını yeni kent merkezlerinin oluşturduğu bir tür kamusallık imkânı doğmuştur. Bu
koşullar Habermas tarafından idealize edilen “burjuva kamusal alanı”nı oluşturmuş ve burada çeşitli
toplumsal sınıflardan insanlara ait fikirlerin serbestçe dolaşıma girmesi ile Batı Avrupa’nın çağdaş
değerleri oluşmaya başlamıştır (Habermas, 2013: 76-77). Bu yüzyılda İngiltere’de kahvehaneler,
Fransa’da salonlar bugünkü anlamıyla kamuoyunun oluşmasına zemin hazırlamışlar ve yine bu
dönemde belirmeye başlayan gazete ve dergiler, salon ve kahvehanelerden yükselen fikirlerin yayıldığı
birer araç olarak kullanılmışlardır (Atabek, 2002: 227).
Ancak 19. yüzyılla birlikte, endüstrileşme süreçlerinin etkisiyle, katılımcı, özgür, rasyonel ve eleştirel
bir platform olan burjuva kamusal alanı radikal bir biçimde dönüşmüştür. Yaşanan bu dönüşümle
birlikte, kamusal alanlar için bir agora ya da forum olarak düşünülen, kıraathaneler, salonlar veya özel
amaçlı gruplar önemlerini kaybetmeye başlamıştır. Ancak yazılı basın ve politik gazeteler de siyasi
niteliklerini yitirmeye başlayarak ticari bir işletmeye dönüşmeye başlamıştır (Avcı, 2010: 23). 20.
yüzyılda bu süreç daha da hızlanarak devam etmiş, basın tamamıyla piyasa koşullarının hâkimiyetine
girmiştir. Medya toplumsal rızanın üretildiği ve böylece hegemonyanın korunup sürdürüldüğü devasa
bir ideolojik aygıt olarak gücüne güç katmıştır.
Yirminci yüzyılla birlikte sosyal ve teknik gelişmelerin etkisi ile toplumlar daha da artan bir şekilde
medyanın etkisi altına girmişlerdir. Vatandaşlar her türlü siyasal gelişmeyi medya aracılığı ile izlemekte,
kendi iradeleri ile seçtikleri hükümetlerin icraatlarıyla ilgili bilgi sahibi olmakta ve onları denetleme
imkânı bulmaktadırlar. Günümüzün karmaşık enformasyon toplumunda bireyler, bizzat
deneyimleyemedikleri gelişmeleri, medyanın kendilerine sunduğu biçimiyle ve neredeyse tamamen
“yeniden inşa” yoluyla öğrenmektedirler. Bu bağlamda, toplumun temel haber ve bilgi kaynağı olan
medya, kamuoyunun sağlıklı bir biçimde teşekkülü için de vazgeçilmez bir rol oynamaktadır.
Demokratik bir sistemin teminatı olarak kabul edilen özgür, bağımsız ve sorumlu bir medya sisteminin
varlığı, tüm kurum ve kurallarıyla demokrasinin tahkim edilebilmesi için hayati bir önem taşımaktadır.
3. MEDYANIN DEMOKRATİK İŞLEVLERİ
Bütün demokratik sistemlerde medyanın iki temel işlevi olduğu kabul edilmektedir. Bunlardan ilki
medyanın kamuoyu adına siyasi iktidarı “gözetim rolü” olarak bilinmektedir (Atabek, 2002: 231). Buna
göre medya, “halkın gören gözü, işiten kulağı” olarak iktidarın faaliyetlerinin kamu çıkarları ile uyuşup
uyuşmadığını denetlemektedir. Daha ziyade siyasal iktidarların denetimi şeklinde algılanan bu işlevle
medyaya, Edmund Burke’e atfedilen ifade ile “dördüncü kuvvet” payesi verilmektedir (Eizenstat 2004:
26 Aktaran Erdoğan, 2013: 188). Erskine’in meşhur savunmasında söylediği gibi; “Özgür basın, yüksek
güce sahip devlet karşısında bireyin sahipleneceği dengeleyici bir kuvvettir. Bireyler, böylece hükümetin
işlerini denetim altına alır; bu durumun farkında olan hükümet ise yolsuzluk yapmaktan imtina eder, iyi
bir yönetim performansı sağlamayı gaye edinir” (Keane, 1993: 23-24). Demokrasi, bütün ergin
vatandaşların toplum yönetimine katılmalarını gerektirdiğine göre, demokratik bir sistemde kamuyu
ilgilendiren her türlü gelişmenin alenî bir süreç olarak işlemesi, kamuyla ilgili karar mekanizmalarının
serbest bir tartışma sürecine dayanması gerekmektedir. Gelişkin bir demokraside medyadan, her türlü
kamusal gelişmeyi halkın gözleri önüne taşıyarak açıklık ve şeffaflık prensibinin hayat bulmasını
sağlaması ve dolayısıyla iktidarları halk adına denetleyerek halkın kamusal kararlara katılımını mümkün
kılması beklenmektedir.
Medyanın demokratik bir sistemde yerine getirmesi gereken ikinci işlev ise, toplumda karşılık
bulabilmiş her türden düşünceye yer vererek bir “serbest düşünce pazarı” oluşturmaktır. Muhalefetin
ve muhalif seslerin ortaya çıkmasına izin veren tek sistem olan demokrasilerde, çatışmaların barışçıl
yollarla çözülebilmesinin araçlarından biri de medya olarak görülmektedir. Medya bu görevini, farklı
fikirlerin tartışılmasına imkân sağlayan bir düşünce pazarı oluşturarak yapabilmektedir. Böylece medya
vasıtasıyla toplumda biriken gerilimin şiddete dönüşmeden tahliye edilmesi mümkün olmaktadır.
Elbette medyanın bu görevini hakkıyla yerine getirebilmesi ancak serbest rekabet koşullarında, kamusal

yayıncılığa da olanak sağlandığı durumlarda ve medya sektöründe tekelleşmenin engellendiği
ortamlarda mümkün olabilmektedir (Atabek, 2002: 231).
Toplumdaki haber ve bilgi akışını sağlayarak denetim ve eleştiri fonksiyonunu yerine getiren medya, bu
sayede bireylerin toplumsallaşmasına da imkan sağlamış olmaktadır. John Fiske’nin (1996: 116) ifade
ettiği gibi, her birey, mensubu olduğu toplum hakkında bilgi sahibi olduğu ölçüde kendisini o toplumun
bir parçası olarak hissedecek ve buna uygun tepkiler verecektir. Dolayısıyla medya bireysel düşünce ve
kanaatleri oluşturduğu gibi toplumsallaşma süreçlerini izleyerek kamuoyunun oluşmasında da etkili
olmaktadır (Işık, 2005: 116).
Ancak medyadan beklediğimiz demokratik idealler ile hâlihazırdaki medya pratikleri arasındaki gerilim,
James Curran’ın (1997:146), “medyanın rolünün, çoğu zaman, ‘yapmadığı’ şeyler üzerinden
tanımlandığı” yolundaki tespitini hatırlatmaktadır. Medyaya dördüncü kuvvet nazarıyla bakılmasının
altında yatan temel düşünce, medyanın aslî rolünü “iktidarların kamu adına gözetim ve denetimi” olarak
tarif etmekte ise de bugün medyanın kendisinden beklenen bu demokratik rolü yerine getirmekten
oldukça uzak bir mesafede bulunduğunu söylemek mümkündür.
4. MEDYANIN DEMOKRATİK İŞLEVLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİN ÖNÜNDEKİ
ENGELLER
Medyanın demokratik işleyişi güçlendiren bir katkı sunabilmesi için evvela özgür ve bağımsız bir
işleyişe sahip olması gerekli görülmektedir. Sermayenin, siyasi iktidarın ya da azmanlaşmış baskı
gruplarının etkisinden uzak olan bağımsız bir medya, kendisinden beklenen demokratik idealleri
gerçekleştirmek konusunda da istekli ve cesur olacaktır. Aksi halde medyanın bizatihi kendisi,
demokratik idealleri tehdit eder bir pozisyona sürüklenmektedir.
Medya sistemi, kendisini de kuşatan bir toplumsal sistemin parçası olarak, bu sistemler ağı içerisinde
işlemektedir. Medya toplumsal yapıyı belirlemekte, fakat aynı zamanda onun tarafından
belirlenmektedir. Hem ekonomik, siyasi ve toplumsal yapı ile ilişkisi hem de kendi içindeki kurumsal
ilişkiler ağı, medyanın demokratik potansiyellerini kesin olarak belirlemektedir.
4.1. MEDYANIN EKONOMİK SİSTEMLE İLİŞKİSİ
“Özgür basın ideali, küçük işletmelerin ve merkezileşmemiş pazar rekabetinin siyasal despotizmin
panzehiri olduğu inancının yaygın olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. (………) Ancak 18. yüzyılda
büyük gazete patronlarının ortaya çıkması ile durum değişmiştir. Yayımcılık endüstrisi karmaşık bir
acenteleşme ve mülkiyet yoğunlaşması sürecine eklemlenmiş, kamusal tartışmalar ve siyasi konular
ticari nedenlerle kısıtlanmıştır” (Keane, 1993: 56-57).
Medya kuruluşları her şeyden önce ticari birer işletme halini aldıkları için medya işletmelerinin
demokratik hedefleri, daha hayati bulunan ekonomik hedefler tarafından net bir şekilde
belirlenmektedir. Bir ticari işletme olarak gördüğü medya sisteminin işleyişi ile ilgili eleştirileri ile
tanınan Chomsky’ye ( 2005: 1) göre medya günümüzde demokrasinin ideal formu içerisinde üzerine
düşen sorumlulukları yerine getirmekten hayli uzaktır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bilhassa
ileri kapitalist toplumlarda medyanın ticarileşmesi ve şirketleşmesidir. Medya, bazı devasa ölçekli
şirketlerin şemsiyesi altında ve onlara bağımlı olarak faaliyet gösterdiği için, kamuoyunun çıkarlarını
gözetme reflekslerini yitirmekte ve bağımlı olduğu çevrelerin çıkarlarına hizmet etmektedir.
İletişim sistemleri toplumdaki ekonomik, siyasal ve kültürel alt sistemler ağı içinde işlemektedir.
Medyanın ekonomik çevre ile ilişkisinin, mülkiyet ve kontrol yapısı ile ticari pazardaki arz ve talep
dinamikleri aracılığıyla sorgulanabileceğine değinen Gurevitch ve Blumler (1997: 205), “mülkiyetin
birkaç elde artan oranda yoğunlaştığını ve medya dışındaki gruplar tarafından kontrol edilen daha
geniş şirket yapıları içinde konumlandığını” ifade etmektedirler. Bu mülkiyet yapısı, Chomsky ve
Herman (2012: 72) tarafından, “Propaganda Modeli”ni açıklamak için sistemleştirilen “haber
süzgeçleri”nin ilki olarak, “Kitle Medyasının Büyüklüğü, Mülkiyeti ve Kar Yönelimi” başlığı ile ele
alınmış ve demokratik idealleri tehdit eden potansiyelleri bakımından incelenmiştir. Bu mülkiyet yapısı,
medyanın haber tercihlerini belirleyen ilk güçlü süzgeçtir.

Ayrıca reklamın medyanın finansal kaynakları arasında önemli bir yere sahip olmasının yarattığı
sorunlar üzerinde de durulması gerekmektedir. Reklama dayalı bir işletme olarak medyanın, izleyicilere
program, reklamcılara ise izleyici sağlaması gerektiği savunulmaktadır. Reklam, hem medyanın en etkili
değer yaratma aracı hem de medya içeriklerini belirleyen en önemli mekanizma olarak görülmektedir.
Chomsky ve Herman’ın (2012: 84) ifadesi ile “reklamcılık işin içine girdiği andan itibaren, serbest
piyasa artık nihai satın alıcının seçiminin belirleyici olduğu tarafsız bir sistem olma özelliğini
kaybetmiştir”. Ayrıca Güler’e göre (2018: 95) “reklamcılığa dayalı sistem, sadece satışlardan sağlanan
gelirle ayakta duran medya kuruluşlarının varlığını ya tamamen ortadan kaldırmış ya da
marjinalleştirmiştir”. Medya reklamcılığının seçim özgürlüğünü garanti altına aldığı iddiası da gerçeği
yansıtmaktan uzaktır. Medyaya hâkim olan reklamcılık sistemi izleyici sayısını mümkün olan en fazla
sayıya çıkarmaya odaklandığı için, “yalnızca az sayıda yurttaşın ilgisini çeken malzemenin olsa olsa az
sayıda sunulması sonucunu doğurmaktadır” (Keane, 1993: 85).
Bununla birlikte, medyanın demokratik hedefleri gerçekleştirmekten uzaklaşmasında medya sektöründe
tek düzenleyici erk olarak pazar koşullarının hâkimiyetini kabul eden liberal görüşlerin etkili olduğunu
savunan pek çok isimden de söz etmek mümkündür. Bunlardan biri olan John Keane’e göre (1993: 90);
“İletişim pazarları iletişim özgürlüğünü kısıtlamaktadır; pazara girmek isteyenlere engeller koyarak,
tekellere izin vererek, seçenekleri sınırlayarak ve enformasyonun egemen tanımını kamusal yarar
kavramından uzaklaştırıp özel olarak tasarruf olunabilen bir metaya yaklaştırarak yapmaktadır bunu”.
Pazar koşullarının egemen olduğu kitle iletişim piyasasında varlık gösterebilmek son derece büyük bir
mali güç gerektirdiği için, çeşitli sektörlere yayılmış bulunan dev sermaye gruplarının hüküm sürdüğü
iletişim pazarına girebilmek ve bu alanda ayakta kalabilmek yalnızca teoride mümkün olabilmektedir.
Bu durum, alternatif seslerin kısıldığı, yalnızca ekonomik gücü elinde bulunduranların sesini
duyurabildiği antidemokratik bir yapılanmanın varlığına dair güçlü bir kanıt oluşturmaktadır.
4.2. MEDYA-SİYASET İLİŞKİSİ
Medyanın demokratik işlevlerinin önündeki engellerden bir diğeri de medya ve siyasi iktidar arasındaki
çift yönlü bağımlılık ilişkisidir. Siyasetçiler ve medya kurumlarından müteşekkil iki farklı iletişimci
grubu, izleyiciye yönelik farklı hedefler için çabalamaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için her iki
grubun karşılıklı işbirliğinin zorunlu olduğu bilinmektedir. Bu karşılıklı bağımlılık, medya üzerinde
birtakım siyasal engellemelere yol açmaktadır. Gurevitch ve Blumler’e göre (1997: 208);
“Bu engellemeler; doğrudan siyasal denetim, belli içerikleri öne çıkarmak ya da bastırmak için yapılan
açık siyasal baskılar, gazetecileri tercih edilen haberlere yönlendirmek ve istenmeyenlerden
uzaklaştırmak için uygulanan taktikler ve gayrı resmi kanallara ve ilişkilere daha kurnazca girmek gibi
farklı biçimler alabilmektedir”.
Diğer yandan, hükümetler iletişim profesyonellerinin becerisine bağımlı hale geldikçe, medya farklı
düzey ve biçimlerde manipülasyona uğramaktadır (Vivian 1999 Aktaran Işık, 2005: 118). Siyasal
aktörlerin medyada istedikleri biçimde yer alabilmek için çeşitli iletişim profesyonellerinden de destek
alarak oluşturdukları iletiler, gazetecileri basit bir propaganda aleti düzeyine indirgemektedir.
Ancak sıklıkla gözden kaçırılan başka bir siyasal denetim biçimi daha bulunmaktadır. Bu denetim,
gazetecilerin belli sorun alanlarıyla ilgili durumlarda yetkili kaynaklar biçiminde tanımlanan resmi
görevlilere başvurmaları şeklinde işlemektedir. Medya profesyonelleri bu pratiği nesnellik ve tarafsızlık
ilkesinin ihlali olarak görmemektedirler, çünkü bu kaynaklar belli görüşlerin savunucuları olarak değil
kendi alanlarının uzmanları olarak kabul edilmektedirler. Bu yüzden toplumsal sorunlar üzerinde
alternatif tanımlamalar geliştiren kesimler kıyıda kalmakta ve medyada seslerini duyurabilmek
konusunda dezavantajlı bir konumda bulunmaktadırlar (Gurevitch ve Blumler, 1997: 209). Medya
ayrıca, toplumsal hiyerarşi ile ilgili sıralamaya uygun olarak, üst sıradakilere kendileri ile ilgili olayların,
kendi bakış açıları doğrultusunda haber yapılması hususunda daha fazla şans tanımaktadır. Daha az
tercihe şayan konumda bulunan gruplar ve kişiler ya da muhalif odaklar bu şansa sahip
olamamaktadırlar.

Siyaset kurumu ve medya arasındaki güç ve çıkar ilişkileri, demokrasiyi varılacak bir hedef olmaktan
çıkarmakta; demokrasi söylemi giderek siyasi aktörlerin eylemlerini meşrulaştıracak bir malzemeye
dönüşmektedir. Bu tablo, Friedrich Hayek’in, (Aktaran Keane, 1993: 61) “Günümüzde özgürlüğe
yönelik en büyük tehlike, yalnızca kamu yararına uygun gördükleri şeylerle uğraşan iş bitirici uzman
kamu yöneticilerinden gelmektedir” sözünü hatırlatmaktadır.
4.3. MEDYA KURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Medya kurumları arasındaki ilişkiler, liberal-demokratik toplumlarda esas olarak rekabetle
tanımlanmaktadır. İzleyici için girilen rekabet, dikkati izleyiciye hizmet etme amacından rekabette öne
geçme amacına yöneltmektedir. Bu noktada, demokratik hedefleri tehdit eden tekelci rekabetin, “var
olan veya var olabilecek medya kuruluşlarının sayısını sürekli azaltmakta” olduğuna işaret eden
Yaylagül’ün tespitleri önem kazanmaktadır. Yaylagül’e göre (2006: 137); “medyada rekabetin dayattığı
hedefler (mümkün olduğunca çok okuyucuya, izleyiciye ulaşma isteği), medya içeriklerinin gitgide
birbirine benzemesine yol açmaktadır. Böylece kurumsal rekabet, medya sektöründe hem niceliksel hem
de niteliksel bir kısırlığa yol açmaktadır”. Curran (1997: 168), rekabetin hâkim olduğu medya
yapılanmasında üretilen haberlerin niteliklerini şöyle sıralamaktadır: “süreç yerine eyleme, soyutlama
yerine görselleştirmeye, insan karmaşıklığı yerine basmakalıp yargılara vurgu yapan, basitleştirilmiş,
kısaltılmış, kişiselleştirilmiş, bağımsızlaştırılmış enformasyon”.
Kitle iletişim pazarına hâkim olan vahşi rekabet koşullarına rağmen, gazetecilerin davranışlarını
biçimlendiren bazı profesyonel değerlerin -nesnellik, tarafsızlık, hakkaniyet gibi- varlığından bahsetmek
mümkündür. Gurevitch ve Blumler’e (1997: 214) göre bu kurallar, “gazetecilerin siyasal mücadelenin
dışında kalmalarını, bencil amaçları uğruna mücadele eden siyasiler yerine izleyicilere hizmet
etmelerini ve tüm bunları bir sorunun bütün taraflarına adil biçimde davranarak yapmaları gerektiğini”
öğütlemektedir. Fakat yazarlara göre bu kuralların sürekli bir biçimde uygulanması, bir başka düzlemde
gözden kaçırılan olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Yazarlar, nesnellik ve tarafsızlık değerlerinin
emrettiği yansız tutumun, toplumdaki daha güçlü kurum ve gruplara ve bunların yararına işleyen
toplumsal düzene hizmet ettiğine işaret etmektedirler. Medya tarafsızlığı, tüm görüş açılarının yeterli
biçimde yer alabildiği bir “düşünce pazarını” oluşturmaktan çok, egemen görüşlere ayrıcalık tanımaya
yönelebilmektedir.
Bu görüşler, Gramsci’nin, egemen sınıfların düşünce biçiminin ve dünya görüşünün, çeşitli kurumlar
aracılığıyla, topluma “sağduyu” olarak kabul ettirildiği yolundaki görüşleri ile paralellik arz etmektedir.
Gramsci’ye göre insanlar bir toplumsal sorunla karşılaştıklarında kendilerine sürekli olarak empoze
edildiği şekliyle, yani hakim sınıfların bakış açısıyla olayları değerlendirmektedirler (Fontana, 2013:
274-275). Bu bakış açısı artık onlar için yansızdır ve onlara sağduyu olarak görülmektedir. Bu yapının
en önemli inşacısı olarak medya, topluma empoze ettiği görüşleri, “sağduyuya uygun ve yansız”
görüşler olarak takdim etmektedir. Chomsky’ye göre (Aktaran Güler, 2018: 90), medyanın iktidara
sunduğu en büyük hizmet; yönetilenlerin zihinlerinin denetim altında tutulması ve bu sayede rızalarının
üretilmesinin kolaylaştırılmasıdır: “Medya, toplumsal bir amaca hizmet etmektedir, ama bunu farklı bir
anlamda yapmaktadır: İnsanların zihinlerini, hükümetlerine ve daha genel kapsamda toplumsal,
ekonomik ve politik düzenin düzenlemelerine erdemli bir bağlılık gösterecek biçimde eğitmektedir”. Bu
anlamda medya, topluma doğru bilgileri aktarma, bilinçli bir kamuoyu oluşturma ve siyasal katılımın
sağlanması için sağlıklı bir tartışma platformu sağlama konusunda üzerine düşen demokratik rolü yerine
getirememektedir.
4.4. MEDYA VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİ
Günümüzün sosyal ve teknik gelişmelerinin etkisi ile bireyler daha da artan bir şekilde medyanın etkisi
altına girmektedirler. Vatandaşlar her türlü siyasal gelişmeyi medya aracılığı ile izlemekte, kendi
iradeleri ile seçtikleri hükümetlerin icraatlarıyla ilgili bilgi sahibi olmakta ve onları denetleme imkânı
bulmaktadırlar.
Gurevitch ve Blumler (1997: 216), “demokratik bir medya sisteminde izleyicilerin ihtiyaçları ve
tercihlerinin ön planda olması gerekirken niçin ihmale ve yanlış temsile maruz kaldıklarını”
sorgulamaktadırlar. Yazarlara göre siyasal iletişim sisteminin gazeteciler, siyasetçiler ve izleyiciler

