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ÖNSÖZ  

Küreselleşme ve dijitalleşme ile birlikte yaşanan dönüşüm ve değişim, 

kişilerin sosyal hayatı yanı sıra bilimsel anlamda da çalışmaları 

etkilemiş, bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemde farklı 

disiplindeki araştırmacıları bir biri ile çalışmalarını gerekli kılmıştır. 

Bu süreçte disiplinlerarası çalışmalar da artmış ve önem kazanmıştır. 

Özellikle sosyal bilimler alanı diğer tüm alanlar ile çalışmaya müsait 

olduğundan çok farklı çalışmaların ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bilimsel anlamda Multidisipliner çalışmaların literatüre katacakları 

gün geçtikçe değer kazanmaktadır.  

Bilginin Küreselleşmesi ile birlikte bilgi paylaşımının önemi de ortaya 

çıkmaktadır, bireyler ve Ülkeler için sahip olunan büyük gücün bilgi 

olduğu bu günümüzde sahip olunan bilginin kullanımı ve güncel bilgi 

üretimi akademide kişilere uluslararası platformlarda ülkeler büyük 

rekabet avantajı sağlamaktadır.  

Günümüz Pandemi sürecinde de görüldüğü gibi bilgiye sahip kişiler 

ve ülkeler uluslararası platformlarda söz sahibi olmakta ve toplumları 

yönlendirebilmektedir. Yapılan her çalışma araştırmacılar için veri 

oluşturmakta ve her araştırmacı bilime yenilikler getirmektedir. 

Ayrıca ortaya çıkan her bir yenilik ve değişim, bilimsel disiplinlerin 

birbirlerine yaklaşmalarına ve disiplinler arası bir yaklaşımın ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Bu kitap kapsamında da pek çok 

disiplinlerarası çalışmaya yer verilmiştir.  
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Kitaba bölüm yazarak bilgiyi evrenselleştiren, paylaşan, çoğaltan 

bütün hocalarıma bu kitaptan faydalanacak araştırmacılar adına 

teşekkür ederim. Ayrıca bu ve benzeri kitapların can bulmasında 

katkısı olan bütün emeği geçenlere ve yazarları bir platformda 

buluşturup bu değerli eserleri bir kitaba dönüştüren İKSAD 

Yayınevi’ne sonsuz teşekkürler…                                                                                         

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ 
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ŞANLIURFA İLİ ULAŞTIRMA YAPISININ YETKİ 
BELGELERİ DÜZEYİNDE İRDELENMESİ* 

 

Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan DOĞAN1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
* Bu çalıĢma; 6-8 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Harran Üniversitesi (ġanlıurfa, 
Türkiye) tarafından düzenlenen, 2. Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve BeĢeri 
Bilimleri Kongresi kapsamında sunulan özet bildiriden türetilmiĢtir. 
1 Iğdır Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme Bölümü. Iğdır, 
Türkiye. aalpaslanoglu@gmail.com. ORCID ID: 0000-0003-0859-984X 

mailto:alpaslanoglu@gmail.com
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GİRİŞ 

ġanlıurfa ili, günümüzde ve tarihte önemli bir ulaĢtırma merkezi 

durumundadır. Neredeyse tüm taĢıma türlerini barındırması, üç adet 

kara hudut kapısının varlığı, Orta Doğu‟ya açılan bir lokasyonda yer 

alarak, önemli ulaĢım potansiyeline sahip olması; ġanlıurfa ilinin 

ulaĢtırma açısından önemli olmasının kök sebeplerinden baĢlıcalarıdır. 

Bu nedenler, ayrıca ġanlıurfa ili ulaĢtırma yapısının araĢtırma konusu 

olarak seçilmesinde de öncül teĢvik edici unsurlardır. Öte yandan 

araĢtırma; ġanlıurfa ilinin ulaĢtırma ve lojistik açısından geliĢimi ile 

beraber ulaĢtırma ve lojistik sektörünün, ulusal ve yerel ölçekte 

ekonomik geliĢim için kaldıraç etkisinden yararlanılabilmesi 

bakımından önemli olabileceği düĢünülmektedir. 