olmak üzere üç ana ögesi bulunmaktadır. Bu üç öge içerisinde en kalabalık birimi oluşturmalarına
rağmen en güçsüz ve örgütsüz olan kesim izleyicilerdir. Medya için izleyiciler, pazar araştırmacılarının
ürettiği istatistiksel bir veriden ibarettir. Tıpkı Adorno ve Horkheimer’ın (2010: 166) işaret ettiği gibi;
“Tüketiciler, araştırma kuruluşları tarafından çizilen ve propaganda için kullanılanlardan ayırt
edilemeyen haritalarda kırmızı, yeşil ve mavi alanlarla değişik gelir gruplarına göre ayrılarak birer
istatistik malzemesine dönüşmektedirler”.
Bu koşullar, Gurevitch ve Blumler’e (1997: 216) göre, üç tür sorunu ortaya çıkarmaktadır: Bunlardan
ilki, izleyicilerin istek ve gereksinimleri ile ilgili duyarlı olmak gerekmesine rağmen, sitemin bu türlü
bir duyarlılığı teşvik etmemesidir. İkinci sorun, genellikle kamuoyu araştırmalarındaki sayısal bir veriye
indirgenmiş olan izleyicilerin basitleştirilmeye, homojenleştirilmeye ve hatta küçük düşürülmeye karşı
korumasız oluşlarıdır. Üçüncü olarak; iletişimciler izleyicileri, kolayca güdülebilen, ne sunulursa onu
almaya hazır, pasif bir kitle olarak görme eğilimindedirler. Böylece iletişimcilerin kendi çıkarları
ekseninde şekillenen ve izleyicilerin eşit ve etkin bir paydaş olarak katılımının engellendiği bir iletişim
sistemi varlığını sürdürmektedir.
İletişimde statükonun sürmesi, çok büyük oranda medyanın tektipleştirici eğilimi sayesinde
işlemektedir. Medya izleyicileri, bizzat deneyimleyemedikleri gelişmeleri, medyanın kendilerine
sunduğu haliyle ve neredeyse tamamen “yeniden inşa” yoluyla öğrenmektedirler. Anık’ın ifadesiyle ”
(2018: 136) “aslında haber; olay ya da durumun kendisi değil, muhabirin yeniden ürettiği bir olay veya
durumdur”. Medya bugünkü yapısıyla izleyicinin zihnini inşa ederken onu bir diğerinden ayırt edecek
her nüansı da yok etmekte ve toplumsal çeşitliliği dinamitleyerek toplumun yönetilmesini
kolaylaştırmaktadır.
Demokrasi, “ilgili tarafların mümkün olan en fazla ve en nitelikli katılımını sağlayan kolektif kararlar
alınmasını amaçlayan usulleri içerdiğine” (Keane, 1993: 152) ve “medyanın demokratik işlevlerinden
biri de bir temsil aktörü olarak hareket etmek” olduğuna göre (Keane, 1993: 177), toplumun her
kesiminin medyada adil bir temsil düzeyine erişebilmesi gerekmektedir. Medyada toplumsal
farklılıkların adil bir temsiline imkan sağlayacak olan bu çeşitlilik, farklı toplum kesimlerinin
kendilerine uygun gördükleri biçimde kendi çıkarlarını tanımlamalarını ve bu çıkarlarla ilgili taleplerini
kamusal alana taşımalarını mümkün kılmanın en elverişli araçlarından birisidir (Curran, 1997: 173).
Medyadaki çeşitliliğin aynı zamanda bireysel seçim özgürlüğünün sağlanması için de elzem olduğu
kabul edilmektedir. Ancak Keane’e (1993: 81:85) göre, pazar koşullarının, izleyicilerin bireysel seçim
özgürlüğünü artırdığı iddiası kuşkuludur. Herhangi bir düzenleyici erkin denetiminden bağımsız bir
şekilde işleyen pazar rekabeti, kıyıda kalan kesimlerin, bilhassa azınlıkların seçim hürriyetine ciddi
şekilde zarar vermektedir. Yayıncılar, en fazla sayıda izleyiciye ulaşmak için en iyi yöntemin, toplum
ortalamasını hedef almak ve aslında en vasat beğeni düzeyine seslenmek olduğunu bildikleri için,
programlarda çeşitliliğe gidilmesi gereksiz görülmekte hatta program türlerinin birbirleriyle örtüşmesi
sağlanmaktadır. İzleyici sayısını en yüksek düzeye çıkarmaya odaklanan reklam ve rekabet sistemi
yalnızca “az sayıda yurttaşın ilgisini çeken malzemenin olsa olsa az sayıda sunulması sonucunu
doğurmaktadır”. Ayrıca, medyanın temel vazifesi gereği sunmak zorunda olduğu haber ve bilgi yüklü
içeriklerin, daha eğlendirici ve ilgi çekici içeriklerle yarışmak zorunda kalması ve bu kapışma sırasında
medyanın demokratik hedefler için bir araç olmaktan uzaklaşması kaçınılmaz olmaktadır (Gurevitch ve
Blumler, 1997: 202).
SONUÇ
Medyanın demokratik değerlere hizmet etme misyonunu tehdit eden bütün bu ekonomik, siyasi, kültürel
sistemler ağı, değişime son derece dirençli bir yapı görünümü sunmaktadır. Bu sistem içerisinde
iletişimciler, demokratik hedefleri göz ardı edecek biçimlerde iletişime zorlanmaktadırlar. Demokratik
ideallerle örtüşen bir medya işleyişinin tesisi için çabalayan, toplumun çeşitli kesimlerinden (gazeteciler,
akademisyenler, medya eleştirmenleri, sivil toplum kuruluşları gibi) müteşekkil bir taraftar kitlesinin
varlığı söz konusu olsa da bu kitlenin son derece zayıf ve örgütsüz olduğunu söylemek mümkündür.
Gittikçe kemikleşen sorunların çözümü için sunulan ve pek de radikal olmayan reform önerileri;
akademik tartışmaları süslemekten öteye gidememiş ve tozlu raflarda kaybolmaya mahkûm olmuştur.

Daha da kötüsü pek çok gelişmiş demokraside medyanın demokratik değerlere hizmet etme
misyonundan uzaklaşmış olması yalnızca medyayı değil, demokrasinin kendisini de derin bir meşruiyet
krizine sürüklemiştir.
Sonuç itibarıyla gelişmiş bir demokraside demokratik işleyişi güçlendiren bir katkı sunması beklenen
medya, kendisinden beklenen hedefleri gerçekleştirmekten uzaklaşarak; “siyasal açıdan iki partili
sistemle, ekonomik açıdan özel girişim kapitalizminin yükümlülükleriyle ve kültürel açıdan tüketim
toplumunun değerleriyle sınırlandırılmış olan ana damar fikir akımlarına adanmıştır” (Gurevitch ve
Blumler, 1997: 199-200). Siyasi iktidarları halk adına gözleyerek, halkın gören gözü, işiten kulağı,
konuşan ağzı olarak demokratik ideallere hayatiyet kazandırması beklenen medya, siyasetle kurduğu
karşılıklı bağımlılık ilişkisi sebebiyle “eleştirel ve sorgucu olma” vasfını yitirmiştir. Bugün hemen bütün
gelişmiş demokrasilerde medyaya hâkim olan vasat, “serbest pazardaki gizli el nedeniyle basının
yapısını ve doğasını son kertede yalnızca okuyucuların belirleyeceği” (Curran, 1997: 155) yolundaki
savı geçersiz kılmaktadır. Medya sektörüne hakim olan sermaye yoğunlaması ve tekelleşme, aslında
finansal olarak zarar eden medya kuruluşlarının hangi amaçlarla ısrarla elde tutulduğuna dair kâfi
derecede fikir vermektedir. Kitle iletişim araçlarını “servet ve iktidar sahibi seçkinlerin en önemli iktidar
araçlarından biri” olarak değerlendiren Mills ( Aktaran Güler, 2018: 93), haklı çıkmıştır.
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ÖZET
İnsanın diğer canlılara nazaran farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin başında da duygulara
sahip olması gelmektedir. Nefrette insanın duyguları içerisinde en güçlü olanlardan birisidir. Öyle ki;
çok şiddetli olan bu duygu; insanın gün içerisinde yaptığı konuşmalarda söylemlerine yansımaktadır.
Bu söylemlerin temel özellikleri kızgınlık ya da öfkeyle söylenen birçok sözden öte karşıdakini
ötekileştirme, hakaret etme, aşağılama, hedef gösterme gibi birçok ifadeyi içinde barındırmasıdır.
Kuşkusuz belli bir amaç doğrultusunda yapılan bu söylemler toplum tarafından çoğu zaman karşılık
bulabilmektedir. Bu nedenle nefret söylemi, Dünya’da ve ülkemizde hayatın her alanında kendini
hissettiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özelliklede siyaset nefret söylemlerinin son dönemde
yoğunlaştığı bir alan olarak değerlendirilmektedir. Siyasi aktörlerin günümüzde seçim kampanyalarında
kitle iletişim araçları vasıtasıyla yaptıkları, yazılı ve görsel basında yayınlattıkları konuşmalarındaki
temel amaç topluma yön vermek ve çoğunluğu kendi taraflarına çekebilmektir. Bu bağlamda seçim
kampanyaları büyük önem taşımaktadır. Ancak her seçim döneminde olduğu gibi siyasi partiler seçim
kampanyalarında kendi ideolojilerini yayma doğrultusunda karşı tarafı ötekileştirme, düşmanlaştırma
stratejisine başvurmaktadır. Buradan hareketle yapılan bu çalışmada 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı
Seçimi adaylarının son bir haftalık kampanya döneminde yaptıkları 17-23 Haziran arası mitingler içerik
analizine tabi tutularak incelenmiştir. 4 farklı siyasi parti: AK Parti/MHP, CHP, İYİ Parti liderlerinin ve
Cumhurbaşkanlığı adaylarının aynı süre içerisindeki miting konuşmaları nefret söylemine göre
incelenmiştir. Çalışma sonucunda bütün siyasi parti liderlerinin ve Cumhurbaşkanlığı adaylarının nefret
söylemine başvurduğu görülmüştür. Liderler ve adaylar genellikle parti yaşamında geçmişte yaşanan
olaylar ve yapılan çalışmalar üzerinden karşılıklı olarak eleştiride, hakarette ve nefret söylemde
bulunduğu gözlenmiştir. Nefret söyleminde siyasi partilerin genel olarak en çok kullandıkları kelimeler
ise; “yalan”, “iftira”, “yıkım ekibi”, “israf”, “yolsuzluk” ve “terör” olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Nefret, Söylem, Siyasal Partiler, Seçim Kampanyalar
ABSTRACT
Human beings have different characteristics compared to other living things. One of the most important
features of this is to have feelings. Hate is one of the most powerful of human emotions. Such that; this
feeling is very violent; it is reflected in the discourses of people during the day. The main features of
these discourses are that they contain many other expressions such as marginalizing, insulting,
humiliating and targeting. Undoubtedly, these discourses made for a specific purpose can often be
reciprocated by the society. Therefore, hate speech emerges as a phenomenon that makes itself felt in
all areas of life in the world and in our country. In particular, politics is considered as an area where hate
speech has intensified recently. The main purpose of the political actors' speeches in mass media, in the
written and visual media, is to direct the society and attract the majority to their sides. In this context,
election campaigns are very important. However, as in every election period, political parties resort to
the strategy of marginalizing and antagonizing the other party in the direction of spreading their own
ideologies in the election campaigns. İn this study, the June 17-23 June 2014 Presidential Election
candidates' rallies conducted during the last one-week campaign period were analyzed by content
analysis. Four different political parties: AK Party / MHP, CHP, GOOD Party leaders and Presidential
candidates’ speeches during the same period were examined according to hate speech. As a result of the
study, it was seen that all political party leaders and Presidential candidates applied to hate speech. It
was observed that leaders and candidates generally criticized, insulted and hate speech based on past

events and studies in party life. The most commonly used words of political parties in hate speech are;
“Lie”, “slander”, “destruction team”, “waste”, “corruption” and “terror”
Keywords: Hate, Discourse, Political Parties, Election Campaigns
1. GİRİŞ
Diğer tüm canlılar gibi insanlarda biyolojik birer varlıktır ancak onları diğer canlılardan ayıran temel
farklardan biri de insanın sosyal bir canlı olmasıdır. Var olma ve fiziksel ihtiyaçlar biyolojik
gereksinimler olarak karşımıza çıkarken; toplum içerisinde oynadığı rol, sosyalizasyonu, psikolojik,
düşünsel faaliyetleri, çevreyle etkilemişimi ise sosyal olmasının gereğidir (Erdoğan,2011: 37). Aziz’e
(2010:6) göre iletişim bireyden bireye; bireyden gruba; gruptan bireye ya da gruba bilgi, tutum ve
davranışların durumuna en uygun yollar ile aktarılmasıdır. Bu aktarım yapılırken de bireylerin
söylemleri büyük önem taşımaktadır. Zira iletişim içinde önemli bir yere sahip olan söylemlerde insanlar
niyetlerini genellikle belli etmektedir. Farklı türleri bulunan söylemler içerisindeyse nefret söylemi daha
büyük önem taşımaktadır. Çünkü nefret insan duyguları içerisinde en sık ve keskin yaşananlardan
birisidir. Ayrıca nefretin bireyler tarafından sergilenişi ise kimi zaman fiziksel kimi zaman duygusal
şekilde olabilmektedir. Fakat ne şekilde olursa olsun nefret tüm insanlar tarafından yaşanabilen bir
duygu türüdür. İşte bu noktada yani insanların nefretlerini sergiledikleri anlarda ağızlarından çıkan
sözler nefret söylemini doğurmaktadır.
Bu nedenle de nefret söylemine birçok toplumda ve alanda rastlamak mümkündür. Ancak nefret
söyleminin belki de en dikkat çekici olarak kullanıldığı yerler seçim mitingleridir. Siyasal iletişimin
önemli araçlarından birisi olan seçim kampanyaları süresince siyasi liderler kimi zaman seçim
atmosferinin de etkisiyle nefret söyleminde bulunmaktadırlar.
Siyasi parti liderlerinin, hedef kitlelerine gönderdiği mesajlarda çok dikkatli olması istenilmektedir.
Liderlerinin söylemlerini onaylayan ya da tekrar eden seçmenler gün içerisinde bu söylemlerin
yayılmasına aracı olmaktadır. Dolayısıyla bu yayılma sürecinde liderlerin söylemlerinde yer verdikleri
nefret içeren cümlelerde tekrar edilmekte, toplumda siyasal karşıtlığa dayalı nefret üretilmektedir.
Nitekim üretilen bu söylem, seçmenlerin birbirini ötekileştirmesine, dışlamasına da neden
olabilmektedir. Bu gerekçeyle yapılan çalışmada öncelikle siyasal iletişim, söylem kavramı ve çeşitleri
ile 24 Haziran 2018 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir hafta öncesinde yapılan miting
konuşmaları ele alınmıştır. Mitingler üzerinde yapılan incelemede adayların nefret söylemini kullanıp
kullanmadığına dair bir inceleme yapılmış olup, söylemin en sık olarak hangi kelimeler ve durumlar
üzerinden sürdürüldüğü üzerine yoğunlaşılmıştır. Ayrıca bu mitingler süresince nefret söyleminin,
seçimlere katılan adaylar ve onları destekleyen liderler tarafından nasıl yapıldığı incelenmiştir.
2. SİYASAL İLETİŞİM VE SÖYLEM KAVRAMI
"Siyaset” Arapça kökenli bir kelime olup; at eğitimi anlamını içermektedir. Siyaset kelimesinin
kökeninin aslında Arapça “siyasa” kelimesinden kaynaklandığını da bilinmektedir. Ayrıca kelime
“yönetmek, eğitmek, yetiştirmek” anlamlarını da içermektedir. Bedevi toplumlarda develer ve atların
terbiye edilmesi ya da yönetilmesi anlamıyla kullanılan bu kelime zaman içerisinde öncelikle insanların
sonrasında ise şehirlerin yönetilmesini de içermeye başlamıştır. Fakat öz olarak siyaset toplumlar,
kurumlar, bireyler, devletler, siyasal organizasyonlar vd. arasında bir iletişim kurma ve kurulan bu
iletişimi yönetme çabasıdır. İletişimin başarılı bir şekilde yönetilmesi ise; iktidarın ele geçirilmesi,
sürdürülmesi ve sağlamlaşması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda siyasal alanda yapılan iletişim
faaliyetlerine de genel olarak siyasal iletişim denilmektedir.
Dolayısıyla da bu noktada siyasal iletişimi tanımlamak gerekmektedir. Yalnız siyasal iletişim kavramı
tanımlanırken iletişim ve siyaset kelimelerinin hem bilimsel hem de terimsel anlamlarından yararlanmak
faydalı olmaktadır. Bilindiği üzere iletişimin bir türü olan siyasal iletişimin ismi ana hatlarının siyaset
ve iletişim bilimlerinden oluşmasından ötürüdür. Zira insanlıkla birlikte var olan bu iki ayrı sahanın
birleşmesi ise ancak 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. Toplumdaki iktidarın elde edilmesi ya da bir parçası
olma amacıyla yürütülen faaliyetlere siyaset ismi verilmektedir. Siyaset gibi insanlığın varlığından beri

yaşamın tüm dinamiklerinin yürütülmesinde ise ihtiyaç duyulan en önemli araç iletişimdir. Bu nedenle
de iletişim insanlıkla birlikte var olmuştur (Öztürk,2015: 71 ).
XX. yüzyıl içinde I. Dünya ve II. Dünya savaşları, siyasal iletişim ve siyasal etkileri yönünden yeni
boyutlar oluşturmuştur. Kitle iletişim araçlarının bir yandan toplumsal dayanışmayı sağlamak diğer
yandan psikolojik savaş yönünden kullanılması propagandaya yeni bir boyut kazandırmıştır
(Tokgöz,2010: 531). Bu bağlamda “Siyasal iletişim, seçim kampanyalarında giderek artan dozda önem
kazanan bir faktör haline gelmeye başlamıştır. Adayların ve programların seçmene takdim biçimi, yazılı,
sözlü ve görsel medyada yer alma biçimi, geliştirilen dil, kullanılan renkler, tonlamalar, vurgu tarzı,
seçmenle kurulan iletişim yolları gibi faktörler bu bağlamda giderek önem kazanmaktadır” (Çaha ve
Guida,2011: 31). “İnsanlık tarihine bu açıdan baktığımızda, her tür iletişim biçiminin, siyasal iletişimin
bir unsuru olduğunu, iktidara gelmek ya da iktidar konumunu sürdürme gibi hedeflere uygun olarak
kitle manipülasyonu amacıyla kullanıldığını görmekteyiz” (Çankaya,2015: 13).
Siyasal iletişim, genel hatlarıyla siyasal alan içerisinde tüm aktörlerin birbiri arasındaki etkileşim kadar,
belli başlı bazı ideolojik amaçlar çerçevesinde kendi amaçlarına ulaşmak için giriştikleri her türlü
faaliyettir (Aziz, 2014: 3). Bilhassa da demokratik sistemlerde iktidarın paylaşıldığı veya elde edildiği
seçim süreçlerinde siyasal iletişim faaliyetlerine sıklıkla rastlanılmaktadır. Dar anlamında sadece bu
alanda kalan siyasal iletişim kavramı, geniş anlamda ise disiplinler arası bir saha olarak karşımıza
çıkmaktadır (Demir, 2018: 80). Kısaca siyasal iletişim siyasal alan içerisinde yürütülen tüm iletişim
etkinlikleridir. Bahsi geçen bu siyasal amaçlı tüm iletişim etkinliklerinde bulunan aktörlerin söylemleri
de büyük önem arz etmektedir.
Söylem kavramının geçmişi batıda çok eskilere dayanmış olup, “etimolojisinde “tartışma, koşuşturma
ve konuşma” anlamlarını içeren “discursus” kelimesi yatmaktadır. Sözlüklere bakarsanız, ‘düzenli
düşünce, ussallık; düşüncelerin sözel olarak aktarılması, konuşma; bir konuya ilişkin resmi, düzenli ve
uzunca düşünce aktarımı’ anlamına geliyor. Günümüzde ise özellikle dilbilimin etkisiyle bağıntılı
konuşma ya da yazma birimi anlamında kullanılıyor” (Kocaman,2009: 1). Söylem kavramının tarihi çok
eskiye dayanmasına rağmen günümüzdeki kullanımıyla ilgili kazandığı anlam çok yenidir. Özellikle
Batıda discourse (İng.), discours (Fra.), Discurs (Alm.) şeklinde kullanılan kelimenin söylem şeklinde
Türkçe ’de ilk defa Türk Dil Kurumu tarafından basılan Türkçe Sözlüğünün Genişletişmiş 7. Baskısında
olduğu bilinmektedir. Fakat bu ve sonraki basımlarda söylem sözcüğünün anlamı (a) söyleyiş (telaffuz),
söyleniş, (b) söz, laf (c) söylev şekline açıklanmıştır. Terimin ilk defa dilbilim kavramı olarak 1980’lerin
hemen başında Berke Vardar ve çalışma arkadaşları tarafından yayınlanan Dilbilgisi ve Dilbilgisi
Terimleri Sözlüğü’nde ‘tümce sınırlarını aşan, tümcelerin birbirine bağlanması açısından ele alınan
sözce’ şeklinde günümüzde kullanılan anlamının benzeri bir şekilde kullanıldığı da bilinmektedir
(Kocaman, 2009: 4).
Kabul edile geldiği üzere söylemler insanların bütün fikirsel üretim aşamalarından geçerek
oluşmaktadır. Bu nedenle de Dil ve bilincin üretimdaşlığı özelinde bireylerin bilinçli bütün
faaliyetlerinin birleşimlerinden biri olan, diyalektik zorunluluk şeklinde, bağlamsal dilsel pratiklerden
oluşan söylemdir. Dolayısıyla söylem, kültürel, ideolojik sahalardan başka, ekonomik, politik sahalarda
da kullanılmakla kalmayıp, bütün sahalarda yeniden anlam kazanabilen farklı bir anlam inşası sürecidir.
Göstergesel, davranışsal, eylemsel ya da sözsel olabileceği gibi farklı ifade etme biçimlerini de
söylemler içerebilmektedir (Çoban,2015: 199).
Foucault’a (2010 Aktaran Sönmez,2015: 33) göre söylem; en yalın anlamıyla dilin bir pratiğidir. Bu
nedenle de ideoloji bilgisi gerektirmesinin yanı sıra, diyalog, anlatım şekli, tartışma, güç ve güçle ilgili
değişim etkinliklerini aksiyona dönüştüren tüm dil pratiklerini içinde barındıran bir süreçtir. Bu nedenle
de söylem, bilgiyi üreten ve ürettiği bilginin içinde barındırdığı toplumsal pratikleri, güç ve iktidar
ilişkilerini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla söylemlerin bilinçleri, duygusal anları, bilinçleri, bedensel
politikaları yaratmak veya üretmek hatta tekrar etmekten daha fazla anlamları bulunmaktadır.
Bu nedenle de söylemler toplum içerisinde hali hazırda var olan ideolojilerin yeniden üretilmesine,
gelişmesine, kitleler veya bireyler arasında kullanılmasına imkan verdiği gibi bunların açıklanmasına da

yardım etmektedir. Dolayısıyla söylemler ideolojiklerin günlük yaşantımızdaki konu ya da
ifadelerimizdeki yerinin anlaşılmasını sağlamaktadır. Şüphesiz oynadığı bu rol nedenle de günlük
yaşantının birer vazgeçilmedir (Dijk,2015: 15).
Söylem bazı kurallar çerçevesinde, söylenenlerden ve terminolojiden ortaya çıkan bir disiplindir.
Söylemlerde genel olarak bir iletinin tüm boyutları detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu amaçla
doğrultusunda söylemin sahibini (kimin söylediği), otoritesini (nereden güç alarak), söylemin taraflarını
(kimlere ne söylüyor?) ve söylemle ulaşılmak istenilen hedefin ne olduğunu (söyleyenler ifadeleriyle ne
elde etmek istiyor) incelemektedir. “Demek ki söylem analizi, ‘insanların dil ile neler yaptıklarını’
(Kimin nasıl konuştuğunu? Kimin nasıl dinlediğini veyahut sustuğunu, kimin nasıl yazdığını ya da
okuduğunu?) sorusu üzerine odaklanmakta ve içerik analizinin aksine varsayımlardan değil,
bilinmeyenlerden yola çıkmaktadır (Aktaran Gökçe, 2006: 43). Dolayısıyla söylemin belirli bir zaman
içerisinde belirlenen kitle ya da bireyler arasında gerçekleşen ifadelerden oluştuğu kabul edilmektedir.
Zira bu ifadeler yazılı, sözlü kısaca kitle ya da bireyler arasındaki tüm iletişim süreç ve biçimleri
kapsamaktadır. Ancak bilindiğin üzere bireyler söylemleri tek başlarına ortaya çıkaramazlar. Yalnızca
sosyal yaşantının bir parçası olan söylemleri kullanırlar. Dolayısıyla anlam inşa etme söylemlerin temel
görevi haline gelirler.
Foucault; bireylerin kullandıkları dillerin onların sosyal yapıyla arasındaki bağ açısından önemli
olduğunu ifade etmektedir. Zira sosyal yapı içinde gücü kazanmak ve kazandığı bu gücü devam
ettirebilmek için söylemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bu amaç doğrultusunda söylemlerde kimi
zaman ötekileştirme, hedef gösterme, meşrulaştırma, kurbanlaştırma gibi farklı tekniklere
başvurulmaktadır. Bu bağlamda da nefret söylemi ön plana çıkmaktadır. “Kurbanlaştırma, dramatize
etme ve kutuplaşmayla birlikte, göç ve etnik ilişkilerle ilgili söylem büyük ölçüde iç ve dış grupların
BİZ-ONLAR ikili çifti tarafından düzenlenir. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte ötekilerin genellikle
negatif temsillerine ve bağdaştırma bakımından tehditlerle özdeşleştirilirken, iç grup ise bu şekil bir
tehdidin kurbanı durumundadır. Sıradan konuşmacıların kötü davranılanların Ötekiler olmadığı, Biz
olduğuna işaret etmek için durumu tam tersine döndürme çabasına giriştikleri “yabancılar ”la ilgili
söyleşilere yoğunlaşıldığında ise tam olarak yapılanın bu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.(Çoban ve
Özarslan,2003: 107).
3. NEFRET SÖYLEMİ TANIMI
“Ayrımcılığın en şiddetli biçimi olarak ortaya çıkan nefret söylemi ve nefret suçu, ‘nefret’ kelimesinin
sadece duygu ifadesi olmasından, genellikle nefret suçlarının ve söyleminin yöneldiği kişi ya da
gruplarından ‘hoşlanmama’, ‘nefret etme’ veya benzer tüm duyguların açığa vurulması edilmesi
şeklinde yorumlanmaktadır. Nefret söylemi bu gözlemlenebilen davranışların zihinsel ve ideolojik arka
planı oluştururken, olumsuz duyguları içermesinin yanı sıra toplumu oluşturan gruplar arasındaki
hiyerarşiyi ortaya koyan dışlama, değersizleştirme, düşmanlaştırma ideolojisidir” (Sönmez,2015: 34).
Nefret söylemini oluşturan” nefret” kelimesinin TDK’ daki tanımı ise; “bir kimsenin kötülüğünü,
mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu; tiksinme, tiksinti” (Nefret,2019) olarak tanımlanmıştır.
“Nefret söylemi kavramını açıklamak, genel olarak hukukçular için zordur. Kavramın ortaya çıkmış ve
uzlaşmış herhangi bir tanımı bulunmamaktadır ve kapsamına dair de bir belirsizlik mevcuttur”
(Karan,2012: 84). Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin R (97) 20 sayılı ve 1997 Tarihli Tavsiye
Kararı, nefret söylemini şu şekilde tanımlamaktadır: “… ‘nefret söylemi’, ırka dayalı nefret, yabancı
düşmanlığı, antisemitizm veya saldırgan milliyetçilik ve etnik üstünlük inancı, ayrımcılık ve azınlıklara,
göçmenlere ve göçmen kökenli kişilere yönelik düşmanlık da dahil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı
diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden savunan ya da meşru gösteren her türlü ifade biçimidir”. Bu
anlamıyla nefret söylemi net bir şekilde bir kişiye ya da gruba yönlendirilmiş yorumları içermektedir.
Diğer bir ifadeyle nefret söylemi, toplumun belli bir kesimine yönelik, o kesimin sahip olduğu herhangi
bir özellikten ötürü hoşgörüsüzlük ve önyargı yayan, bu hoşgörüsüzlük ve önyargı teşvik eden ve
meşrulaştıran söylemdir (Ördek,2012: 308-309).
“Nefret söylemi, bir noktada, nefret suçunun işlenmesi için önkoşuldur” (Oran,2012: 44). Diğer bir
ifadeyle nefret söylemi, nefret suçuna neden olan bir sürecin başlangıç noktasıdır. Bilindiği üzere de

nefret suçu hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlüklerin bir yansımasıdır. Hedefe konulan kişi ya da gruplara
genellikle “Sizlere toplumda yer yok” şeklinde mesaj sıklıkla verilmektedir. Dolayısıyla grup üyeleri
içlerine kapanarak pasifleşir veya tamamen sessizleşir. Ortaya çıkan bu durum aslında kaçınılmaz olarak
görülmektedir. Demokratik düzenler için bir tehdit ya da yıprattırıcı birer unsur da olan bu süre
bireylerin en doğal haklarından birisi olan “yaşama ve katılım” üzerinde kendisini hissettirmektedir
(İnceoğlu ve Sözeri,2012: 24).
Günlük yaşamın içinde sıklıkla nefret ve nefret söyleminin uzantılarına rastlanılmaktadır. Çünkü nefret
söyleminin işaret ettiği olumsuzluklar kimi zaman bireyler ya da kitleler tarafından basmakalıp
yargılardan doğmaktadır. Bahsi geçen bu olumsuzluklar genellikle duygu ve düşüncelerle ailede,
okulda, bazen ders kitaplarında, dini öğretilerde, edebi eserlerde ve diğer metinlerde, günlük ifadelerde,
kitle iletişim araçlarında kendisine yer bulmakta, yayılmakta ve kanıksanmaktadır. Dolayısıyla ötekiler
özelinde yapılan söylemlerde ortaya atılan olumsuz duygu ve fikirlerin büyük bölümü toplumsal
temellere dayanmaktadır (Öztekin,2015: 927). Bu noktadan hareketle de söylem türleri genellikle altı
başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:
Siyasal Nefret Söylemi: Siyasal bir partinin ya da liderlerin, kimi zaman bir kararın hedefe alındığı
sıklıkla görülmektedir. Bu hedefe alınmada bazen ideolojilerin tamamına, bazen de bir siyasal
düşüncenin takipçilerine yoğunlaşılmaktadır.
Kadınlara Yönelik Nefret Söylemi: Temelde cinsiyetçi ifadelerin kullanılmasıdır. Aşağılama amaçlı
bu ifadelerde kadının konumunun ikincilleştirildiği bir söylem oluşturulmaktadır.
Yabancılara ve Göçmenlere Yönelik Nefret Söylemi: Dünyanın birçok ülkesinde başta göçmenler
olmak üzere yabancılara karşı farklı tutumların sergilendiği olaylara rastlanılmaktadır. Özellikleri farklı
etnik grupları, yabancıları ya da göçmenleri hedef alan söylemlerde ekonomik argümanlar sıklıkla
kullanılmakla birlikte, onlara karşı korku ve ahlaki değerler üzerinden nefrete yer vermek gibi farklı
yöntemler kullanılmaktadır.
Cinsel Kimlik Temelli Nefret Söylemi: İnsanların en hassas oldukları konuların başında cinsel
kimlikler gelmektedir. Cinsel tercihlerini ve kimliklerini değiştirme kararı alanlara karşı toplum
içerisinde nefretle bakılmakta, bu da kimi zaman siyasilerin söylemlerine de yansımaktadır.
İnanç ve Mezhep Temelli Nefret Söylemi: Dünya üzerindeki birçok toplumun dini bir kimliği
bulunmaktadır. Bu kimlikler diğer inanç sistemlerine karşı toplumların bakışlarını etkilemekte, diğer
dinlere, inançlara ya da mezheplere karşı kimi zaman nefretle bakılmasına da neden olmaktadır.
Siyasilerin, kanaat önderlerinin, baskı gruplarının da içinde olması istenilmeyen bu tutum ve davranışlar
genellikle tasvip edilmese de kimi zaman yaşanmaktadır.
Engellilere ve Çeşitli Hastalıklara Yönelik Nefret Söylemi: İnsanların bazılarının zihinsel ya da
fiziksel engelleri olabilmektedir. Bu dezavantajlı gruplara karşı takınılan olumsuz tavırlar aynı zamanda
söylemlere de yansımaktadır (Öztekin, 2015: 927).
Yukarıda genel hatlarıyla sıralanan nefret söylemi, başlıca hedef gösterilen bireylerin hayatında ve
sosyal yaşantısında derin yıkıcı izler bırakmaktadır. Kuşkusuz en büyük zararı da, hedef tahtasına
konulan bireyler görmektedir. Toplum tarafından dışlanma, hor görülme, aşağılanma, küçük düşürülme,
toplum dışına itilme, hedef tahtasına konma, pasifleştirilme gibi duygusal birçok saldırıya maruz
kalmalarının ötesinde nefret suçu olarak da bilinen fiziksel ve maddi saldırılara da uğramaktadırlar
(Öztekin,2015: 928). Bu nedenle nefret söylemi hem nefret suçuna yol açmakta hem de maruz kalan
kişi veya gruplarda yıkıcı tahribatlara neden olmaktadır. Bundan ötürü siyasal parti liderleri, devlet
adamları ya da kanaat önderleri gibi toplum üzerinde etkili olan kişi ya da grupların söylemlerine dikkat
etmeleri nefret söylemlerinden kaçınmaları gerekmektedir. Özellikle konuşmalarının metinleri sıklıkla
kontrol edilmeli bu konuşma metinlerinde nefret oluşturacak önyargı, tahammülsüzlük, taraf tutucu,
ayrımcı, kindarlık, yabancı, göçmen, etnisite korkusu ya da düşmanlığı içeren, cinsiyetçilik yapan
söylemlere yer vermemeleri gerekmektedir. Çünkü bu söylemler nefret söylemine temel oluşturacaktır.

Bu söylemlerle nefret söyleminin parti tabanına yayılması toplumda nefretin geniş yer bulmasına sebep
olur (Sönmez,2015: 39). Bundan dolayı partiler ve liderler nefrete yol açacak bu tür nefret söylemi
içeren sözcükleri kullanmamaları önem arz etmektedir.
4. ARAŞTIRMANIN AMACI
Yapılan bu çalışma, nefret söyleminin ne olduğuna dair bir tanımı yapılıp, parti liderlerinin ve
cumhurbaşkanlığı adaylarının 24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine son 1 hafta kala
yaptıkları mitinglerinde nefret söylemini kullanıp kullanmadıklarını ortaya koyma amacıyla yapılmıştır.
Ayrıca çalışmada parti liderlerinin ve Cumhurbaşkanlığı adaylarının nefret söylemini hangi sıklıkla nasıl
ve hangi kavram ve durumlar üzerinden yaptıkları da incelenmiştir.
5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada, seçime katılan 4 parti Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)/ Milliyetçi Hakaret Partisi
(MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’nin 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde
partilerin son 1 haftalık kampanya süreci olan 17-23 Haziranda gerçekleştirdikleri mitinglerde nefret
söylemi olup olmadığını araştırmak amacıyla miting konuşmaları videolardan izlenip deşifre edilerek,
Van Dijk’ın söylem analizi yöntemine göre incelenmiştir.
6. VERİLERİN TOPLANMASI
Çalışmada bahsi geçen miting konuşmalarının arşivlerine internet aracılığıyla ulaşılmıştır (“17-23
Haziran arası mitingler”).
7. ARAŞTIRMANIN EVRENİ
Çalışmada evren olarak seçime katılan 4 parti Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)/ Milliyetçi Hakaret
Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’nin 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı
Seçimi’nde gerçekleştirdikleri mitingler ele alınmıştır. Araştırmanın zaman bakımından kısıtlı olması
ve evrenin çok geniş olması bakımından evrende daraltma yapılmış ve seçimin son 1 haftalık kampanya
süreci olan 17-23 Haziranda gerçekleştirdikleri miting konuşmaları incelenmiştir. Partilerin sıralaması
ise miting sayılarına göre yapılmıştır.
AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti liderlerinin 17-24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim konuşmaları
şu şekilde yer alacak;
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Şekil 1: Nefret söylemi incelemesi yapılacak miting konuşmaları
AK Parti; incelenen tarihler içerinde her gün miting yapılmış olup toplam 21 miting yapılmıştır. Gün
içerisinde yapılan mitingler birden fazla olduğu için günün son mitingi ele alınmıştır. Bu bağlamda;
İstanbul, Ordu, Adana, Mardin, Gaziantep, Maltepe ve Eyüpsultan mitingleri incelenmiştir.