AraĢtırma ile ġanlıurfa ili ulaĢtırma yapısının mevcut hali analiz 

edilmiĢ, ġehrin yüksek düzeyli ulaĢtırma potansiyelinden daha fazla 

oranda yararlanabilmesine yardımcı olması yönünde önemli 

olabilecek çıkarımların ortaya konulabilmesi amaçlanmıĢtır. Ayrıca 

ġanlıurfa ilinin uluslararası düzeyde ulaĢtırma ve lojistik merkezi 

olabilmesinin, mevcut ulaĢtırma yapısı ve özellikleri itibari ile ne 

ölçüde desteklenebildiği de araĢtırılmıĢtır.  

ġanlıurfa ulaĢtırma yapısı; taĢımacılık iĢinde iĢtigal edenlerin T.C. 

UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı‟ndan almaları zorunlu olan taĢımacılık 

faaliyetleri Yetki Belgeleri türleri, alt türleri ve sayıları esas alınarak 

irdelenmiĢtir. Yetki Belgeleri, taĢımacılık faaliyetlerine göre 

düzenlenmiĢ tür ve alt türlerden oluĢmaktadır. Yetki Belgesi 

olmaksızın ya da uygun Yetki Belgesi sahibi olunmadan herhangi bir 
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taĢımacılık faaliyetinde bulunmak yasal olarak mümkün değildir. 

Dolayısıyla Yetki Belgesi sayı ve türleri; doğrudan doğruya 

taĢımacılık faaliyetinin varlığı ile doğal olarak, ilgili ve göstergesi 

durumundadır. Bu nedenle ġanlıurfa ili taĢımacılık yapısı T.C. 

UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı‟nca verilmiĢ olan Yetki Belgeleri esas 

alınarak irdelenmiĢ ve ġanlıurfa ili ulaĢtırma altyapısına iliĢkin yapı 

ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırma için gerekli olan materyal ve veriler ikincil türden olup; 

baĢta T.C. UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere, T.C. 

CumhurbaĢkanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ġanlıurfa ili yerel yönetim kaynakları ile resmi raporlardan 

yararlanılmıĢtır. Elde edilen veriler analiz edilerek; Yetki Belgeleri 

sayı ve türleri esasında, ulaĢtırma faaliyetlerinin türü ve yapıları 

irdelenmiĢtir.  Verilerin tamamı, ilgili kurumlar tarafından kamuya 

açık olarak sunulan bilgi, tablo ve raporlardan oluĢmaktadır. Bu 

nedenle güvenirlik ve etik açıdan son derece üst düzey bir seviyeyi 

sağlamaktadır.  

ġanlıurfa ili; kara yolu, hava yolu ve demir yolu ulaĢım ağına sahip 

olup su yolu ulaĢımı projelerinin (feribot) tamamlanması ile beraber 

dört önemli ulaĢım hizmetini de sunabilen ender Ģehirler arasında 

yerini alabilecektir. ġanlıurfa ili, ulaĢtırma açısından tarihsel 

süreçlerde de önemli bir konumda yer almıĢtır. Ġlk ve orta çağda eski 

uygarlık merkezlerinden olan Mezopotamya ve Orta Doğu ülkeleri ile 

Avrupa arasındaki bazı yollar ġanlıurfa ili üzerinden geçmekteydi 

(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021a). Bu nedenle ġanlıurfa ili, 
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eski çağlardan beri doğu ile batının buluĢma noktalarının en 

hareketlisi ve en önemlisi olmuĢtur (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2021b). ġanlıurfa ilinin ulaĢtırma açısından önemi günümüzde de 

sürdürmektedir. Sınırları içinde üç adet kara hudut kapısına sahip olan 

ender Ģehirlerden birisi durumunda ve Orta Doğu baĢta olmak üzere 

Afrika kıtası ile Körfez ülkeleri ve Arap Yarımadasına kara yolu 

eriĢimi açısından eĢsiz bir potansiyele sahiptir. Bu özelliği ile 

ġanlıurfa‟nın, Türkiye‟nin güneyine eriĢiminde en önemli 

Ģehirlerinden birisi olduğu söylenebilir.   