CHP; incelenen tarihler arasında her gün miting yapılmış olup toplam 13 miting yapılmıştır. Gün
içerisinde yapılan mitingler birden fazla olduğu için günün son mitingleri ele alınmıştır. Bu bağlamda;
Tokat, Kilis, Antalya, Mersin, İzmir, Ankara ve İstanbul mitingleri incelenmiştir.
İYİ Parti: incelenen tarihler arasında altı gün boyunca miting yapılmış olup toplam 17 miting yapılmıştır.
Gün içerisinde birden fazla miting yapıldığı için günün son mitingi ele alınmıştır. Bu bağlamda; Bilecik,
Niğde, Kocaeli, Erzurum, Üsküdar, Büyükçekmece mitingleri incelenmiştir.
MHP; incelenen tarihler arasında sadece üç gün miting yapılmış olup toplam 3 miting yapılmıştır. Bu
bağlamda; Samsun, Adana ve Ankara mitingleri incelenmiştir.
8. 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ
Bu bölümde ele alınan miting konuşmalarında nefret söylemi olup olmadığının incelemesi yapılmıştır.
AK PARTİ MİTİNGLERİ
17-23 Haziran tarihleri arasında Ak Parti tarafından yapılan mitingler ve bu mitinglerde yapılan
konuşmalardaki nefret söylemine dair cümleler tarih sırasıyla aşağıda verilmiştir.
17 HAZİRAN 2018 AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİ
AK Parti Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 17 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen
Yenikapı İstanbul mitinginde konuşma yapmıştır. Erdoğan genel olarak seçim vaatlerini anlatmış ve
aynı zamanda rakip partileri, özelliklede CHP adayını ve eski dönem CHP yönetimini eleştirmiştir.
“Haliç’in içinde artık su kalmamıştı neredeyse. Kara parçaları ve pislikten geçilmiyordu. Peki, kim var
CHP var. E… kardeşim niye yapmadın bunları. Geldik, geldikten sonra dünya ile görüşerek, Türkiye’de
özel firmalarla bu konuları görüşerek işin içine girdik ve haliçteki o bütün o çamuru biz 9,5 km mesafede
bir taş ocağına pompa sistemiyle naklettik…Yav biz buyuz Bay Muharrem. Sen bu işlerden anlamazsın.
Bak ben sana CHP’yi anlatıyorum. CHP’nin yaptıklarını anlatıyorum ve birde bizim yaptıklarımızı
anlatıyorum. Biz buyuz.”…“Bizde icraat var laf değil.”… “Biz yeniden İstanbul’u kültür sanat
konusunda bir merkez haline dönüştürüyoruz. Bu adımları biz atıyoruz. Bunlara sor ne yapacaksın diye,
şunu yapacağım dedikleri yok, sadece Tayyip Erdoğan’a hakaret ediyor, başka bir şey yok.” ve “Biz
buyuz, icraat üstüne icraat yapıyoruz.” Erdoğan. Bu konuşmasında biz iyiyiz onlar kötü, biz icraat
yapıyoruz onlar sadece konuşuyor, ürettikleri ve yaptıkları bir şey yok diyerek rakibi Muharrem İnce ve
partisi olan CHP’yi eleştirmektedir. Burada yapılan ise biz siz ayrımı yaparak biz çalışıyoruz ve
üretiyoruz, onlar sadece konuşuyor imajı ve algısı yaratılmaktır.
“İstanbul CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir.”… “Dürüst olun dürüst. Daha düne
kadar İmam Hatiplere de, diğer okullarda verilen din derslerine de karşı çıkan siz değil miydiniz yav.”
Erdoğan, konuşmasında düşmanlık yaratacak ifadeler kullanarak CHP’yi faşizm yapmakla suçlamıştır
ve CHP’yi yalancılıkla itham ederken din derslerine karşı çıktıklarını iddia ederek de eleştirmiştir.
18 HAZİRAN 2018 AK PARTİ ORDU MİTİNGİ
AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan 18 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Ordu mitinginde
konuşma yapmıştır. Erdoğan, genel olarak yatırımlardan bahsederken bunun yanı sıra rakip partileri de
eleştirmiştir.
“Biz buyuz, çevrecilik bizim işimiz bizim. Bu solcular çevreden mevreden anlamaz. Bunlar bol bol ağaç
keserler. Hayvanları bunlar sakata çıkarırlar. Anlamaz bunlar bu işler. Onlar laf ola beri gele, bizde
icraat ola yerini bula”… “Hiç bu muhalefetin atıp tutmasına gürlemesine bakmayın, bunlar yalanı
rahat söyler.” Sözlerini dile getiren Erdoğan, biz iyi onlar kötü imajını yaratarak rakiplerini ve solcu
kesimi içine alarak hem aşağılıyor hem de hedef göstermektedir. Ayrıca muhalefeti de yalancılıkla
suçlamaktadır. Konuşmasının devamında; “Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
adaylığına böylesi küçük bir kişiliğin çıkartılmış olması karşısında yazık demekten başka bir şey
elimizden gelmiyor.” Sözleri ile Erdoğan, CHP adayı Muharrem İnce’yi aşağılamakta ve küçük
düşürücü ifadeler kullanmaktadır.

19 HAZİRAN 2018 AK PARTİ ADANA MİTİNGİ
AK Parti Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 19 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen
Adana Mitinginde konuşma yapmıştır. Genel olarak yatırımlardan bahsedilmiş ve rakip partiler ve
adaylar eleştirilmiştir.
“Bunlara 5 tane koyun ver kaybeder gelirler.” Diyen Erdoğan, rakip partiyi aşağılamaktadır. Ayrıca
“Siz yıkım ekibisiniz, biz yapım ekibi. Aramızdaki fark bu, biz yapıyoruz onlar yıkacak.” Sözleri ile de
Erdoğan, seçimlerde sıkça başvurdukları biz iyi onlar kötü mesajını vermiştir ve kendilerinin
ürettiklerini, icraat yaptıklarını onların ise yıktıklarını dile getirerek ayrıca eleştirmekte ve
suçlamaktadır.
“Miting meydanlarında bu ülkeye dair hedeflerini, hayallerini, projelerini anlatmak yerine daima
yalana ve iftiraya sarıldılar. Şu CHP’nin kardeşlerim terörle ilgili bir ifadesini duydunuz mu?, Bay
Muharrem’den terörle ilgili bir şey duydunuz mu?, bay Kemal’den duydunuz mu? Diğer adaylardan
duydunuz mu? Ama biz terörle mücadeleyi veriyoruz ve Bay Muharrem adaylığı açıklandığında nereye
Edirne’ye, Edirne’deki terör örgütünün desteklemiş olduğu adayı ziyaret etti.”… “Türkiye’ye kin, nefret
terör bunu salanlarla değerli kardeşlerim bu ülkeye fayda olur mu?” sözlerini dile getiren Erdoğan,
rakip partileri özellikle de CHP lideri Kılıçdaroğlu ve adayı İnce’yi teröre destek vermek ve yandaşlık
yapmakla suçlamaktadır. Yine burada rakip partinin teröre destek verdiğini kendilerinin ise terörle
mücadele ettiklerini dile getirmektedir. Ayrıca kin ve nefret yaydıklarını, yalan söylediklerini ifade
ederek de suçlamaktadır. Konuşmasının devamında; “Bir dershaneyi yönetemeyen bu ülkeyi yönetebilir
mi?” diyerek de Erdoğan rakibi İnce’yi aşağılamaktadır.
20 HAZİRAN 2018 AK PARTİ MARDİN MİTİNGİ
AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan 20 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Mardin mitinginde
konuşmuştur. Konuşmasında genel olarak yatırımlar ve projeler anlatılmıştır. Bunun yanı sıra rakip
partilerde eleştirilmiştir.
“Zamanında dershane açmış, yanında çalıştırdığı öğretmenlerin sigortasını dahi ödememiş. Bir özel
dershaneyi dahi adam akıllı işletememiş, batırıp gitmiş.” Diyen Erdoğan, rakibi olan Muharrem İnce’yi
dershaneyi işletemediğini iddia ederek eleştirmektedir. Batırıp gitmiş sözleri ile de Erdoğan, İnce’yi
küçük düşürmektedir ve bu ifadeleri kullanarak da hakaret etmektedir. Konuşmasının devamında; “Siz
başörtüsü düşmanısınız. Sizin biz cemaziyelevvelinizi biliriz. Sizin geçmişiniz ne ki siz ne olacaksınız.
Şimdi oy uğruna camilerde bol bol fotoğraf çektiriyor.” Sözleri ile Erdoğan, rakip partiden olan İnce’yi
partisi üzerinden eleştirmekte ve başörtü düşmanı diyerek de düşmanca algı yaratıp hedef
göstermektedir. Sizin geçmişinizi biliriz diyerek de kötü geçmişi ima etmektedir. Ayrıca oy için camide
fotoğraf çektiğini söyleyen Erdoğan, çarpıtma sözlerle de İnce’yi dini değerler üzerinde suçlamakta ve
eleştirmektedir.
21 HAZİRAN 2018 AK PARTİ GAZİANTEP MİTİNGİ
AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan 21 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Gaziantep
mitinginde konuşma yapmıştır. Erdoğan genel olarak önceden yapılmış çalışmalar ve yapılacak projeleri
anlatmaktadır. Bunun yanı sıra rakip partiler eleştirilmiştir.
“Bunların dikili ağacı yok, dikili taşı yok, sadece bunlarda iftira var. Bizde ise başarı var, tecrübe var,
deneyim var ve uluslararası camiada hamdolsun oturmuş bir yerimiz var. Bu beyefendinin nesi var.”
Sözlerini dile getiren Erdoğan, siz biz ayrımı yaparak siz kötü biz iyi söylemini yapmaktadır. Burada
rakip partinin adayı Muharrem İnce’yi ve partisi CHP’yi dikili ağacı olmamakla aşağılamakta ve
suçlamaktadır. Ayrıca İnce’yi uluslararası camiada vasfı olmamakla aşağılamaktadır. Konuşmasının
devamında; “Bir dershaneyi işletemeyene kalkıpta Türkiye verilir mi? SSK primlerini ödemeyene veya
ödemeyene Türkiye teslim edilir mi? Sözleri ile Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve adayı
İnce’yi aşağılamaktadır.

22 HAZİRAN 2018 AK PARTİ MALTEPE MİTİNGİ
AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan 22 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen İstanbul ilçesi
Maltepe mitinginde konuşmuştur. Genel olarak yatırımlar anlatılmakta ve partiler eleştirilmektedir.
Erdoğan, “Bunlarda yalan var, bunlarda talan var, bunlarda hakaret var, bunlarda iftira var”… “
Senin genel başkanında bu değil mi, akşam yalan sabah yalan.”… “Zaten bunların işi yalan, meslekleri
yalan.” Sözleri ile CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ve adayı İnce’yi yalancılıkla suçlamış ve aşağılamıştır.
“CHP demek susuzluk demektir, CHP demek kirlilik demektir, CHP demek yolsuzluk demektir.”
Sözlerini dile getiren Erdoğan, CHP’yi yolsuzluk yapmakla suçlamaktadır.
“Bu hanımefendi bu beyefendi hep gezilerinde söylerler ya biz şöyle Atatürkçüyüz biz böyle
Atatürkçüyüz diye, yalan değil mi? Hiç bunların alakası yok. Herhalde Atatürk sağ olsa önce bunları
mezara gömer. Niye çünkü bunlar yalancı, dürüst değil. Ama AK Parti ne aldatan olur nede aldayan
olur.” Diyen Erdoğan İYİ Parti adayı Meral Akşener ve CHP adayı İnce’yi abartı sözlerle Atatürkçü
olmamakla eleştirmiş ve hedefe koymuştur. Ayrıca rakiplerini yalancılıkla ve dürüst olmamakla
suçlamaktadır.
23 HAZİRAN 2018 AK PARTİ EYÜPSULTAN MİTİNGİ
AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan 23 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen İstanbul ilçesi
Eyüpsultan mitinginde konuşmuştur. Genel olarak yatırımlar, projeler anlatılmış ve rakip adaylar
eleştirilmiştir.
Erdoğan, “…Gel milliliği yerliliği gör. Ama bunlar milli değil, bunlar yerli değil.” ve “Siz şu dükkânı
çırağa emanet eder misiniz? Ama bunlar çırak bile değil ya, nasıl teslim edeceksin koskoca Türkiye’yi.”
Sözleri ile CHP ve adayını milli değerler üzerinden eleştirmektedir, milli olmamakla suçlamaktadır ve
bununla CHP’ye düşmanlık yaratılmaktadır. Çırak bile değil diyerek de hakaret etmekte ve
aşağılamaktadır. Konuşmasının devamında; “Bunlardan teröre karşı laf işittiniz mi? Ya bunun
arkasında terör var.” Sözlerini dile getiren Erdoğan CHP ve adayı İnce’yi terörle işbirliği yapmakla
suçlamakta ve bu algı yaratılmaktadır.
CHP MİTİNLERİ
17-23 Haziran tarihleri arasında CHP tarafından yapılan mitingler ve bu mitinglerde yapılan
konuşmalardaki nefret söylemine dair cümleler tarih sırasıyla aşağıda verilmiştir.
17 HAZİRAN 2018 CHP TOKAT MİTİNGİ
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 17 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Tokat
mitinginde konuşma yapmıştır. Konuşma esnasında gündemi değerlendirip kendisinin ve partisinin
vaatlerini açıklarken aynı zamanda rakip partileri de eleştirmiştir.
“Acıyorum konuşmalarına” ve “Bu kadar cahil olma konuştukça batıyorsun” sözlerini dile getiren
İnce, rakibi olan Erdoğan’a karşı küçük düşürücü ve aşağılayıcı ifadeler de bulunmaktadır.
Konuşmasının devamında; “Erdoğan şeker fabrikasını satıyorsun, sigara fabrikasını satıyorsun,
Erdoğan bana kör müsün diyorsun, Erdoğan o fabrikaları sen mi kurdun, sen nankör müsün Erdoğan,
ben kör değilim ama sen nankörsün” diyerek rakibi olan Erdoğan’a “nankör” kelimesini kullanarak
hakarette bulunmaktadır.
İnce konuşmasının devamında “Yalan konuşuyorsun çok, iftira atıyorsun, haram yiyorsun, yalan
konuşuyorsun, insanlara kumpas kuruyorsun, hayatın yalan senin”, “Sen nasıl bir yalancısın” ve
“Ayaküstü 40 tane yalan söylüyor” diyerek konuşmasının birçok yerinde Erdoğan’ı yalancılıkla
suçlamış ve hakarette bulunarak küçük düşürmektedir.
“Milleti böldü, milleti ayrıştırdı, ben bu ayrışan milleti yeniden toplamaya çalışıyorum.” Sözleri ile de
rakibi olan Erdoğan’ın milleti böldüğüne dair suçlamada bulunarak seçmende de önyargı oluşturacak
ifadelerde bulunmaktadır.

18 HAZİRAN 2018 CHP KİLİS MİTİNGİ
CHP adayı Muharrem İnce 18 Haziran 2018 günü partisince Kilis’te düzenlenen mitingde konuşma
yapmıştır. Konuşmasında vaatlerini dile getirip gündemi değerlendirirken rakip partileri ve icraatlarını
da eleştirmiştir.
İnce, meydanda yaptığı konuşmasında “Yalan söylüyorsunuz meydanlarda, fakir fukaraya devler üç
kuruş para veriyor onu da diyorsunuz ki yalancılar meydanlara gelip diyorsunuz ki Muharrem İnce
bunu kesecek. Vicdansızlar, insafsızlar, o paraları siz mi veriyorsunuz” ve “Yemin ederim 1071
Malazgirt Savaşından beri bu topraklar böyle yalancı görmedi. Bugün dediğini unutuyor, bence seçime
değil doktora gitmesi lazım.” diyerek AK Parti ve adayı Erdoğan’ı yalancılıkla ve vicdansızlıkla
suçlayarak hakarette ve abartılı ifadelerde bulunmaktadır. İnce konuşmasının devamında; “Sen ne
anlarsın şiirden cahil adam” diyerek de Erdoğan’a karşı hakaret ermekte, aşağılamakta ve küçük
düşürücü ifadelerle kötülemektedir.
İnce; “Yerli değilsin, milli değilsin” ve “Erdoğan artık sizden biri değil… O artık saraylı.” Diyerek
milli değerler üzerinden ötekileştirmekte ve bu konuda saraylı ifadesini kullanarak çarpıtma
yapmaktadır.
19 HAZİRAN 2018 CHP ANTALYA MİTİNGİ
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 19 Haziran 2018 günü partisince Antalya’da düzenlenen
mitingde konuşmuştur. Konuşmasında genel olarak gündemi değerlendirip rakip partiden olan
Erdoğan’ın saraylarını ve AK Parti’nin politikalarını eleştirmiştir.
İnce, Konuşmasında; “Türkiye’nin devasa sorunları var. Türkiye’nin bu devasa sorunlarını bu yorgun
adam çözemez… İnsanlara tepeden bakan birisi o, o kibirli birisi kibirli.” ve “Yine bu seçim döneminde
sıkça başvurdukları bir yalan var… Yalana başladılar, iftiraya başladılar.” Diyerek Erdoğan’ı şahsı
üzerinden kibirli olmakla suçlamaktadır.. Yine konuşmasının devamında Erdoğan’ı ve AK Parti’yi
yalancılıkla ve iftira atmakla suçlamaktadır. İnce; “Saraylıda sensin, milletin evladı olan benim.”
İfadesiyle de Erdoğan’a karşı ayrıştırıcı bir ifade kullanmaktadır.
20 HAZİRAN 2018 CHP MERSİN MİTİNGİ
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 20 Haziran 2018 günü partisi tarafından düzenlenen Mersin
mitinginde konuşma yapmıştır. Konuşmasının genelinde Erdoğan’ı eleştirmiştir.
“Saraylı Erdoğan, devletin uçağıyla gelen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin
parasıyla miting yapan ben”… “Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek.” Sözleri ile
İnce; Erdoğan’ı eleştirmiş ve “saraylı” ifadesiyle çarpıtma yaparak Erdoğan’ın saraylı olduğunu
kendisinin ise milletin evladı, halktan biri olduğunu söyleyerek ayrıştırıcı bir dil kullanmaktadır.
“Ayıp ediyorsun 2 dakika delikanlı ol. Senin derdin fatiha değil, senin derdin ayet değil, senin derdin
Kuran-ı Kerin değil, senin derdin ayet olsa, fatiha olsa, bakara makara diyen adamı tutup kulağından
atardın partiden. Hadi ordan.” İfadeleri ile İnce; Erdoğan’ı dini değerler üzerinden eleştirmiş ve partide
yer alanları da hedef göstermiştir. Aynı zamanda konuşmasının devamında; “İnsanlara tepeden bakan
bir adam, arkadaşlarına sırt çeviren bir adam, kibirli bir adam kibirli.” Sözleri ile de Erdoğan’ı
suçlamış ve eleştirmeye devam etmiştir.
21 HAZİRAN 2018 CHP İZMİR MİTİNGİ
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 21 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen İzmir
mitinginde konuşmuştur. Konuşmasında genel olarak vaatlerin anlatılmasının yanı sıra Erdoğan ve
icraatları eleştirilmiştir.
“Recep Erdoğan Muharrem İnce arasındaki fark şu: Recep Erdoğan saraylı, Muharrem İnce milletin
evladı.”, “Bu Erdoğan halktan biri değildir, garip guraba değildir, milletin adamı değildir.” ve
“Erdoğan artık yorgun bir adam, insanlara tepeden bakan bir adam, kibirli bir adam.” Sözleri ile İnce,
Erdoğan’a karşı hakarette, suçlama da ve ayrıştırıcı ifadelerde bulunmuştur. İnce, Konuşmasının

devamında ise “Üniversite diploması yok diyorlar ya, ya düşünüyorum da acaba ortaokul var mı?”
ifadesi ile diplomasının olmadığını iddia ederek Erdoğan’a karşı küçük düşürücü ve alaycı bir tavırla
hakarette bulunmaktadır.
22 HAZİRAN 2018 CHP ANKARA MİTİNGİ
CHP adayı Muharrem İnce partisi tarafından 22 Haziran 2018 günü düzenlenen Ankara mitinginde
konuşma yapmıştır. Genel olarak konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan eleştirilmiştir.
Konuşmasında “Bunlar nasıl Müslüman, nasıl insan anlamış değilim… Bunlar sahtekâr, bunlar
yalancı, bunlar bırak Müslüman olmayı insan bile değil.” Diyen İnce, AK Parti’ye karşı dini değerleri
söz konusu yaparak Müslümanlık üzerinden hakaret içeren ifadelerde ve suçlamalarda bulunmaktadır.
Konuşmanın devamında; “Bu artık halkın adamı değil, bu artık kibirli birisi, insanlara tepeden bakan
birisi”… “ Üzüldüğüm bir şey var utanmıyorlar da, yani yüzsüz oldukları için utanmıyorlar da, soğan
doları geçmiş halen ustayım diyor”… “Çakma usta çakma.” Sözleri ile İnce, özellikle Erdoğan’ı ve
partisini hedefe alarak hakarette, küçük düşürücü ifadelerde ve eleştiride bulunmaktadır. Erdoğan’a
çakma usta ve kibirli diyerek de aşağılamaktadır.
23 HAZİRAN 2018 CHP İSTANBUL MİTİNGİ
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 23 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Büyük İstanbul
mitinginde konuşmuştur. Konuşmasının genelinde projeler anlatılmış ve Erdoğan eleştirilmiştir.
“Eğitime saygısı yok, sanata saygısı yok, insana saygısı yok, doğaya saygısı yok, kuşa saygısı yok, çiçeğe
saygısı yok, yaşama saygısı yok bunun” sözlerini söyleyen İnce, rakibi olduğu Erdoğan’a karşı abartı
ifadeler kullanarak suçlamakta ve Erdoğan’ın saygısız olduğuna dair imaj çizerek hakarette
bulunmaktadır. Konuşmasının devamında; “İstanbul’un estetiğini bozdular, kimliğini bozdular,
İstanbul’a ihanet ettiler katlettiler İstanbul’u, İstanbul’u bir ucuz turizm şehri yaptılar” diyen İnce, AK
Parti’nin İstanbul’da yaptıkları projeleri ve çalışmaları eleştirmektedir.
Büyük ekranda Başkanlık Sistemi şemasını gösteren İnce, “Devlet yönetimi, yönetim şemasına bir bakın
ortada bir güneş var beyefendi, yanında da yalakaları. Böyle bir devlet yönetimi yok, böyle bir şirket
yönetimi yok”…” Paralel bir devlet kuruyor paralel. Bu yapı hastalıklı bir yapıdır. Bu adam tek adam
yapısıdır” sözleri ile yeni hükümet sistemi ve Erdoğan’ı eleştirmiş, suçlamış ve bunu yanı sıra sistemde
yer alacak bakanları da hedefe alarak hakarette ve küçük düşürücü ifadelerde bulunmuştur.
“Erdoğan’ın yaptığı köprüde hırsızlık var…” ve “Erdoğan parası olan geçsin diyor. Ya sen nasıl bir
yalancısın Erdoğan. Ustaya bak ustaya, soğan doları geçmiş çakma usta” sözleri ile de Erdoğan’a karşı
suçlamada, çakma usta ve yalancı diyerek de hakarette ve aşağılayıcı ifadelerde bulunmaktadır.
İYİ PARTİ MİTİNGLERİ
17-23 Haziran tarihleri arasında İyi Parti tarafından yapılan mitingler ve bu mitinglerde yapılan
konuşmalardaki nefret söylemine dair cümleler tarih sırasıyla aşağıda verilmiştir.
17 HAZİRAN 2018 İYİ PARTİ BİLECİK MİTİNGİ
İYİ Parti lideri ve adayı Meral Akşener 17 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Bilecik mitinginde
konuşmuştur. Akşener, konuşmasının genelinde AK Parti ve adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı
uyguladıkları politikalar ve harcamalarından dolayı eleştirmiştir. Bunun yanı sıra seçim vaatlerinden ve
kaynaklarından bahsetmiştir.
“Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya yemin ediyorum bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların
yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be”
sözlerini dile getiren Akşener, AK Parti ve üyelerine hakaret ederek hedef göstermektedir. Akşener,
Erdoğan’ı “İstanbul’u yönetenler nasıl insanlarsınız ki ey Sayın Erdoğan nasıl bir yöneticisin ki bir
toplantıyı son dakika iptal ediyorsun. Korktuğunu biliyorum ama bu kadar da belli etme kardeşim.”
Sözleri ile kendisinden korktuğu için toplantısının iptal edildiğini iddia etmekte ve suçlamaktadır.

Konuşmasının devamında; “7 kere üst üste bir devlet yöneticiliği kandırılır mı? Ya safsın ya da
yalancısın yalancı.” Diyerek de Erdoğan’a hakaret ermekte ve yalancılıkla suçlamaktadır.
18 HAZİRAN 2018 İYİ PARTİ NİĞDE MİTİNGİ
İYİ Parti lideri ve adayı Meral Akşener 18 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Niğde mitinginde
konuşmuştur. Akşener konuşmasının genelinde iktidarı ve Erdoğan’ı eleştirmektedir. Bunun yanı sıra
projelerinden ve kaynaklarından bahsetmektedir.
“Hatırlayın Mavi Marmara’ya insanlar bindi, gittiler Gazze’ye yardım götürmeye. 9 kişi şehit oldu.
Sonra ne oldu 20 milyon dolara bu kanı sattı Sayın Erdoğan. Sonra döndü ailelere dedi ki o gemiye
binerken bana mı sordunuz. Şimdi bakın Bürokrasiye hatırlatıyorum, devletin bürokratı olun. Devran
döner siz suçlu olursunuz. Sayın Erdoğan döner der ki bu hataları, bu suçları işlerken siz bana mı
sordunuz der sizi dımdızlak orta yerde bırakır benden söylemesi.” Sözlerini dile getiren Akşener,
Erdoğan’ı bu ölümlerden sorumlu tutmakta ve suçlamaktadır. Ayrıca konuşmasında bürokratlara da
uyarıda bulunmaktadır.
“Şimdi enteresan bir durum var hendek kazılırken, Güneydoğunun her şehrinde hendek kazılırken
valilere kafayı çevir diyen Sayın Erdoğan milli ve yerli, Meral Akşener ve arkadaşları gayri milli öyle
mi hadi ordan be hadi ordan be! Buradan sesleniyorum Barzani’nin bayrağını geçen sene Atatürk
Havalimanına biz astırmadık sen astırdın sen. Habur’daki rezaleti çadır mahkemelerini içeriden
Atatürk resmi ve Türk bayrağının çıkarılmasını biz sağlamadık sen sağladın sen. Ve Barzani’nin
başında konfetileri şöyle yapıp negri negri ağlaşmadım sen ağladın sen.” diyen Akşener, Erdoğan’ı
milli değerler ve Atatürk üzerinden suçlamaktadır. Barzani ile olan görüşmesini de eleştirmektedir.
19 HAZİRAN 2018 İYİ PARTİ KOCAELİ MİTİNGİ
İYİ Parti lideri ve adayı Akşener 19 Haziran 2018 günü partisi tarafından düzenlenen Kocaeli mitinginde
konuşmuştur. Akşener genel olarak diğer miting konuşmalarında olduğu gibi bu mitingde de AK Parti
ve adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmektedir. Ayrıca konuşmasında projeleri ve kaynaklarını da
anlatmaktadır.
“Bir Başbakan düşününki hem yalancı hem iftiracı. Aynı zamanda gereğini yapması gerekirken,
gereğini yapmadığı içinde bir ayrı bostan korkuluğu durumu var arkadaşın... Madem Pennsylvania’dan
talimat almışım gereğini yapmalısın başbakan. Eğer iftira ediyorsan ki iftiracısın. İftira edenlerin
tamamı benim gözümde şerefsiz ve alçaktır.” Sözlerini dile getiren Akşener, dönemin Başbakanı Binali
Yıldırım’a hakarette ve küçük düşürücü ifadelerde bulunmaktadır. Binali Yıldırımı bostan korkuluğuna
benzeterek aşağılamaktadır. İftiracılara şerefsiz ve alçaktır diyerek Yıldırım’da iftiracı ve yalancı
suçlaması yaparak kendisine dolaydı olarak şerefsiz ve alçak demektedir.
“Ak Partinin yönetimin anlayışında uzun zamandır Atatürk’ün hemşerilerine yönelik bir alerji var. Bu
alerjiyi yaratan bizzat Sayın Erdoğan. Dolayısıyla Atatürk’ü kıskanmaktan vazgeçin kardeşim, onun
gibi olmanız mümkün değil.” Sözlerini ifade eden Akşener, AK Parti ve üyelerini Atatürk’e karşı
olduklarını ve bunu yaratanın ise Erdoğan olduğunu söyleyerek çarpıtma olay yaratmaktadır. Ayrıca
Erdoğan’ı Atatürk’ü kıskanmakla suçlamakta ve onun gibi olamazsınız diyerek de aşağılamaktadır.
20 HAZİRAN 2018 İYİ PARTİ ERZURUM MİTİNGİ
İYİ Parti lideri ve adayı Meral Akşener 20 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Erzurum
mitinginde konuşma yapmıştır. Genel olarak projeler ve kaynaklardan bahseden Akşener, aynı zamanda
AK Parti ve adayı Erdoğan’ı eleştirmektedir.
“Bana bugüne kadar FETÖ’cü deyip ispat edemeyen herkes, iftiracıdır ve 2 buçuk senedir hepsi
şerefsizdir alçaktır. Kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz gezmektedir.” Sözlerini dile getiren Akşener,
Binali Yıldırımı kastederek kendisini suçlamakta ve hakaret etmektedir.

21 HAZİRAN 2018 İYİ PARTİ ÜSKÜDAR MİTİNGİ
İYİ Parti lideri ve adayı Meral Akşener 21 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen İstanbul ilçesi
Üsküdar mitinginde konuşmuştur. Konuşmasında genel olarak AK Parti ve adayı Erdoğan’ın politikaları
eleştirilmektedir.
“Hırsız diyemedikleri için, ahlaksız diyemedikleri için, FETÖ’cü dediler. Bende dedim ki elinde belge
veya bilgi olan derhal savcılığa götürsün, bu devlette gereğini yapsın. Ama elinde belge bilgi olmadan
sadece iftira etmek için bunu söyleyen herkes şerefsizdir, alçaktır, korkaktır. Tam 2,5 yıldır kereste gibi
adamlar şerefsiz şerefsiz bu ülkede geziyor. Ayıptır be ayıptır.” Sözlerini dile getiren Akşener, diğer
mitinglerinde olduğu gibi burada da bu konuşmayı yaparak dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a,
‘alçak’, ‘şerefsiz’, ‘korkak’ ve ‘kereste’ gibi hakaret içeren ifadeler kullanarak aşağılamakta ve
suçlamalarda bulunmaktadır.
“Hani bunlar ecdat şeklinde gidiyor ya, ben tarihçiyim yeminle söylüyorum fesliden ve diziden tarih
öğrenen, menkıbelerden din öğrenen, bu bizi yönetenleri başta Sayın Erdoğan olmak üzere vallahi
billahi inanıyorum ecdat sağ olsa ayakkabısını çıkarır ya da sopayla bunları kovalardı.” Diyen
Akşener, Erdoğan’ı ve partisini dini dizilerden ve menkıbelerden öğrendiklerine dair eleştirmekte ve
suçlamaktadır. Ayrıca konuşmasında Erdoğan’ı ve parti üyelerini hedefe koyarak aşağılamaktadır.
22 HAZİRAN 2018 İYİ PARTİ BÜYÜKÇEKMECE MİTİNGİ
İYİ Parti lideri ve adayı Akşener 22 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen İstanbul ilçesi
Büyükçekmece mitinginde konuşmuştur. Akşener, konuşmasının genelinde AK Parti ve Erdoğan’ın
politikalarını, mülteci sorununu eleştirmektedir. Ayrıca proje ve kaynaklardan da bahsetmektedir.
“Yalancılıkla, iftirayla artı yolsuzluk bu israf bu arkadaşların ilk isimleri olmuş. Önce Başbakan çıktı.
TİKA diye bir kuruluş var rahmetli Özal kurmuştu Türk Cumhuriyetleri ile irtibatı olsun onu Türkiye’yle
ayarlasın diye. Bu kuruluşu benim kapatacağımı iddia etti. Allah Allah dedim yani nerden çıktı bu TİKA,
ağzımdan çıkmış değil. Sonra bu yalancılığı yüzüne vurduk. Arkasından döndü dedi ki Pennsylvania’dan
talimat aldı. Bende dedim ki kardeşim sen bostan korkuluğu değilsin, sen başbakansın. Benim öyle bir
talimat aldığımı biliyorsan gereğini yapman lazım. Bu devletin ciddiyetini yerlere düşürdünüz. Ama
elinde belge bilgi yok iftira atıyorsan bütün iftiracılara dediğim gibi iftira atıp gereğini yapmayan, bunu
ispatlamayan namussuzdur, şerefsizdir.” Sözlerini dile getiren Akşener, diğer mitinglerinde dile
getirdiği gibi aynı konuyu burada da dillendirerek Binali Yıldırım’a eleştirilerde ve hakaretlerde
bulunmaktadır. Aynı zamanda Yıldırım’a bostan korkuluğu diyerek de aşağılamaktadır.
Akşener, “Hadi bir yalancıyla uğraşırken öbür pinokyo çıktı bugün, diğer yalancı çıktı… Ama şuuraltı
milli olan her şeye uyuz olduğu için alerji duyduğu için yalanın bile kuyruklusunu attı, iftiranın bile
kuyruklusunu… Bu nasıl bir yalandır, nasıl bir yalancılıktır. Bunun anlamı şu: şimdi kul hakkı yiye yiye,
haram lokma yuta yuta bunların edep haya duyguları kayboldu. Edep ve haya duygusu kaybolmuş için
hiçbir kutsak söz konusu değildir… Bunlar haramzade haramzade. Cenabı hak haram zıkkım etsin
inşallah.” Sözleri ile Yıldırım’ı ve Erdoğan’ı abartı sözlerle eleştirmekte ve yalancılıkla suçlamaktadır.
Ayrıca pinokyo benzetmesi yaparak ve haramzade diyerek de aşağılamaktadır. Kul hakkı yediklerini,
haram lokma yediklerini iddia ederek haya duygularının kaybolduğuna dair hakaret etmekte ve
suçlamaktadır. Son olarak da Cenabı hak haram zıkkım etsin inşallah diyerek de beddua etmektedir.
MHP MİTİNGLERİ
17-23 Haziran tarihleri arasında MHP tarafından yapılan mitingler ve bu mitinglerde yapılan
konuşmalardaki nefret söylemine dair cümleler tarih sırasıyla aşağıda verilmiştir.
19 HAZİRAN 2018 MHP SAMSUN MİTİNGİ
MHP lideri Devlet Bahçeli 19 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Samsun mitinginde konuşma
yapmıştır. MHP VE AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur ittifakı adı altın birleşmiş ve ortak
aday olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı göstermiştir. Bahçeli konuşmasında genel olarak Samsun’un
Türklük geçmişinden bahsetmiş ve rakip partileri terör üzerinden eleştirmiş ve suçlamıştır.

“Türk düşmanlarıyla el ele verip aynı hizaya giriyorlar. Türkiye’ye diş bileyen çevrelerle aynı havzada
buluşup beraberce cephe alıyorlar. CHP, İYİ, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi
tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır
yoktur, asla umut yoktur. Biz Cumhur İttifakı diyoruz. Yıkım koalisyonu Cumhuriyetin altını
dinamitlemekle uğraşıyor. Biz bağımsızlık diyoruz, zillet ittifakı bağımlılığa ve tutsaklığa hizmet
ediyor.” Sözlerini dile getiren Bahçeli, rakip partileri terörle işbirliği içinde olduklarını söyleyerek
suçlamış ve aynı kefeye koyarak da eleştirmiştir. Biz siz ayrımı yaparak siz kötü biz iyi söylemi
yapmaktadır. Bahçeli, yıkım koalisyonu ve zillet ittifakı diyerek de rakip partileri aşağılamaktadır. Aynı
zamanda rakip partileri çarpıtılmış ve abartı sözlerle hedef göstererek suçlamaktadır.
Bahçeli, “CHP’ye kulak verilirse hep aynı yalan, hep aynı dolan, hep aynı masal. Mustafa Kemal’in
kemiklerini sızlatan CHP kriz ve kaosa oynuyor. Bu çarpık ve düşük anlayış, Amasya genelgesini
yırtmak, Erzurum ve Sivas Kongresini yok saymak istiyor.” ve “Bunlara kulak versek 15 Temmuz
senaryo, tiyatro, düzmece ve plandır. Bu kadar mille ve manevi değerlerimize yabancılaşmışlardır. Bu
denli Türk düşmanlarının kullanım ve denetimine girmişlerdir. Emperyalizm ne diyorsa CHP, İYİ, HDP
tekrar ermektedir. Pennsylvania neyi konuşsa bu karanlık zihniyetler aynen taktikinin peşine
düşmektedir.” Diyerek 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden partileri eleştirmiş ve teröre, darbe
girişimcilerine hizmet etmek ve onlarla işbirliği içinde olduklarına dair suçlamalarda bulunmaktadır.
Ayrıca milli değerler üzerinden düşmanlık yaratacak ifadeler kullanarak da partileri hedef
göstermektedir.
21 HAZİRAN 2018 MHP ADANA MİTİNGİ
MHP lideri Devlet Bahçeli 21 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Adana mitinginde konuşma
yapmıştır. Bahçeli, konuşmasının genelinde Adana’nın başarısından ve kahramanlıklarında
bahsetmiştir. Bunun yanı sıra rakip parti CHP VE HDP ittifakını eleştirmiştir ve seçim vaatlerini
anlatmıştır.
“Zillet ittifakında buluşanlar ilkeden yoksun ülküden birhaberdir. Bunların lügatında milli duruş
yoktur. Bunların ülke diye bir derdi olmamıştır. Bunlar istikbalini Pennsylvania’ya bağlamış,
iradelerini Türkiye hasımlarına ipotek ettirmişlerdir. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile aynı
kulvarda buluşmuşlar, kandilin huzurunda esas duruşa geçmişlerdir.” Sözlerini dile getiren Bahçeli
CHP ve HDP’ ye zillet ittifakı diyerek hakarette bulunmuş ve aşağılamaktadır. Terör örgütü ile aynı
tarafta durduklarını, bağlantı içinde olduklarını abartılı sözlerle ifade ederek de eleştirmekte ve
suçlamalarda bulunmaktadır. Konuşmasının devamında Bahçeli, “Bunların mizacında yapmak yok
yıkmak vardır. Bunların fıtratında söküğü dikmek yok, yırtmak vardır. Bunların mayasında millet yok,
zillet vardır. Bunların kültüründe hürmet yok, zulmet vardır.” Sözleri ile rakip partileri milli değer
üzerinden eleştirmekte, yıkmakla, zulüm etmekle suçlamakta ve hakaretlerde bulunmaktadır.
23 HAZİRAN 2018 MHP ANKARA MİTİNGİ
MHP lideri Devlet Bahçeli 23 Haziran 2018 günü partisince düzenlenen Ankara mitinginde konuşma
yapmıştır. Bahçeli genel olarak Ankara’nın siyasi hayatını anlatmış ve seçim vaatlerinden bahsetmiştir.
Bunun yanı sıra diğer mitinglerde olduğu gibi CHP ve HDP ittifakı eleştirilmiştir.
“İnce inceldiği yerden yarın kopacaktır. İp zaten imamesinden kopmuş dağılmıştır. HDP ise CHP’nin
kanatları altındadır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK’ya oy isteyen bir çukur ve
çıkmaz siyasete hapsolmuştur.” Sözlerini dile getiren Bahçeli, Muharrem İnce’yi sözleri ile
aşağılamaktadır. Ayrıca sözlerinde CHP ve HDP’yi bir olmakla ve CHP’yi HDP’ye oy istemekle
suçlamaktadır.
Bahçeli konuşmasının devamında; “…CHP’nin adayı İnce kayış koparmıştır. 13 yaşından beri her gün
Cuma namazı kılarak, ona buna hakaretler ederek duvara toslamış, hepten çuvallamıştır. Yapılanı
yıkmak, var olanı satmak, hayali pazarlamak bunların mesleği olmuştur. İnce mi Cumhurbaşkanı
olacak, Demirtaş mı ipi göğüsleyecek, FETÖ’ye tekmil verenler mi başarıya ulaşacak. Celladına ha
PKK ha CHP, ha HDP ha CHP, ha İP ha CHP aralarında bir fark yoktur.” diyen Bahçeli, CHP’nin