ġanlıurfa ilinde ulaĢım; kara yolu, hava yolu ve demir yoluyla 

(bakınız ġekil 1) yapılmaktadır (ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi, 

2017). ġanlıurfa ili sınırları içinde 249 km uzunluğunda demir yolu 

ağı mevcuttur (2019 yılında tren iĢletilmemiĢtir) (T.C. UlaĢtırma ve 

Altyapı Bakanlığı, 2020a: 33). Bununla beraber, Gaziantep-ġanlıurfa-

Mardin güzergâhında yeni demir yolu hattı yapılması planlanmıĢtır 

(T.C. UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021: 267).  

 

Şekil 1: ġanlıurfa Ġli UlaĢtırma Haritası. (T.C. Milli Savunma Bakanlığı Harita 
Genel Müdürlüğü, 2021). Kamusal alanda. 
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ġanlıurfa ili toplam kara yolu ağı 1.371 km uzunluğundadır (T.C. 

UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020a: 15). Ġki milyon yolcu/yıl 

kapasiteli (48.180 uçak/yıl kapasite) ġanlıurfa GAP Havalimanı, iç ve 

dıĢ hatlarda taĢımacılık yapmaktadır (Devlet Hava Meydanları 

ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü, 2021).  Ayrıca, Atatürk Baraj Gölünde 

yolcu ve araç taĢımacılığı (T.C. UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı, 

2020a: 41) yapılması üzere, su yolu taĢıma projeleri baĢlamıĢtır.  

ġanlıurfa ili, üç adet kara hudut kapısı ile Suriye üzerinden Orta Doğu, 

Arap Yarımadası ve Afrika Kıtasına eriĢim olanağına sahiptir. Söz 

konusu ulaĢım; Akçakale, Ceylanpınar ve MürĢitpınar (yapım 

aĢamasında) kara hudut kapılarından gerçekleĢmektedir. Söz konusu 

kapılar A sınıfı statüye sahiptirler (bakınız Tablo 1).  

Tablo 1: ġanlıurfa Kara Hudut Kapıları 

 

Tablo 1 açıklama: 16.02.2021 itibari ile. A sınıfı gümrük müdürlükleri, her türlü 
gümrük iĢlemlerini (yolcu ve eĢya) yapmaya yetkilidirler. (T.C. Ticaret Bakanlığı, 
2021a); (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021b). Kaynaklarından oluĢturulmuĢtur.  

Türkiye‟deki mevcut yasalara göre taĢımacılık, taĢıma iĢleri, taĢıma ve 

Yetki Belgeleri ile ilgili hususlar yasal çerçevelerle belirlenmiĢtir 

(Doğan, 2015: 4). 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu‟nu madde 3‟e 

göre (4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu, 2003): TaĢıma, yolcunun 

HUDUT 

KAPISININ ADI

GÜMRÜK 
MÜDÜRLÜĞÜ

KOMŞU 
ÜLKEDEKİ 

HUDUT KAPISI

SINIFI
SINIR 

ÜLKESİ

AKÇAKALE Akçakale Gümrük Md. Tell Abyat A Faal* Daimi Suriye

CEYLANPINAR Ceylanpınar Gümrük Md. Resulayn A Faal Geçici Suriye

MÜRġĠTPINAR MürĢitpınar Gümrük Md. Ayn El Arab ** Faal Değil Geçici Suriye

DURUMU

(*) Suriye/güvenlik nedeniyle fiilen hizmet verilmemektedir. Güncelleme: 16 Şubat 2021
(**) Kuruluş çalışması devam etmektedir. 
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taĢıta bindiği veya eĢyanın taĢımacıya teslim edildiği yerden varıĢ 

noktasına götürülmesi; TaĢımacı, taĢımacı Yetki Belgesine sahip olan 

ve kendi nam ve hesabına taĢımayı bir ücret karĢılığı üstlenen gerçek 

veya tüzel kiĢi biçiminde ifade edilirken, TaĢıma iĢleri (faaliyetleri) 

ise taĢımacılık, acentelik, taĢıma iĢleri komisyonculuğu, nakliyat 

ambarı ve kargo iĢletmeciliği olarak tanımlanmaktadır. Türkiye‟de 

taĢımacılık ile ilgili faaliyette bulunulabilmesi için öncelikle T.C. 

UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı‟ndan, taĢımacılık faaliyeti ile ilgili 

Yetki Belgesi alınması zorunludur (4925 sayılı Karayolu TaĢıma 

Kanunu, 2003, madde 5). Yetki Belgesi alınmaksızın veya ilgili 

faaliyete iliĢkin Yetki Belgesinin olmaması halinde yapılacak her türlü 

taĢımacılık faaliyeti yasa dıĢı durumdadır. TaĢımacılık faaliyetleri 

yapılabilmesi için alınması zorunlu olan Yetki Belgeleri, alt türleri, 

tanımları ve simgeleri Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Yetki Belgesi Tür ve Alt Türleri   

YETKİ BELGESİ 
TÜRÜ 

BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI 

A türü Yetki Belgesi 
Otomobille ticari tarifeli veya tarifesiz olarak, Yurt içi 
veya uluslararası yolcu taĢımacılığı yapacak gerçek ve 
tüzel kiĢilere verilir. Ġki türü vardır. 

  
A1 Yurt içi tarifeli veya tarifesiz  
A2 Uluslararası tarifesiz  

B türü Yetki Belgesi 

Otobüsle Yurt içi ve/veya uluslararası yolcu taĢımacılığı 
veya hususi taĢımacılık yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere 
verilir. Üç türü vardır. 

  

B1 Ticari ve tarifeli  

B2 Ticari ve tarifesiz  

B3 
Hususi taĢımacılık faaliyetleri ve kendi personelinin 

taĢıması 

C türü Yetki Belgesi 
Yurt içi ve/veya uluslararası eĢya taĢımacılığı veya hususi 
taĢımacılık yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere verilir. Üç 
türü vardır. 
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C1 Hususi taĢımacılık 

C2 Ticari amaçlı taĢımacılık 

C3 Ticari amaçla taĢınma eĢyası taĢımacılığı 

 D türü Yetki Belgesi 
Otobüsle tarifeli veya tarifesiz Yurt içi yolcu taĢımacılığı 
veya hususi taĢımacılık yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere 
verilir. Dört türü vardır. 

  

D1 Ticari ve tarifeli  

D2 Ticari ve tarifesiz 

D3 Hususi taĢımacılık faaliyeti, kendi personelinin taĢıması 

D4 

Ticari olarak,  taĢıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 
100 kilometreye kadar olan Ģehirlerarası tarifeli ve 
tarifesiz  

F türü Yetki Belgesi Ticari amaçla yolcu taĢımacılığı alanında acentelik 
yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere verilir. Ġki türü vardır. 

  
F1 Yurt içi acentelik 

F2 Yurt içi ve/veya uluslararası acentelik 

G türü Yetki Belgesi 
Ticari amaçla eĢya veya kargo taĢımacılığı alanında 
acentelik yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere verilir. Üç türü 
vardır.  

  

G1 Yurt içi eĢya acenteliği  
G2 Yurt içi ve/veya uluslararası eĢya acenteliği  
G3 Yurt içi ve/veya uluslararası kargo acenteliği 

H türü Yetki Belgesi 
Ticari amaçla Yurt içi ve uluslararası eĢya taĢımacılığı 
alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere 
verilir. Ġki türü vardır. 

  
H1 Yurt içi  
H2 Yurt içi ve/veya uluslararası 

K türü Yetki Belgesi Yurt içi eĢya taĢımacılığı veya hususi taĢımacılık yapacak 
gerçek ve tüzel kiĢilere verilir. Üç türü vardır.  

  

K1 Ticari amaçla eĢya taĢımacılığı  
K2 Hususi amaçla eĢya taĢımacılığı  
K3 Ticari amaçla taĢınma eĢyası taĢımacılığı 

L türü Yetki Belgesi Ticari amaçla lojistik iĢletmeciliği yapacak gerçek ve 
tüzel kiĢilere verilir. Ġki türü vardır. 