adayına küçük düşürücü ifadeler kullanmaktadır. Rakip parti CHP ve HDP’yi yıkmak, satmak ve
pazarlamakla suçlamakta ve aşağılamaktadır.
SONUÇ
Bu çalışmayla nefret söyleminin genel tanımının ortaya konulması ve yapılan miting konuşmalarında
nefret söylemini oluşturan önyargı, hakaret, ayrımcılık, aşağılama vd. kavramların ele alındığı
çalışmada, siyasi partilerin mitinglerinde nefret söylemine başvurup başvurmadıkları incelenmiştir.
Çalışmada yer alan partilerin seçim kampanyaları belirlenen aralıklar çerçevesinde ele alınmıştır. Seçim
kampanyası sürecinde ele alınan mitinglerde partiler ne kadar farklı mekân ve zamanlarda konuşmalarını
yapsalar da genel olarak konular ve dil aynı kalmaktadır. Buna ek partilerin ve adayların mitingin
yapıldığı günün önemli olaylarına ya da miting yapılan ilin önemli konularına konuşmalarında yer
verildiği görülmüştür.
Parti liderlerinin ve Cumhurbaşkanlığı adaylarının genel olarak kendilerini iyi, rakip partilerini ise kötü
olarak tanımladıkları görülmüştür. Biz ve Onlar karşıtlığına mitinglerinde sıklıkla yer verdikleri
belirlenmiştir. Ayrıca parti liderleri ve Cumhurbaşkanlığı adayları bu tutumlarının sadece rakip parti
liderlerini ve adaylarını kapsadığını, herhangi bir seçmeni ötekileştirmediklerini sıklıkla yineledikleri
de belirlenmiştir.
AK Parti lideri ve adayı Recep Tayyip Erdoğan ele alınan mitinglerin tamamında nefret söylemine
başvurmuş olup partilerin geçmişine ve Cumhurbaşkanı adaylarına eleştiride, hakarette ve terör
suçlamalarında bulunduğu ve nefret söylemini bu yollar üzerinden yaptığı gözlemlenmiştir. Bütün
partilere karşı söylemde bulunmasına karşın en çok hedef aldığı CHP ve adayı Muharrem İnce’dir.
Nefret söylemine dair sıkça kullandığı kelimeler: ‘yalan’ ‘kirli geçmiş’ yıkım ekibi’ ve ‘terör’ olmuştur.
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, incelenen mitinglerin tamamında nefret söylemine
başvurmuş ve partinin geçmişi ve yaptığı politikalar üzerinden de hakarette, eleştiride, suçlamalarda ve
küçük düşürücü ifadelerde bulunduğu gözlemlenmiştir. En çok hedef alınan parti ve adayı ise AK Parti
ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. Nefret söylemine dair sıkça kullanılan kelimeler: ‘yalancı’, ‘yolsuzluk’
‘iftira’,’ yorgun adam’, ‘kibirli’ ve ‘saraylı’ olmuştur.
MHP lideri Devlet Bahçeli incelenen mitinglerin tamamında nefret söyleminde bulunduğu ve partilerin
geçmişine, adaylarına hakarette ve suçlamalarda bulunduğu gözlemlenmiş. Bütün rakip partilere karşı
söylemde bulunmasına karşın nefret söylemine en çok maruz kalan parti CHP ve adayı Muharrem
İnce’dir. Nefret söylemine ise en çok ‘terör yandaşçısı’, ‘yalan’, ‘zillet ittifakı’ ve ‘yıkım ekibi’ ifadeleri
üzerinden başvurulmuştur.
İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Merak Akşener’e baktığımız zaman ise ele alınan bütün
mitinglerinde nefret söylemine başvurduğu gözlemlenmiştir. Nefret söylemi ise en çok parti geçmişi ve
uyguladıkları politikalar üzerinden yapılmış ve bu konular üzerinden hakarette, eleştiride ve
suçlamalarda bulunulmuştur. En çok hedef alınan parti ise AK Parti, üyeleri ve adayı Recep Tayyip
Erdoğan’dır. Bu bağlamda sıkça kullanılan kelimeler ise ‘şerefsiz’, ‘hırsız’, ‘israf’ ve ‘yalancı’ olduğu
görülmüştür.
Çalışma sonucunda bütün siyasi parti liderlerinin ve Cumhurbaşkanı adaylarının nefret söylemine
başvurduğu görülmüştür. Liderler ve adaylar genellikle parti yaşamında geçmişte yaşanan olaylar ve
yapılan çalışmalar, projeler ve harcamalar üzerinden karşılıklı olarak eleştiride, hakarette ve nefret
söylemde bulunduğu gözlenmiştir. Nefret söyleminde siyasi partilerin genel olarak en çok kullandıkları
kelimeler ise; “yalan”, “iftira”, “yıkım ekibi”, “israf”, “yolsuzluk” ve “terör” olduğu görülmüştür.
Adaylar rakip parti ve adaylara düşmanca eleştiride, hakarette ve suçlamalarda bulunurken parti
seçmenlerini tenzih ettiklerini ve onlarında kardeşleri olduklarını, bunun dışında oldukları dile
getirmişlerdir.
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ÖZET
Kelime olarak yıllık manasına gelen salnameler, Osmanlı Devlet’inde merkezi yönetimin, nezaretlerin,
askeri kurumların, vilayetlerin, bazı özel kurumların ve kişilerin yılda bir kere bilgilendirme amaçlı
yayınlamış oldukları belgelerdir. Her ikisi de Farsça kökenli olan ve yıl anlamına gelen ‘sal’, yazılı şey,
mektup anlamına gelen ‘name’ kelimelerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu eserler kabaca resmi
ve özel olarak iki gurupta sınıflandırılmıştır. Resmi salnameler devlet, nezaret ve vilayet olarak üç başlık
altında incelenmiştir. İkinci grup ise Özel Salnamelerdir. Özel konulu kişi veya kuruluşlara ait
yayınlardır.
İlk defa 1263 (1847) yılında yayınlanmaya başlayan devlet salnameleri Cumhuriyet Döneminde de 1912
yılına kadar düzenli bir şekilde yayınlanmaya devam etmiştir. Vilayet salnameleri ise ilk defa 1283
(1866) yılında Bosna’da yayınlanmıştır. Bu salnameler bulunduğu vilayetin, idari yapısı, memuriyetleri,
mahalli bilgileri, ticari faaliyetleri, nüfusu ve vilayetin eğitim ve öğretimi hakkında bilgi vermektedir.
Çalışmaya konu olan Maarif Salnameleri, ilk olarak II. Abdülhamit döneminde kaleme alınmıştır.
Toplam altı kez yayınlanan salnameler, Osmanlı Devletinin eğitim sistemi hakkında detaylı bilgiler
içermektedir. Bu açıdan Osmanlı maarifi ile ilgili çalışma yapan araştırmacılar için vazgeçilmez
kaynaklar olmuşlardır. Bu çalışmada 1316 (1898), 1317 (1899), 1318 (1900), 1319 (1891), 1321 (1893),
tarihli Maarif Salname’lerinden faydalanılarak günümüz idari sınırlarına göre Sivas ilinde yer alan
gayrimüslim okulları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Yabancıların açtığı okulların
genellikle gayrimüslim tebaaya hizmet vermesi nedeniyle, bunlar da çalışmanın konusuna dahil
edilmiştir. Okulların ismi, bulundukları yerleşim yeri ve mahalleleri, ruhsat tarihleri, öğretim
elemanlarının isimleri, verilen dersler, görevli ve öğrenci sayıları hakkında bilgi verilerek, Osmanlı son
döneminde Sivas’ta gayrimüslim tebaanın eğitim durumu hakkında yapılacak çıkarımların bilim
dünyası ile paylaşılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimler: Salname, Maarif Salnamesi, Sivas, Eğitim – Öğretim, Gayrimüslim.
ABSTRACT
The yearly verbs are the documents that the central government, the custody, the military institutions,
the provinces, some private institutions and individuals have published annually. ‘Sal’, both of which
have and meaning year, have come up with the merging of the words written by the ‘name’ meanging
the letter. These works are roughly classified in two groups as official and private. The official
declarations were examined under three headings as state, supervision and province. The second group
is the Private Salnames. Publications of persons or organizations with special theme.
The governmental deliveries, which started to be published in 1263 (1847) for the first time, continued
to be published regularly in the Republican Period until 1912. The provincial salutes were first published
in Bosnia in 1283 (1866). They provide information on the administrative structure, civil servants, local
information, commercial activities, population and the education and training of the province.
Education Salnames, which is the subject of the study, It was written during the reign of II. Abdülhamit.
A total of six times published information about the education system of the Ottoman State contains
detailed information. In this respect, they have been indispensable sources for the researchers working
on Ottoman education. In this study 1316 (1898), 1317 (1899), 1318 (1900), 1319 (1891), 1321 (1893),

based on the Salnames of the date of use according to the administrative boundaries of the province of
Sivas in the province of non-Muslim schools are aimed to provide information about. As the schools
opened by foreigners often serve non-Muslim subjects, they are also included in the subject of the study.
The name of the schools, the place of residence and neighbordhoods, license dates, names of lecturers,
given information about the ledocational status of non- muslim subjects in the last period of the otoman
period mosa is aimed tos hare with the world of science.
Keywords: Salname, Maarif Salnames, Sivas, Edication, Non-Muslim.
GİRİŞ
Salnameler, imparatorluk sınırları içerisindeki bir senelik olayların kaydının tutulması için tertip edilen
eserlerdir. Kelime olarak yıllık manasına gelen salnameler, Osmanlı Devlet’inde merkezi yönetimin,
nezaretlerin, askeri kurumların, vilayetlerin, bazı özel kurumların ve kişilerin yılda bir kere
bilgilendirme amaçlı yayınlamış oldukları belgelerdir. Her ikisi de Farsça kökenli olan ve yıl anlamına
gelen ‘sal’, yazılı şey, mektup anlamına gelen ‘name’ kelimelerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır.
Bu eserler kabaca resmi ve özel olarak iki gurupta sınıflandırılmıştır. Resmi salnameler devlet, nezaret
ve vilayet olarak üç başlık altında incelenmiştir. İkinci grup ise Özel Salnamelerdir. Özel konulu kişi
veya kuruluşlara ait yayınlardır.
İlk defa 1263 (1847) yılında yayınlanmaya başlayan devlet salnameleri Cumhuriyet Döneminde de 1912
yılına kadar düzenli bir şekilde yayınlanmaya devam etmiştir. Vilayet salnameleri ise ilk defa 1283
(1866) yılında Bosna’da yayınlanmıştır. Bu salnameler bulunduğu vilayetin, idari yapısı, memuriyetleri,
mahalli bilgileri, ticari faaliyetleri, nüfusu ve vilayetin eğitim ve öğretimi hakkında bilgi vermektedir.
Çalışmaya konu olan Maarif Salnameleri ise ilk olarak II. Abdülhamit döneminde kaleme alınmıştır.
Toplam altı kez yayınlanan salnameler, Osmanlı Devletinin eğitim sistemi hakkında detaylı bilgiler
içermektedir. Vilayet ve kazalara ait okul sayısı, muallimlerin isimleri, okutulan dersler,
gayrimüslimlere ait okullar, öğrenci ve hizmetli sayıları ile ilgili kayıtlar yer almaktadır. Tanzimat
döneminde hayata geçirilen ‘vilayet sistemi’ ile 1863 yılında vilayet olan Sivas1 sancağının da kent
merkezinden ayrı olarak kazaları ve nüfusu da tablo halinde gösterilmiştir. Sivas vilayetinde
gayrimüslimlere ait okulların ismi, bulundukları yerleşim yeri ve mahalleleri, ruhsat tarihleri, öğretim
elemanlarının isimleri, verilen dersler, görevli ve öğrenci sayıları hakkında bilgi verilecektir.
Osmanlı Devletinin Sivas Vilayetindeki gayrimüslim tebaaya ait eğitim öğretim sistemi hakkında
yapmış olduğum çalışmayı sürenin kısıtlı olmasından dolayı günümüz Sivas ve kazaları baz alınarak
yapılmıştır.2
1. Sivas Vilayeti’nin İdari Yapısı
Sivas Osmanlı Devlet’inin ilk yıllarında Eyaleti Rum merkezi olmuştur. 1831 Osmanlı nüfus sayımında
Eyaleti Sivas olarak geçmekte ve Sivas, Amasya, Bozok, Çorum, Canik Divriği, Arapgir olmak üzere 7
sancaktan (liva) oluşmaktadır. Sivas merkez sancağı ise Paşa Sancağı (Liva-i Sivas) olarak anılmaktadır.
1847 yönetim düzenlemelerinde, Sivas Eyaleti; Merkez Sancak , Amasya ve Divriği’nden oluşan üç
sancaktan oluşmuştur. 1854 düzenlemelerine göre ise; Sivas Merkez, Amasya, Karahisar Şarki
sancaklarından oluşmaktaydı ve Sivas Sancağı’nın Sivas Merkez, Aziziye, Koçgiri, Tokar, Divriği,
Darende, Gürün ve Tonus olmak üzere sekiz kazası bulunmaktaydı. 1884 tarihindeki taksimatta ise 26
kaza ve Amasya, Tokat, Karahisar-ı Şarki ve Merkez olmak üzere dört sancaktan oluşmaktaydı.
1892’de Sivas Vilayeti’nin 4 sancağı (Sivas, Amasya, Tokat ve Karahisar-ı Şarki ) bulunmakta ve Sivas
Sancağı ise; Aziziye, Koçgiri, Divriği, Darende, Gürün, Hamid ve Kangal kazarları eklenmiştir. Ancak
1911’de, Bünyan-ı Hamid Kayseri’ye, Darende Malatya’ya bağlanmıştır. Sivas Vilayeti idari
hususunda, Sivas, Amasya, Tokat, Karahisar-ı Şarki sancaklarına ayrılmıştır. Makro vilayet Sivas şehri
Bayram Kodaman; ‘’XX. Yüzyıl Başlarında Sivas Vilayeti (1901)’’, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat
Sempozyumu, s. 170.
2 Mehtap Keçe, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Cumhuriyet Tarihi, Yüksek
Lisans Öğrencisi.
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olup, havi olduğu sancakların merkez idareleri aynı adlı olan kasabalardır. Adı geçen sancakları teşkil
kazalarda vardır.
1913 yılındaki idari yapılanma, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar aynı kaldı. 1922 yılında yapınla yeniden
yapılanma ile birlikte Sivas Vilayeti içinde bulunan sancaklar il konumuna getirildi. Sivas sancağı
içindeki kazalar, ilçeye dönüştürüldü. Aziziye Kayseri iline bağlı ilçe oldu. 1934 yılında Şebinkarahisar
(Karahisar-ı Şarki) ili ilçe konumuna getirilince bu ile bağlı Su Şehri ve Koyulhisar, Sivas iline
bağlandı.3
Tablo 1. Sivas Vilayetinin İdari Yapısı
Sivas Sancağı
Sivas
Aziziye
Koçgiri
Divriği
Gürün
Darende
Tonus
(Şarkışla)
Hafik
Yıldızeli
Bünyan
Hamid

SİVAS VİLAYETİ
Amasya Sancağı
Tokat Sancağı
Amasya
Tokat
Merzifon
Erbaa
Köprü
Zile
Mecidözü
Niksar
Ladik
Havza
Gümüşhacıköy

Şarki Karahisar S.
Karahisar
Suşehri
Hamidiye
Koyulhisar Alucra

1903 yılında Sivas Vilayeti’nin toplam nüfusu 1.035.268’dir. Vilayet nüfusunun genel dağılımı şu
şekildedir.
Tablo 2. Sivas Vilayet’inin Nüfus Dağılımı
Millet
Müslüman
Rum
Ermeni
Katolik
Protestan
Yahudi
Kıpti
Toplam

Erkek
435.285
24.092
64.502
1.628
1.429
146
881
527.961

Kadın
418.142
22.093
62.887
1.755
1.507
126
797
507.307

Toplam
853.425
46.185
127.389
3.383
2.936
272
1.678
1.035.268

1903 yılı itibariyle toplam nüfusun % 80’inden fazlasını Müslüman halk oluşturmaktadır. Gayrimüslim
kesimin içerisinde en kalabalık olan halk Ermenilerdir ki toplam nüfusun yaklaşık % 12’sini
oluşturmaktadır. Aynı tarihte Sivas Vilayeti’nde tahsil gören toplam öğrenci sayısı ise 82.772’dir.4
2. Sivas Vilayeti’ndeki Merkez Maarif Teşkilatı
1898-1903 yılları arasında Sivas Vilayeti merkez maarif teşkilatı içerisinde kayıt edilen altı memuriyet
bulunmaktadır. Maarif Müdürü, Maarif Muhasebe Memuru, Maarif Katibi, Maarif Muhasebe Memuru
Refiki, Maarif Sandık Emini ve Mübeyyiz görevlisi Sivas Vilayetinin merkez maarif teşkilatının
birimlerini oluşturmaktadır.
Sivas Vilayeti’nde Maarif Müdürlüğü görevini 1898- 1903 yılları arasında Ahmed Hulûsi Bey
yürütmüştür.5 1903 yılında ise Maarif Müdürlüğü makamına Tahir Rüşdü Bey getirilmiştir.6 Bu
Ebubekir S. Yücel, Salname-i Vilayet-i Sivas 1287\1870 Sivas İl Yıllığı, Buruciye Yayınları Sivas (Basım Tarihi Yok),
cilt. 1, s. 12- 14.
4 Togay Seçkin Birbudak, ‘’Salnamelere Göre Sivas Vilayeti’nde Eğitim-Öğretim (1898-1903)’’, Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Mart 2007, Cilt: 15, No:1, Kastamonu Eğitim Dergisi, s. 303-316, s. 304-305.
5S.N.M.U. 1316, s. 1092; S.N.M.U. 1317, s. 1246; S.N.M.U. 1318, s. 1392; S.N.M.U. 1319, s. 658; S.D.A.O. 1316, s.536–
537; S.D.A.O. 1317, s.512–513; S.D.A.O. 1318, s.558–559;S.D.A.O. 1319, s.608– 609; S.D.A.O. 1320, s.628–629.
6S.N.M.U. 1321, s. 543.
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dönemde Sivas Maarif Müdürlüğü’nün muhasebe memurluğunu Mehmet Reşad Efendi, Katiplik
görevini Mehmet Naci Efendi, Muhasebe Katipliğini Ebubekir Sıddık Efendi yapmıştır. Kurumun
mübeyyizliğini ise Veysi Efendi, sandık eminliğini ise 1899 yılından sonra Kirkor Efendi yapmıştır.7
3. Sivas Vilayeti’nde Eğitim Kurumları
3.1. İdâdiler
Maarif Salnamelerine göre 19. Yüzyılın sonunda Sivas Vilayeti’nde üç adet Mektebi İdâdi vardır.
Bunlar şehir merkezinde yani Sivas, Amasya ve Tokat’tadır. Sivas’ta bulunan idâdi önceleri yatılı
hizmet verirken, 1899 yılında sadece gündüz eğitim veren bir kurum haline gelmiştir. Bu idâdilerde
müdür ve müdür muavinlerinin yanında geniş muallim kadrosu görev almaktadır. Bu kurumlarda
okutulan dersler ise şu şekildedir:8
Tablo 3. Sivas Vilayeti’ndeki İdâdilerin Müfredatı
Ders\ Okul

Sivas Mekteb-i İdâdisi9

Hendese
Usûl-i Defter-î

Var
Var

Mevalid
Eşya İlmi

Var
Var

Hıfzısıhha

Var

Kavanim
Sûret

Var
Var

Kimya
Coğrafya

Var
Var

Ahlâk
Dini İlimler
Arapça

Var
Var
Var

Kitabet
Edebiyat
Tarih
Hesap

Var
Var
Var
Var

Fransızca

Var

Heyet-i Müsellesat
Cebir

Var
Var

Türkçe
Resim
Ermenice

Var
Var
Var

Hat

Var

Farsça

Var

Malûmat-ı Nafia

Var

Kozmografya

Var

Sivas vilayetinde sadece Müslümanlara ait okullar olmamak ile birlikte gayrimüslim okullarını
görmekte mümkündür. Ancak gayrimüslim okullarının sayısının az olmasının sebebi ise öğrenci
sayısının az olması ile alakalıdır. Gayrimüslim öğrencilerinin sayısı ise şöyledir:

7S.N.M.U.

1316, s. 1092; S.N.M.U. 1317, s. 1246; S.N.M.U. 1318, s. 1392; S.N.M.U. 1319, s. 658; S.N.M.U. 1321, s. 543.
Togay Seçkin Birbudak, ‘’a.g.m.’’, s. 306.
9 S.N.M.U. 1316, s. 1092–1093; S.N.M.U. 1317, s. 1246–1247; S.N.M.U. 1318, s. 1392–1393; S.N.M.U. 1319, s. 658–659;
S.N.M.U. 1321, s. 543–544.
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Tablo 4. Sivas Vilayeti’ndeki Gayrimüslim Okullarda Eğitim Gören Öğrenci Sayıları
Okul\Yıl
Sivas Mekteb-i

İdâdisi10

1898

1899

1900

1901

1903

18

15

20

20

20

3.2. Darülmuallimin
3.3. Rüşdiye
3.4. Medreseler
3.5. Mektepler
Darülmuallimin, rüşdiye ve medreselerde gayrimüslim okulları ve öğrencilerine dair kayıt
bulunmamaktadır. Ancak dönemin sonunda 1903 yılında gayrimüslimlere ait rüdiyeler de açılmıştır.
Rüşdiyeler ile ilgili detaylı bilgi gayrimüslim mektepleri başlığı altında verilecektir.
3.5. Gayrimüslim Mektepler
Maarif Salnamelerine göre 1898-1903 yılları arasında Sivas’ta çok sayıda gayrimüslim mektebi
bulunmaktadır. Ancak söz konusu dönemin sonunda 1903 yılında Sivas ve ona bağlı yerleşim
birimlerinde bir tanesi idâdi, on dört tanesi rüşdiye ve iki yüz altmış yedi tanesi mektep olmak üzere
toplam iki yüz seksen iki adet gayrimüslim okulu vardır. Okullar ile ilgili istatistikler aşağıda verilmiştir.
3.5.1.
Sivas Ermeni Milleti Mektebi (Şakird\ 210)
Mektebi mezbur şakirdanın birinci sınıfı Arabi ve Farisi ikinci sınıfı kendi umuru mezhebiyle üçüncü
sınıfı Fransızca beşinci sınıfı hocaları bulunan Hüseyin Efendi, Tatyos Nişancanparsom, Karabet, Agop
Efendilerden tederrüs etmekte oldukları ve milleti merkumenin bu yolda diğer bir mektebi dahi
bulunuyor.
3.5.2.
Mekteb-i Rüşdiye-i Aziziye (Şakird\5)
Mekteb-i mezburun muallimi Nuri efendi marifetiyle zirde muharrer şakirdana Cuma tatilinden maada
eyyemda Arabi ve Farisi ve Riyazi dersleri tedris ve sülüs ve rika hatları dahi talim olunmaktadır.
3.5.3.
Mekteb-i Rüşdiye-i Karahisarı Şarki (Şakird\81)
Mekteb-i mezburun muallimi evveli Hüseyin Hamdi ve muallimi sanisi el hac Arif Efendiler
marifetleriyle usul-i vechiyle tedris ve yazı hocaları Mehmet Rasim Efendi marifetleriyle meşk talim
etmekte olduğu.11
Tablo 5. Mensup Olduğu Millete Göre Sivas Vilayeti’nde Gayrimüslim Mektepleri
Millet\Okul
Türü
Ermeni
Gregoryen
Ermeni
Protestan
Ermeni
Katolik
Protestan
Katolik
Rum
Yahudi

10
11

İdâdi

Erkek
Rüşdisi
4

Kız
Rüşdisi
1

İbtidâi
Karma
30

Erkek
İbtidâi
23

Kız İbtidâi

1

Rüşdiye
Karma
-

-

1

1

-

38

4

4

-

-

-

-

5

3

2

-

-

1
3
-

1
-

2
1
10
1

139
-

1
1
-

3

S.N.M.U. 1316, s. 1093; S.N.M.U. 1317, s. 1247; S.N.M.U. 1318, s. 1393; S.N.M.U. 1319, s. 659; S.N.M.U. 1321, s. 544.
Ebubekir S. Yücel, a.g.e. cilt. 1, s. 87- 88.

Sancak ve kazalara göre gayrimüslim okullarının dağılımı ise:
Tablo 6. Sancak ve Kazalara Göre Gayrimüslim Mektepler
Liva

Kaza

İdâdi

Rüşdiye

İbtidâi

Sivas

Sivas

1

1

17

Sivas

Bünyan Hamid

-

-

6

Sivas

Divriği

-

-

6

Sivas

Darende

-

-

4

Sivas
Sivas

Tonus
Aziziye

-

-

16
2

Sivas

Gürün

-

-

23

Sivas

Hafik

-

-

16

Şarki Karahisar

Şarki Karahisar

-

2

23

Şarki Karahisar
Şarki Karahisar

Su Şehri
Alucra

-

-

23
2

Şarki Karahisar

Hamidiye

-

1

2

Şarki Karahisar

Koyulhisar

-

-

3

Yukarıda sancak ve kazalara göre verilen mektep sayıları ile birlikte alt kısımda ise yıllara göre
gayrimüslim mektepleri ve bu mektep ile ilgili geniş bilgi tablo halinde verilmiştir.
1. 1317 (1890) Maarif Salnamesine Göre Gayrimüslim Mektepler ve Banileri
Tablo 1. Maarif Salnamesine Gayrimüslim Mektepleri 12
Liv
a

Kaza

Siva
s
“

Sivas

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

12

“

Mektebin
İsmi

Saraydaryan
mektebi
Pirkinik
Efendi
Pirkinik
Efendi
Ermeni
Mekteb-i
Mancuk
Tavbetyan
Mektebi
Ermeni
Tavra
Kuhretyan
Mektebi
Ermeni
Mektebi
Lustiyan
Mektebi

Mektebin
Mensup
Olduğu
Cemaat

Namına
Ruhsat
Verilmiş olan
Müdür-i
Mesul

Mek
tebi
n
Dere
cesi

Ermeni

Sihak Efendi

Katolik

Mardiros
Efendi
Gurnat
Efendi
Matil Efendi

Katolik
Ermeni

Ermeni

“
“
“
“

Talebe Adedi

Tarihi
Küşadı

Ruhsatnam
e Tarihi

28 Kanun
Evvel 310
31 Kanun
Evvel 310
31 Kanun
Evvel 310
15 Teşrin
Sani 314

Zükü
r

İnas

Rüşd
iye
İbtid
aiye
“

150

0

1306 (1888)

45

0

Kadim

50

10

1279 (1862)

“

65

0

1263 (1846)

Avadis
Balyan
Efendi
Agop Efendi

“

69

0

Kadim

“

90

5

1309 (1891)

Kuhratyan
Manuk
Parsimyan
Efendi
Akabi hanım
Efendi

Rüşd
iye
İbtid
aiye
İbtid
aiye

80

0

1314 (1896)

70

0

1313 (1895)

50

120

1295 (1878)

S.N.M.S, 1317, s. 1260- 1261- 1262- 1262- 1263- 1264- 1265- 1266- 1267- 1268- 1269- 1270.

15 Teşrin
Evvel Sani
314
8 Temmuz
Sani 314
27Teşrin
Evvel S.314
30Teşrin
Evvel S.314
29 Teşrin
Evvel Sani
314

“

“

Serop
Mektebi

“

Dikran
Efendi

“

106

0

1267 (1850)

29 Teşrin
Evvel Sani
314

“

“

Tarkumyan
Mektebi

“

Simon Efendi

“

25

10

1284 (1867)

“

“

Pugiç
Mektebi

“

Ohhanis
Efendi

“

80

0

1299 (1881)

“

“

Tersasyan
Mektebi

“

“

150

0

1283 (1866)

“

“

“

160

1301 (1883)

Tonus

Rüşd
iye
İbtid
aiye

250

“

Aramyan
Mekebi
Ermeni
Mektebi

0

0

1280 (1863)

“

“

“

“

“

“

“

1306 (1888)

26 Ağustos
314

“

“

“

“

Simon
Tengiryan
Efendi
Trukiyan
Efendi
Avakim
Keşişyan
Efendi
Sarkis
Nakaşyan
Efendi
Parsih Efendi

27 Teşrin
Evvel Sani
314
28 Teşrin
Evvel Sani
314
27 Teşrin
Evvel Sani
314
14 Kanun
Evvel 314
26 Ağustos
314

“

“

“

1306 (1888)

“

“

“

“

“

“

“

“

1280 (1863)

“

“

“

“

“

“

“

1306 (1888)

21 Ağustos
314
27 Ağustos
314

“

“

“

“

“

“

“

1250 (1834)

20 Ağustos
314

“

“

“

“

“

“

“

1280 (1863)

21 Ağustos
314

“

“

“

“

“

“

“

1275 (1858)

“

“

“

“

“

“

“

“

1306 (1888)

26 Ağustos
314

“

“

“

“

Gazaros
Efendi
Darkiyan
Mardiros
Efendi
Karayin
Sevayan
Efendi
Taros
Kumciyan
Efendi
Haçorav
Hanasyan
Efendi
Akub
Simonyan
Efendi
Arşak Efendi

“

“

“

1280 (1863)

“

“

“

“

“

“

“

1260 (1844)

“

“

“

“

“

“

“

1270 (1853)

“

“

“

“

“

“

“

1260 (1844)

“

Yıldızeli

“

“

Tomas
Efendi
Asaryan
Andun
Efendi
Tomas
Efendi
Agop Efendi

29 Kanun
314
29 Kanun
Evvel 314
28 Kanun
Evvel 314

“

100

10

1790

“

Bünyan
Hamid

“

“

“

0

0

1300 (1882)

“

“

“

“

“

“

“

1280 (1863)

“

“

“

“

“

Margaryan
Zakaria
Efendi
Serabinde
Efendi
Nişan Efendi

“

“

“

1250 (1834)

“

Koçgiri

“

“

Kevork
Efendi

“

30

16 Ağustos
314
22 Kanun
Evvel 314

“

“

1870

29 Kanun
Evvel 314
12 Temmuz
314
17 Ağustos
314

“

“

“

“

Avsib Efendi

“

40

20

1852

20 Teşrin
Sani 314
29 Teşrin
Evvel Sani
314
22 Teşrin
Evvel Sani
314
29 Teşrin
Evvel Sani
314
29 Ağustos
Sani 314
15 Teşrin
Evvel 314
12 Teşrin
Sani 314
23 Teşrin
Evvel 314
2 Kanun
Evvel 314
12 Teşrin
Evvel 314
37 Teşrin
Evvel 314
22 Teşrin
Sani 314
3 Eylül 314

“

“

“

“

Avsib Efendi

“

0

0

1293 (1876)

“

“

“

“

Matropanos
Efendi

“

8

“

1297 (1870)

“

“

“

“

Karabet
Efendi

“

30

“

1306 (1388)

“

“

“

“

Nişan Efendi

“

80

20

1297 (1879)

“

“

“

“

“

20

0

1298 (1880)

“

“

“

“

“

160

“

1256 (1840)

“

“

“

“

“

13

“

1298 (1880)

“

Hafik

“

“

“

50

15

1305 (1887)

“

“

“

“

“

25

10

1300 (1880)

“

“

“

“

Karain
Efendi
Bahadur
Efendi
Ayrovpar ?
Efendi
Marumas
Efendi
Tavdariki
Efendi
Artin Efendi

“

27

12

1301 (1881)

“

“

“

“

“

30

15

1295 (1878)

“

“

“

“

“

20

7

1293 (1876)

“

“

“

“

Keşiş Artin
Efendi
Nerses
Efendi
Asaryan
Sarkar
Efendi

“

50

20

1300 (1880)

2 Kanun
Evvel 314

“

“

“

“

Sarkis Efendi

“

100

30

1293 (1876)

“

“

“

“

Zurnaciyan
Efendi

“

30

15

1298 (1872)

17 Teşrin
Evvel 314
3 Eylül 314

“

“

“

“

Zaralı
Yandoni
Efendi

“

10

3

1289 (1872)

3 Eylül 314

“

“

“

“

“

13

5

1309 (1891)

“

“

“

“

Aleksan
Efendi
Sarkis Efendi

“

50

13

1295 (1878)

14 Teşrin
Sani 314
3 Eylül 314

“

“

“

“

“

30

7

1290 (1873)

“

“

“

“

“

20

9

1304 (1886)

“

“

“

“

“

75

25

1294 (1877)

22 Eylül
314

“

Aziziye

“

“

“

50

5

1280 (1863)

“

Divriği

“

“

Sampet
Efendi
Tenpili
Efendi
Beyoğlu
Mardurisi
Efendi
Vahan
Efendi
Agob Efendi

“

0

0

1294 (1877)

“

“

“

“

Artin Efendi

“

“

“

1278 (1861)

3 Ağustos
314
20 Temmuz
314
21 Temmuz
314

14 Teşrin
Sani 314
8 Eylül 314

“

“

“

“

Barum
Mığırdic
Efendi
Karain
Efendi
Misak
Kirkoryan
Efendi
Monka
Efendi
Mikael
Efendi
Artan
Tayurciyan
Efendi
Antikaciyan
Efendi
Çamim
Cimyan
Efendi
Sarkis Efendi

“

“

“

1278 (1861)

21 Temmuz
314

“

“

“

“

“

“

“

1278 (1861)

“

“

“

1250 (1834)

27 Temmuz
314
24 Temmuz
314

“

“

“

“

“

Gürün

“

“

“

“

1890

“

“

“

“

“

“

1872

“

“

“

“

“

“

“

1304 (1886)

“

“

“

“

“

“

Katolik
Ermeni
“

“

“

“

1278 (1861)

“

“

“

1270 (1853)

“

Darende

“

Ermeni

“

60

45

1281 (1864)

“

“

“

“

“

160

30

Meçhul

“

0

0

1304 (1886)

“

200

60

1280 (1863)

“

30

0

1268 (1871)

“

Mığırdic
Toryan
Efendi
Abakim
Efendi
Abadis
Efendi
Rum
Metropolitliğ
i
“

“

Gürün

Ermeni

“

Divriği

Porotestan
Mektebi
“

“

Bünyan
Hamid

Rum
Mektebi

Rum

“

Koçgiri

Kuzbağı

“

15

0

Kadim

“

“

Rahdahdahd
a

“

“

“

18

0

Kadim

Katolik
Ermeni
Ermeni

“

15 Şubat
314
13 Şubat
314
13 Şubat
Sani 314
13 Şubat
Sani 314
13 Şubat
Sani 314
13 Şubat
Sani 314
18 Temmuz
Sani 314
9 Nisan
Sene 314
18 Teşrin
Sani 314
13 Ağustos
314
1 Temmuz
314
1 Temmuz
314

a. 1317 (1890) Salnamesine Göre Yabancı Okullar
Tablo 2. 1317 (1890) Salnamesine Göre Yabancı Okullar 13
Liva

13

Kaza

Namına
Ruhsat
Verilmiş
olan
Müdür-i
Mesul
Poroşaya

Mektebin
Derecesi

Cizvit
Mektebi
“

Mekteb
in
Mensu
p
Olduğu
Cemaat
Fransız
Mektebi
“

Mektebin
İsmi

Talebe Adedi
Zükü
r

İnas

İdadi

285

0

“

İbtidai

0

200

Amerik
a
“

Mister
Hubbart
“

İdadi

200

0

Rüşdiye

0

60

Sivas

Sivas

“

“

“

“

“

“

Protestan
Mektebi
“

“

Gürün

“

“

Davidyan

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

S.N.M.S, 1317, s, 1278- 1279- 1280- 1281.

Tarihi
Küşadı

Ruhsatnam
e Tarihi

1298
(1880)
1307
(1889)
1270
(1853)
1270
(1853)
1293
(1866)
1293
(1866)

17 Teşrin
Evvel 314
“
27 Teşrin
Evvel 314
“
16 Kanun
Evvel 314
“

2. 1318 (1901) Maarif Salnamesine Göre Gayrimüslim Mektepler
Tablo 1. Maarif Salnamesine Gayrimüslim Mektepler14
Liva

Kaza

Mektebin
İsmi

Mektebin
Mensup
Olduğu
Cemaat

Namına
Ruhsat
Verilmiş olan
Müdür-i
Mesul

Mektebin
Derecesi

Talebe Adedi
Zükür

İnas

Tarihi
Küşadı

Ruhsatname
Tarihi

18 Kanun
Evvel 310
31 Kanun
Sani 310

Sivas

Sivas

Ermeni

Ermeni

Sihak Efendi

Rüşdiye

0

0

302

“

“

Ermeni
Katolik

“

Mardirus
Mağiryan
Efendi

İbtidai

150

190

Kadime

“

“

Katolik

“

“

80

130

1863

“

“

Ermeni

“

Givonat
Efendi
Tanil Efendi

“

45

0

“

“

Davidyan

“

“

38

50

“

“

Ermeni

“

Odis Balyan
Efendi
Agob Efendi

1293
(1876)
Kadimen

“

150

0

“

“

“

29

0

“

“

150

0

“

“

Manuk
Efendi
Yarsasyan
Efendi
Akai Hanım

“

“

“

0

22

“

“

80

0

“

“

25

“

“

“

“

“

Nersisyan
Mektebi

“

“

“

Armiyan
Mektebi

“

“

Gürün

“

“

“

Ermeni
Protestan
Mektebi
Ermeni
Katolik

“

“

Mektebi
Kebir

“

“

“

Ermeni

“

Dikran
odabaşyan
Efendi
Simon
Borunsyan
Efendi
Simon
Borunyan
Efendi
Simon
Tenkiryan
Efendi
Trofyan
Ohannes
Efendi
Avakim
Bakaiyan
Efendi
Ardaşes
çemimcimiya
n Efendi
Kegam
Antikacyan
Efendi
Vartan
Temurciyan
Efendi

“

“

Şehirdiye
n
Yetimler
Mektebi
Lustiyen
Mektebi
Tarkimat
yas
Mektebi
Tavrkimy
an
Mektebi
Putkiç
Mektebi

14

“
“
“

“

“

“

1313
(1895)
1295
(1878)
1267
(1850)

31 Kanun
Sani 310
15 Teşrin Sani
314
15 Teşrin
Evvel 314
8 Temmuz
314
27 Teşrin
Evvel 314
30 Teşrin
Evvel 314
29 Teşrin
Evvel 314
29 Teşrin
Evvel 314

15

1284
(1867)

27 Teşrin
Evvel 314

80

0

1299
(1881)

28 Teşrin
Evvel 314

“

170

0

1283
(1866)

27 Teşrin
evvel 314

“

500

200

101 (719)

14 Kanun
Evvel 314

“

70

0

1288
(1871)

9 Nisan 314

“

46

0

1270
(1853)

13 Şubat 314

İdadi

300

0

1862

13 Şubat 314

İbtidai

75

0

1888

13 Şubat 314

S.N.M.S, 1318, s, 1408- 1409- 1410- 1411- 1412- 1413- 1415- 1428- 1429.

1309
(1891)
1314

“

“

Viran
Kısa

“

Mikael
Hazelyan
Efendi
Monuka
Ohannesyan
Efendi
Kivork
Efendi
Kivork
Temurciyan
Efendi
Zakaria
Marakoryan
Efendi
Serabyon
Efendi
Nişan Efendi

“

25

13

1872

13 Şubat 314

“

“

Ermeni
Katolik

Ermeni

“

75

57

1890

15 Şubat 314

“

“

Ermeni

“

“

0

35

1877

“

95

0

1305
(1887)

16 Kanun
Evvel 314
16 Kanun
Evvel 314

“

“

Ermeni
Protestan

“

“

Bünyan
Hamid

Ermeni

“

“

40

02

1300
(1882)

17 Ağustos
314

“

“

“

“

“

55

0

“

20

0

Babek
Babekyan
Efendi
Kayseri
metropolidi
Kayseri
Metropolidi
Avadis
Çeltikyan
Efendi
Agob Efendi

“

10

0

1280
(1863)
1250
(1834)
1210
(1795)

17 Ağustos
314
16 Ağustos
314
17 Ağustos
314

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Rum

“

“

Rum
Mektebi
“

“

25

0

Kadim

“

40

0

Kadim

“

0

0

Kadim

1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
17 Haziran
314

“

Divriği

Ermeni
Protestan

Ermeni

“

“

Ermeni

“

“

0

0

“

Artin
Kasayan
Efendi

“

0

0

1294
(1877)
1178
(1764)

20 Temmuz
314
21 Temmuz
314

“

“

“

“

“

“

“

“

0

0

1278
(1861)

21 Temmuz
314

“

“

“

“

0

0

1278
(1861)

23 Temmuz
314

“

“

“

“

“

0

15

1250
(1834)

23 Temmuz
314

“

Darende

“

“

“

105

4

“

“

“

“

51

0

1281
(1864)
Kadim

13 Şubat 314

“

“

“

Ermeni
Protestan

“

“

40

0

1268
(1851)

3 Temmuz
314

“

Yıldızeli

Ermeni

“

“

35

0

1790

“

Tonus

“

“

“

25

13

1285
(1868)

12 Temmuz
314
26 Kanun
Evvel 314

“

“

“

“

“

30

0

1260
(1844)

30 Kanun
Evvel 314

“

“

“

“

Mığırdic
Parsemiyan
Efendi
Karabet
Kuncekyan
Efendi
Misak
Kirkoryan
Efendi
Mığıryan
Sarkis Efendi
Mığırdic
Toryan
Efendi
Mığırdic
Toryan
Efendi
Karabet
Efendi
İğor
Variciyan
Efendi
Tikos
Varciyan
Efendi
Ohannes
Oğlu

“

“

20

0

1281
(1864)

27 Kanun
Evvel 314

“

18 Temmuz
314

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Ermeni
Protestan

“

“

“

Ermeni

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Ermeni
Mektebi

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Aziziye

“

“

“

“

Ermeni
Protestan

“

“

Koçgiri

Ermeni

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Baradoris
Efendi
Andun
Asadoryan
Efendi
Tomas
Efendi
Kuyumcu
Kirkor
Efendi
Avakim
Keşişyan
Efendi
Sarkis
Nakşiyan
Efendi
Parsih Efendi

“

55

5

1270
(1853)

28 Kanun
Evvel 314

“

11

0

“

100

0

1360
(1941)
1881

29 Kanun
Evvel 314
3 Haziran 314

“

40

0

1280
(1860)

21 Ağustos
314

“

60

0

1306
(1888)

20 Ağustos
314

“

45

0

306 (918)

Kazaros
Efendi
Badiros
Efendi
Karabet
Savalyan
Efendi
Toros
Kumcuyan
Efendi
Haçadur
Ohannesyan
Efendi
Agob
Simonyan
Efendi
Arşak
Korisikiyan
Efendi
Vahan
Amediyan
Efendi
Artin
Armağatyan
Efendi
Kivork
Efendi
Avsip Efendi

“

44

0

“

50

0

“

60

0

1280
(1860)
1306
(1888)
1250
(1834)

24 Ağustos
314
20 Ağustos
314
27 Ağustos
314
20 Ağustos
314

“

80

0

1280
(1860)

21 Ağustos
314

“

60

0

1275
(1858)