  
L1 Yurt içi  
L2 Yurt içi ve/veya uluslararası 

M türü Yetki Belgesi Ticari amaçla tarifeli olarak kargo iĢletmeciliği yapacak 
gerçek ve tüzel kiĢilere verilir. Ġki türü vardır. 

  
M1 Ġl içi  
M2 Yurt içi ve/veya uluslararası  
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N türü Yetki Belgesi Ticari amaçla nakliyat ambarı iĢletmeciliği yapacak 
gerçek ve tüzel kiĢilere verilir. Ġki türü vardır. 

  
N1 Ġl içi  
N2 Yurt içi 

P türü Yetki Belgesi Ticari amaçla dağıtım iĢletmeciliği yapacak gerçek ve 
tüzel kiĢilere verilir. Ġki türü vardır. 

  
P1 Ġl içi  
P2 Yurt içi 

R türü Yetki Belgesi*  
Ticari amaçla eĢya taĢımacılığı alanında taĢıma iĢleri 
organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere verilir. 

Ġki türü vardır. 

  
R1 Yurt içi  
R2 Yurt içi ve/veya uluslararası 

T türü Yetki Belgesi Terminal iĢletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kiĢiler ile 
kamu kurum ve kuruluĢlarına verilir. Üç türü vardır.  

  

T1 
BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali 

iĢletmeciliği 

T2 
BüyükĢehir Belediyesi sınırları dıĢında kalan yerleĢim 
birimlerinde yolcu terminali iĢletmeciliği  

T3 EĢya terminali iĢletmeciliği  

Tablo 2 açıklama: (Karayolu TaĢıma Yönetmeliği, 2018). Kaynak verilerine göre 
yazar tarafından oluĢturulmuĢtur. (*): TaĢıma iĢleri organizatörü (R türü) Yetki 
Belgesi; 01.01.2019 tarihi itibari ile kaldırılmıĢ ve bu tarihten itibaren TaĢıma ĠĢleri 
Organizatörü (TĠO) Yetki Belgesi olarak değerlendirilmektedir (Karayolu TaĢıma 
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2018). 

1. ŞANLIURFA İLİ ULAŞTIRMA YAPISI 

ġanlıurfa ilinde taĢımacılık faaliyetlerinde yer alan Yetki Belgesi 

sahibi taĢımacılık faaliyetleri ile iĢtigal eden iĢletmelere ait Yetki 

Belgesi sayısı toplam olarak 2.913 adet olup bu sayı ile Türkiye‟deki 

toplam Yetki Belgeleri sayısının %0,6 oranına karĢılık gelmektedir 

(T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi BaĢkanlığı, 2021; T.C. 

UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020b: 31). 21.03.2021 tarihi itibari 

ile ġanlıurfa ili, 2.589 adet ile en fazla K türü Yetki Belgesine sahiptir 

ve K türü Yetki Belgesi sayısı toplam Yetki Belgelerinin %89 oranını 
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oluĢturmaktadır. K türünden sonra; D türü ikinci, C türü ise üçüncü 

sırada yer almaktadır. B türü Yetki Belgesi bir adet iken L, M, P ve R 

(2019 yılı itibari ile TĠO belgesine dönüĢtürülmüĢtür) türü Yetki 

Belgeleri sahibi herhangi bir taĢımacılık faaliyeti bulunmamaktadır 

(bakınız Tablo 3 ve ġekil 2).   

Tablo 3: ġanlıurfa Ġli Toplam Yetki Belgesi Sayıları 

Yetki Belgesi Türü Yetki Belgesi Sayısı 
A Türü 7 

B Türü 1 

C Türü 43 

D Türü 189 

F Türü 40 

G Türü 23 

H Türü 7 

K Türü 2589 

L Türü 0 

M Türü 0 

N Türü 1 

P Türü 0 

R Türü 0 

T Türü 3 

TĠO Türü 10 

Tablo 3 açıklama: 21.03.2021 tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital 
DönüĢüm Ofisi BaĢkanlığı, 2021). Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 
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Şekil 2: ġanlıurfa Ġli Yetki Belgesi Sayılarının Türlerine Göre Dağılımı, 21.03.2021 
tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi BaĢkanlığı, 2021). 

Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

ġanlıurfa ilinde toplam 7 adet A türü Yetki Belgesi mevcut olup 

bunun tamamını A1 türü Yetki Belgesi oluĢturmaktadır (bakınız ġekil 

3).  

 

Şekil 3: ġanlıurfa A Türü Yetki Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı, 21.03.2021 
tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi BaĢkanlığı, 2021). 

Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

A B C D F G H K L M N P R T TĠO

7 1 43 
189 

40 23 7 

2589 

0 0 1 0 0 3 10 

A1; 365; 

100% 

A2; 0; 0% 
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Öte yandan bir adet B türü Yetki Belgesi mevcut olup bunu B1 türü 
Yetki Belgesi oluĢturmaktadır, dolayısıyla B1 ve B3 türü Yetki 
Belgesi bulunmamaktadır (bakınız ġekil 4).  

 

Şekil 4: ġanlıurfa B Türü Yetki Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı, 21.03.2021 
tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi BaĢkanlığı, 2021). 

Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

ġanlıurfa ili C türü Yetki Belgesi sayısı 43 adet olup bunun %95 
oranını C1 Yetki Belgesi (41 adet) oluĢturmakta, buna karĢın C3 Yetki 
Belgesi bulunmamaktadır (bakınız ġekil 5). Öte yandan,189 adet D 
türü Yetki Belgesi içinde, 142 adet ile en fazla D4 (%75) Yetki 

Belgesi olurken en az D1 Yetki Belgesi (2 adet) mevcuttur (bakınız 
ġekil 6).   

B1; 0; 0% 

B2; 1; 100% 

B3; 0; 0% 



 

 15 

 

Şekil 5: ġanlıurfa C Türü Yetki Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı, 21.03.2021 
tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi BaĢkanlığı, 2021). 

Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

 

Şekil 6: ġanlıurfa Ġli D Türü Yetki Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı, 
21.03.2021 tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi 

BaĢkanlığı, 2021). Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

C1; 2; 5% 

C2; 41; 95% 

C3; 0; 0% 

D1; 3; 2% 
D2; 30; 16% 

D3; 14; 7% 

D4; 142; 75% 
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F türü Yetki Belgesi toplam sayısı, alt türlerince (F1 ve F2) tam olarak 

yarı yarıya paylaĢılmıĢtır (bakınız ġekil 7).  

 

Şekil 7: ġanlıurfa Ġli F Türü Yetki Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı, 21.03.2021 
tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi BaĢkanlığı, 2021). 

Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

Bir baĢka acente iĢletme Yetki Belgesi olan, 23 adet G türü Yetki 

Belgesi içinde ağırlıklı olarak (20 adet-%87) G3 türü Yetki Belgesi 

yer edinmiĢtir. Buna karĢın G2 türü Yetki Belgesi, ġanlıurfa‟da henüz 

mevcut değildir (bakınız ġekil 8). 

 

F1; 20; 50% 
F2; 20; 50% 
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Şekil 8: ġanlıurfa Ġli G Türü Yetki Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı, 
21.03.2021 tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi 

BaĢkanlığı, 2021). Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

H türü Yetki Belgesi toplam sayısı 7 adet olup bunun tamamını H1 

türü Yetki Belgesi oluĢturmaktadır ve H2 türü Yetki Belgesi henüz 

mevcut değildir (bakınız ġekil 9).  

Şekil 9: ġanlıurfa Ġli H Türü Yetki Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı, 
21.03.2021 tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi 

BaĢkanlığı, 2021). Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

G1; 3; 13% 

G2; 0; 0% 

G3; 20; 87% 

H1 

7 

100% 

H2 

0 

0% 
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Toplam 2.589 adet K türü Yetki Belgesi sayısının neredeyse tamamını 

K1 ve K2 türü Yetki Belgeleri oluĢturmaktadır ve 7 adet K3 türü 

Yetki Belgesi mevcuttur (bakınız ġekil 10).   

 

Şekil 10: ġanlıurfa Ġli K Türü Yetki Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı, 
21.03.2021 tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi 

BaĢkanlığı, 2021). Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

Yasal düzenlemeler göre terminaller; “insan veya eĢya taĢımalarında, 

araçların indirme, bindirme, yükleme, boĢaltma, aktarma yaptıkları ve 

ayrıca bilet satıĢı ile bekleme, haberleĢme, Ģehir ulaĢımı ve benzeri 

hizmetlerin de sağlandığı yerler” (2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu, 1983) biçiminde tanımlanmaktadır. T1 ve T2 yolcu terminali 

iĢletmeciliği Yetki Belgeleri iken T3, eĢya terminali iĢletme Yetki 

Belgesidir. Buna göre; ġanlıurfa üç adet T1 Yetki Belgesine (yolcu 

taĢıma) sahipken T3 ve T2 Yetki Belgeleri mevcut değildir (bakınız 

ġekil 11).  

K1+K2 

2582 

100% 

K3 

7 

0% 
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Şekil 11: ġanlıurfa Ġli T Türü Yetki Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı, 
21.03.2021 tarihi itibari ile. (T.C. CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi 

BaĢkanlığı, 2021). Kaynak verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

SONUÇ 

ġanlıurfa ili, üç adet sınır kapısına sahip olmasına rağmen hem yolcu 

hem de yük taĢımalarında, ağırlıklı olarak Yurt içi taĢımaları 

gerçekleĢtirmekte ve uluslararası taĢımacılık faaliyetleri nispeten 

düĢük seviyelerde görülmektedir. Ayrıca Otomobil ile uluslararası 

yolcu taĢımacılığı (A2) Yetki Belgesi mevcut değildir ki bu durum 

dikkat çeken bir eksiklik olarak görülmektedir. Benzer durum B türü 

Yetki Belgeleri için de geçerli olup sadece bir adet B2 türü Yetki 

Belgesi mevcuttur. B2 Yetki Belgesi özellikle uluslararası turizm ve 

tur taĢıma faaliyetleri için en önemli Yetki Belgesi türüdür. Diğer 

önemli turizm taĢıma faaliyeti, Yurt içi otobüsle tarifesiz yolcu 

taĢımacılığı (D2 Yetki Belgesi) olup 30 adet mevcuda sahiptir (D türü 

içinde %16 payı oluĢturmaktadır). ġanlıurfa ilinde; zengin kültür, 

T1 

3 

100% 

[KATEGORİ 
ADI] 

[YÜZDE] 

[KATEGORİ 
ADI] 

[YÜZDE] 
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turizm ve tarihi mirasların varlığı da dikkate alındığında, özellikle 

turizm taĢımacılığına yönelik taĢımacılık faaliyetlerinin yetersiz 

olduğu ifade edilebilir.  

ġanlıurfa ili, MÖ 11.500 yılına tarihlenen ve “Üstün Evrensel 

Değerinin ifade edilmesi için gerekli tüm unsurları içeren” (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2021) 

Göbekli Tepe baĢta olmak üzere son derece önemli tarihi ve kültürel 

miraslara sahip olan bir ġehirdir (T.C. ġanlıurfa Valiliği, 2021). 

Dolayısıyla insanlık medeniyetinin baĢlangıç noktası kabul edilen ve 

ziyaretçi potansiyeli „dünya üzerinde yaĢayan her bir insan olan‟ 

tarihi, kültürel ve turizm yapısına sahip ġanlıurfa ili için özellikle 

uluslararası yolcu taĢıma eksikliği, son derece ciddi bir eksiklik olarak 

görülmektedir. Turizm taĢımacılığı için her ne kadar uluslararası hava 

yolu ulaĢımı mevcut olsa da kara yolu taĢımacılığı turizm ulaĢımı için 

son derece önemli ve vazgeçilmez bir ulaĢtırma türüdür.  