21 Ağustos
314

“

25

0

1306
(1888)

21 Ağustos
314

“

53

0

1280
(1860)

20 Ağustos
314

“

50

0

1280
(1860)

3 Ağustos 314

“

20

0

1290
(1870)

13 Ağustos
314

“

30

0

1870

“

40

10

1856

Osbik Payasi
Efendi
Metroponis
Efendi
Hazaryan
Karabet
Efendi
Nişan Efendi

“

80

8

“

100

0

1293
(1873)
1888

“

80

10

1890

22 Kanun
Evvel 314
25 Teşrin Sani
314
29 Teşrin
Evvel 314
22 Teşrin
Evvel 314
29 Ağustos
314

“

20

20

1881

Karabet
Enfendi
Bahadur
Agacanyan
Efendi

“

160

0

1882

“

13

“

1840

25 Teşrin
Evvel 314
21 Teşrin Sani
314
23 Teşrin
Evvel 314

“

“

“

“

“

25

“

1881

“

61

“

1289
(1869)

1 Temmuz
314
1 Temmuz
314

“

İrovyar
Efendi
Karahisar
Şarki Rum
Metropolitliğ
i
“

“

“

Rum
Mektebi

Rum

“

“

“

“

80

“

“

“

“

“

70

“

“

“

“

“

“

20

“

“

“

“

“

“

“

12

“

“

“

“

“

“

“

70

“

“

“

“

“

“

“

25

“

“

“

“

“

“

“

15

“

“

“

“

“

“

“

18

“

“

“

“

“

“

“

20

“

“

“

“

“

“

“

65

“

“

“

“

“

“

“

0

“

“

Hafik

Ermeni

Ermeni

Durratsu
Mardirus
Efendi

“

30

0

1289
(1869)
1284
(1867)
1284
(1867)
1284
(1867)
1273
(1856)
1294
(1877)
1294
(1877)
1280
(1863)
1281
(1864)
1293
(1876)
1289
(1876)
1305
(1887)

1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
1 Temmuz
314
2 Kanun
Evvel 314

“

“

“

“

“

“

“

Murat Efendi

“

45

“

“

“

“

“

“

28

“

“

“

“

“

Dudakyan
Artin Efendi
Artin Efendi

“

25

“

“

“

“

“

“

16

“

17 Teşrin
Evvel 314
31 Teşrin
Evvel 314
12 Kanun
Evvel 314
3 Eylül 314

“

“

“

“

“

42

“

“

“

“

“

Narsisyan
Efendi
Markar
Asaryan
Efendi
Sarkis Efendi

1300
(1882)
1301
(1883)
1295
(1878)
1293
(1876)
1300
(1882)

“

80

“

“

“

“

“

“

24

“

17 Teşrin
Evvel 314
3 Eylül 314

“

“

“

“

“

29

“

“

“

“

“

“

41

“

1309
(1891)

14 Teşrin Sani
314

“

“

“

“

“

29

“

1295
(1878)

3 Eylül 314

“

“

“

“

“

30

“

“

“

“

“

Zurnaciyan
Efendi
Dünek
Zadeliyan
Efendi
Alexsan
Muratyan
Efendi
Sarkis
Bağosyan
Efendi
Karazban
Efendi
Neoliya
Efendi

1293
(1876)
1298
(1880)
1289
(1879)

“

16

“

1290
(1880)
1314
(1896)

14 Teşrin Sani
314
8 Eylül 314

2 Kanun
Evvel 314

3 Eylül 314

“

“

“

“

Bey Oğlu
Maradoris
Efendi

“

“

15

1294
(1877)

22 Eylül 314

3. 1319 (1902) Maarif Salnamesine Göre Gayrimüslim Mektepler
Tablo 1. Maarif Salnamesine Gayrimüslim Mektepler 15
Liva

Kaza

Mektebin
İsmi

Mektebin
Mensup
Olduğu
Cemaat

Namına
Ruhsat
Verilmiş olan
Müdür-i
Mesul

Mektebin
Derecesi

Sivas

Sivas

Ermeni

Ermeni

Sihak Efendi

Rüşdiye

“

“

Ermeni
Katolik

“

Mardirus
Mığıryan

İbtidai

“

“

Katolik

“

Gayunet
Efendi

“

“

“

Ermeni

“

Tanil Efendi

“

“

Davidyan

“

“

“

Ermeni

“

“

“

Talebe Adedi

Zükür

İnas

0

0

Ruhsatname
Tarihi

306 (918)

28 Kanun Evvel
310
31 Kanun Sani
310

190

Kadim

80

130

1863

31 Kanun Sani
310

“

45

0

1293
(1876)

15 Teşrin Sani
314

Odis Balyan
Efendi

“

38

5

Kadim

15 Teşrin Evvel
314

“

Agob Efendi

“

150

0

1309
(1891)

8 Temmuz 314

Şehirdiyan

“

Manuk
Efendi

“

29

0

1314
(1896)

27 Teşrin Evvel
314

“

Yetimler
Mektebi

“

Yarsasyan
Efendi

“

150

0

1313
(1895)

30 Teşrin Evvel
314

“

“

Lustiyan

“

Akai
Hanımefendi

“

0

230

1295
(1878)

19 Teşrin Evvel
314

“

“

Tarkimatyas

“

Dikran
Otabaşyan
Efendi

“

80

0

1267
(1850)

29 Teşrin Evvel
314

“

“

Tavrkimyan

“

Simon
Baronyan
Efendi

“

25

15

1293
(1876)

27 Teşrin Evvel
314

15S.N.M.S,

1319, 672- 673- 674- 7-675- 676- 677- 678- 679.

150

Tarihi
Küşadı

“

“

Purkiç

“

Simon
Baronyan
Efendi

“

80

0

1299
(1881)

28 Teşrin Evvel
314

“

“

Nersesyan

“

Simon
Tenkiryan
Efendi

“

170

0

1283
(1866)

27 Teşrin Evvel
314

“

“

Armiyan

“

Tarukiyan
Ohannes
Efendi

“

-

205

101

12 Kanun Evvel
314

“

“

Ermeni
Protestan

“

Avakim
Bakalyan
Efendi

“

80

0

1288
(1855)

9 Nisan 314

“

“

Ermeni
Katolik

“

Ardeşes
Cemcemiyan
Efendi

“

46

0

1270
(1853)

13 Şubat 314

“

“

Mektebi Kebir

“

Kegam
Antakciyan
Efendi

İdadi

300

0

1862

13 Şubat 314

“

“

Ermeni

“

Vartan
Temurciyan
Efendi

İbtidai

65

0

1888

13 Şubat 314

“

“

Viran Kilise

“

Mikael
Hazalyan
Efendi

“

25

13

1872

13 Şubat 314

“

Sivas

Ermeni
Katolik

“

Monaka
Ohannes
Efendi

“

75

57

1895

15 Şubat 314

“

“

Ermeni

“

Kivork
Efendi

“

0

35

1877

16 Kanun Evvel
314

“

“

Ermeni
Protestan

“

Kivork
Temirciyan
Efendi

“

95

0

1309
(1891)

16 Kanun Evvel
314

“

Bünyan
Hamid

Ermeni

“

Zekeriya
Markaryan
Efendi

“

40

0

1300
(1882)

17 Ağustos 314

“

“

“

“

Sarabyon
Efendi

“

55

20

1280
(1863)

17 Ağustos 314

“

“

“

“

Nişan Efendi

“

20

0

1250
(1834)

16 Ağustos 314

“

“

“

“

Babeg
Babegyan
Efendi

“

100

0

1280
(1863)

17 Ağustos 314

“

“

Rum Mektebi

Rum

Kayseri
Metropoliti

“

25

0

Kadim

1 Temmuz 314

“

“

“

“

Kayseri
Metropoliti

“

40

0

Kadim

1 Temmuz 314

“

Divriği

Ermeni
Protestan

Ermeni

Avadis
Çelişkiyan
Efendi

“

0

0

Kadim

17 Haziran 314

“

“

Ermeni

“

Agob Efendi

“

0

0

1294
(1877)

20 Temmuz 314

“

“

“

“

Artin
Kasabyan
Efendi

“

0

0

1278
(1861)

21 Temmuz 314

“

“

“

“

Mığırdic
Parsimyan
Efendi

“

0

0

1278
(1861)

21 Temmuz 314

“

“

“

“

Karabet
Koncakliyan
Efendi

“

0

0

1278
(1861)

23 Temmuz 314

“

“

“

“

Misak
Kirkoryan
Efendi

“

0

0

1250
(1834)

23 Temmuz 314

“

Darende

“

“

Mığıryan
Sarkis Efendi

“

105

15

1281
(1864)

13 Şubat 314

“

“

“

“

Mığıridc
Toryan
Efendi

“

51

4

Kadim

18 Temmuz 314

“

“

Ermeni
Protestan

“

Mığırdic
Toryan
Efendi

“

40

0

1268
(1851)

3 Temmuz 314

“

Yıldızeli

Ermeni

“

Karabet
Efendi

“

35

0

1790

12 Temmuz 314

“

Tonus

“

“

İgor
Varcebet
Efendi ?

“

25

0

1285
(1860)

26 Kanun Evvel
314

“

“

“

“

Tikos
Varcebet
Efendi

“

20

13

1260
(1844)

30 Kanun Evvel
314

“

“

“

“

“

20

0

1281
(1864)

27 Kanun Evvel
314

“

“

“

“

Ohennes
Oğlu
Mardirus
Efendi
Andon
Asadoryan
Efendi

“

55

0

1270
(1853)

28 Kanun Evvel
314

“

“

“

“

Tomas
Efendi

“

11

5

1360
(1941)

29 Kanun Evvel
314

“

“

Ermeni
Protestan

“

Kuyumcu
Kirkor
Efendi

“

100

0

1881

3 Haziran 315

“

“

Ermeni

“

Avakim
Keşişyan
Efendi

“

40

0

1280
(1863)

21 Ağustos 314

“

“

“

“

Sarkis
Nakaşyan
Efendi

“

65

0

1306
(1888)

20 Ağustos 314

“

“

“

“

Parsih Efendi

“

45

0

306

24 Ağustos 314

“

Sivas

“

Ermeni

Kizaros
Efendi

“

44

0

1280
(1863)

20 Ağustos 314

“

“

“

“

Bedros
Efendi

“

50

“

1306
(1888)

27 Ağustos 314

“

“

“

“

Karabet
Sivayan
Efendi

“

60

“

1250
(1834)

20 Ağustos 314

“

“

“

“

Toros
Kumciyan

“

80

“

1380
(1960)

31Ağustos 314

“

“

Ermeni
Mektebi

“

Haçadur
Ohhannesyan
Efendi

“

60

“

1275
(1858)

21 Ağustos 314

“

“

“

“

Agop
Simonyan
Efendi

“

25

“

1306
(1888)

21 Ağustos 314

“

“

“

“

Arşak
Korisika
Efendi

“

53

“

1280
(1863)

20 Ağustos 314

“

Aziziye

“

“

Vahan
Amadyan

“

50

“

1280
(1863)

3 Ağustos 314

“

“

Ermeni
Protestan

“

Artin Efendi

“

20

“

1290
(1873)

13 Ağustos 314

“

Koçgiri

Ermeni

“

Armagadyan
Efendi

“

30

“

1870

22 Kanun Evvel
314

“

“

“

“

Kivork
Efendi

“

40

20

1856

25 Teşrin Sani
314

“

“

“

“

Avsip Efendi

“

80

8

1293
(1876)

29 Teşrin Evvel
314

“

“

“

“

Osbin Papası
?

“

100

0

1888

22 Teşrin Evvel
314

“

“

“

“

Mitraponos
Efendi

“

80

10

1890

29 Ağustos 314

“

“

“

“

Hazaryan
Karabet
Efendi

“

70

10

1881

25 Teşrin Evvel
314

“

“

“

“

Nişan Efendi

“

160

0

1882

21 Teşrin Sani
314

“

“

“

“

Karabet
Efendi

“

13

“

1840

22 Teşrin Evvel
314

“

“

“

“

Bahadur
Agacanyan
Efendi

“

25

“

1881

1 Temmuz 314

“

“

Rum Mektebi

Rum

Karahisar-ı
Şarki Rum
Metropoliti

“

71

“

1289
(1872)

“

“

“

“

“

“

“

80

“

1289
(1872)

“

“

“

“

“

“

“

70

“

1284
(1867)

“

“

“

“

“

“

“

20

“

1284
(1867)

“

“

“

“

“

“

“

12

“

1284
(1867)

“

“

“

“

“

“

“

70

“

1273
(1856)

“

“

“

“

“

“

“

25

“

1294
(1877)

“

“

“

“

“

“

“

15

“

1294
(1877)

“

“

“

“

“

“

“

18

“

1280
(1863)

“

“

“

“

“

“

“

20

“

1281
(1864)

“

“

“

“

“

“

“

65

“

1293
(1876)

“

“

“

“

“

“

“

00

“

1289
(1872)

“

“

Hafik

Ermeni

Ermeni

Diratsu
Mardirus
Efendi

“

30

“

1305
(1887)

2 Kanun Evvel
314

“

“

“

“

Murat Efendi

“

45

“

1300
(1882)

17 Teşrin Evvel
314

“

“

“

“

Dudakyan
Artin Efendi

“

18

“

1309
(1891)

16 Teşrin Evvel
314

“

“

“

“

Artin Efendi

“

25

“

1295
(1878)

12 Teşrin Sani
314

“

“

“

“

Nursin
Babekyan
Efendi

“

16

“

1293
(1876)

3 Eylül 314

“

“

“

“

Markar
Asaryan
Efendi

“

34

“

1300
(1882)

2 Kanun Evvel
314

“

“

“

“

Sarkis Efendi

“

80

“

1293
(1876)

17 Teşrin Evvel
314

“

“

“

“

Zurnaciyan
Efendi

“

24

“

1298
(1876)

3 Eylül 314

“

“

“

“

Dünek
Zadeliyan
Efendi

“

19

“

1289
(1872)

3 Eylül 314

“

“

“

“

Alexsan
Efendi

“

41

“

1390
(1970)

14 Teşrin Sani
314

“

“

“

“

Sarkis
Bagosyan
Efendi

“

29

“

1295
(1878)

3 Eylül 314

“

“

“

“

Kırazban
Efendi

“

30

“

1290
(1873)

14 Teşrin Evvel
Sani 314

“

“

“

“

Nevaliya
Efendi

“

16

“

1314
(1896)

8 Eylül 314

“

“

“

“

Bey Oğlu
Mardirus
Efendi

“

15

“

1294
(1877)

22 Eylül 314

4. 1321 (1903) Maarif Salnamelerine Göre Sivas’ta Gayrimüslim Mektepler
Tablo 1. Maarif Salnamelere Göre Gayrimüslim Mektepler16
Liva

Kaza

Mektebin
İsmi

Mektebi
n
Mensup
Olduğu
Cemaat

Sivas

Sivas

Ermeni

“

“

“

Ermeni
Katolik
“

“

“

“

“

“

“

Enamiye

“

“

“

Ermeni

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Armiyan

“

“

“

Ermeni

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Gürün

“

Protestan

“

“

“

Katolik

“

“

“

Ermeni

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Katolik

16

S.N.M.S, 1321, 554- 555- 556.

Namına
Ruhsat
Verilmiş
olan
Müdür-i
Mesul
Mardirus
Mığıryan
Agopt
Efendi
Manat
Efendi
Barsamyan
Efendi
Akabi
Hanım
Dekramat
Efendi
Simon
Barunyan
Efendi
Nişan
Barmasyan
Efendi
Simon
Efendi
Turukan
Ohannes
Efendi
Avadis
Balyan
Efendi
Agop
Efendi
Tatel
Efendi
Avaim
Bakalyan
Efendi
Avaim
Bakalyan
Efendi
Avakim
Balyan
Efendi
Vosan
Temirciyan
Efendi
Mihael
Gazalyan
Efendi
Monaka
Ohennes
Efendi

Mektebin
Derecesi

Talebe Adedi

Tarihi
Küşadı

Ruhsatname
Tarihi

13 Kanun
Evvel 310
13 Kanun
Evvel 312
17 Teşrin
Evvel 314
30 Teşrin
Evvel 314
“

İbtidai

Zükür
45

İnas
0

0

İnas İbtidai

-

40

1863

Zükür
İbtidai
Zükür
İbtidai
İnas İbtidai

60

-

80

-

-

65

Zükür
İbtidai
Zükür İnas

105

-

26

20

1324
(1906)
1313
(1895)
1295
(1878)
1267
(1850)
1286
(1869)

Zükür
İbtidai

85

-

1299
(1881)

“

Zükür
İbtidai
İnas
Rüşdiye

51

-

“

305

89

1283
(1866)
1301
(1883)

Zükür
İbtidai İnas

5

32

-

15 Teşrin
Evvel 314

“

43

27

“

49

32

“

60

-

1309
(1891)
1293
(1876)
1288
(1871)

8 Temmuz
314
15 Teşrin Sani
314
9 Nisan 314

“

55

-

1270
(1853)

13 Şubat 314

Zükür İdadi

305

60

1862

“

Zükür
İbtidai

44

35

1288
(1871)

“

“

67

44

1872

“

İnas İdadi

80

-

1895

15 Şubat 314

“
“

14 Kanun
Evvel 314

“

“

“

Ermeni
Protestan

“

“

“

“

“

Bünyan
Hamid

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Rum

Rum

“

“

“

“

“

Divriği

Ermeni

Ermeni

“

“

“

“

“

“

“

“

Apur
Temuciyan
Efendi
Apur
Temuciyan
Efendi
Markir
Zadaryan
Efendi
Karabet
Efendi
Yabakyan
Efendi
Nişan
Efendi
Kayseri
Metropolidi
Kayseri
Metropolidi
Agob efendi

Zükür, İnas
İbtidai

32

45

1877

16 Kanun
Evvel 314

İnas İbtidai

-

39

1309
(1891)

“

Zükür
İbtidai

26

-

1300
(1882)

17 Ağustos
314

“

24

-

“

“

13

-

“

28

-

“

25

-

1280
(1863)
1280
(1863)
1250
(1834)
1834

“

18

-

1834

“

40

-

Artin
Kasabyan
Efendi
Mığırdic
Borisyan
Efendi

“

35

-

1294
(1877)
1287
(1870)

“

40

-

“
16 Ağustos
314
1 Temmuz
314
“
“
21 Temmuz
314
“

1278
(1861)
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Tablo 2. Maarif Salnamesine Göre Yabancı Okullar17

Sivas

Sivas

Cizvit

Fransız

Namına
Ruhsat
Verilmiş
olan
Müdür-i
Mesul
Provye

“
“

“
“

“
Protestan

“
Amerikan

“
Mister Peri

İnas İbtidai
Zükür İdadi

“
340

“
“

1891
1854

27 Teşrin
Evvel 314
“
“

“

“

“

“

“

İnas
Rüşdiye

“

55

1854

“

Liva

Kaza

Mektebin
İsmi

Mektebin
Mensup
Olduğu
Cemaat

Mektebin
Derecesi

Talebe Adedi

Tarihi
Küşadı

Ruhsatname
Tarihi

Zükür

İnas

Zükür İdadi

401

279

1882

SONUÇ
Osmanlı Devleti’nin maarif yapılanması içerisinde sergilediği gelişimin bir nüsvesini teşkil eden Sivas
ili devrin maarif yapısına benzer bir özellik göstermektedir. Tanzimat ile başlayan reformist hareketler,
batılılaşma sürecinin getirdiği modernizasyon ile birlikte vilayet içerisinde ki eğitim ve öğretim
kurumlarının sayısının artmasına sebep olmuştur.
Sivas ilinin nüfusunun %17’sinin oluşturan gayrimüslim kitlenin okullaşma oranı Müslüman nüfusa
göre fazlalık göstermektedir. Gayrimüslim mekteplerde öğrenim gören öğrenci sayılıları Müslümanlara
nazaran daha fazladır. Aynı zamanda gayrimüslim okullarının yanı sıra Amerikan ve Fransız kökenli
yabancı okullarda hizmet vermektedir. Gayrimüslim ve yabancı özel okullarda 14000’e yakın öğrenci
her yıl eğitim görmektedir.
17S.N.M.S,

1321, 562.

Sonuç olarak XX. yüzyıl başlarında Sivas Vilayeti ve ona bağlı Merkez. Amasya, Tokat ve Karahisar
Sancaklarında 3 İdadi, 1 Darülmuallimin, 1 tanesi askeri ve 1 tanesi kız mektebi olmak üzere 24 rüşdiye,
113 medrese 282 adet gayrimüslim mektebi ve 10 tane de yabancı okul vardır.
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