ġanlıurfa ili için; C türü Yetki Belgeleri içinde an fazla sayıya sahip 

olan ve uluslararası yük taĢımacılığının önemli faaliyet alanı 

durumundaki C2 Yetki Belgesi sayısı yeterli görülmekle beraber 

demir yolu ulaĢım olanağına sahip olan ġehrin, demir yolu yük 

taĢımacılığına büyük oranda ağırlık vermesinin faydalı olabileceği 

düĢünülmektedir. Yine demir yolu yolcu ve yük ulaĢımının, 

uluslararası taĢımalarda da etkin hale gelmesinin yararlı olabileceği 

ifade edilebilir.  

ġanlıurfa ilinde, lojistik faaliyetler (L türü), kargo iĢletmeciliği (M 

türü), dağıtım iĢletmeciliği (P türü),  EĢya terminali iĢletmeciliği (T3 
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türü) faaliyetleri yapılmamaktadır. Bu eksiklikler de ġehir ulaĢım 

kapasitesi ve etkinliği açısından ciddi zayıf yönler olarak 

değerlendirilmektedir. Katma değerli lojistik faaliyetler, ekonomik 

geliĢim ve nitelikli iç ve dıĢ ticaret için yaĢamsal bir öneme sahiptir. 

Bununla beraber ġanlıurfa ilinde, demir yolu ağına sahip olunmasına 

rağmen, demir yolu ile ilgili herhangi bir Yetki Belgesi (iĢletmecilik, 

acentelik, organizatörlük gibi) bulunmamaktadır (T.C. 

CumhurbaĢkanlığı Dijital DönüĢüm Ofisi BaĢkanlığı, 2021). 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından, Ülke çapında 

demir yolu ağı üzerinde yer alan, 25 adet bölgesel lojistik merkez 

yapımı planlamamıĢ ve bunların bir kısmını da tamamlamıĢtır 

(Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 2021). Ancak demir yolu 

ile beraber önemli bir ulaĢım altyapı ağına sahip olan ve üç adet sınır 

kapısı bulunan ġanlıurfa ili, söz konusu lojistik proje planlanmasına 

dahil edilmemiĢtir. Bu durum bir eksiklik olarak görülmekte ve 

ġanlıurfa‟nın sadece yerel ve ulusal ölçekte değil, uluslararası 

seviyede de önemli bir lojistik ve ulaĢtırma merkezi olma 

potansiyelini barındırdığı söylenebilir. ġanlıurfa ilinin, Türkiye ile 

güney ülkeler arasında baĢta demir yolu olmak üzere, ulaĢım üssü 

olarak planlanması gerektiği düĢünülmektedir. Böylece, Körfez 

ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinin geliĢmiĢ ve modernize edilmiĢ 

demir yolu ağı ile ġanlıurfa ili üzerinde yer alabilecek bir lojistik 

merkez aracılığı ile deniz yoluna eriĢim (Akdeniz), Avrupa ve Orta 

Asya‟ya ulaĢım gerçekleĢtirilebilir.   
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ġanlıurfa ili; demir yolu, hava yolu, kara yolu ve su yolu (yapım 

aĢamasında) ulaĢım potansiyeline ve uluslararası eriĢime sahip olan, 

tarihte oluğu gibi günümüzde de önemli bir ulaĢım merkezi 

durumundadır. ġehrin ulaĢtırma ve lojistik potansiyelinin kullanması 

ile beraber Ģehir ekonomisine ve Ülke ekonomisine önemli düzeyde 

katma değer sağlayabileceği düĢünülmektedir. Genel olarak 

taĢımacılıktan, yüksek katma değerli lojistik hizmetlere geçiĢ son 

derece önemli görülmektedir. Dolayısıyla uluslararası düzeyde lojistik 

merkez yapılmasının gerekli olduğu düĢünülmekle beraber lojistik 

faaliyetler ve multimodal taĢıma sistemleri için ana taĢıma türü olan 

demir yolu taĢımacılığının çok daha etkin, hatta baskın olarak 

kullanılması önerilmektedir.  

ġanlıurfa ilinde, Atatürk Barajı kıyılarında yapılması planlanan su 

yolu taĢımalarının olabildiğince yaygınlaĢtırılması, feribot taĢımacılığı 

ile sınırlı kalmaması, bununla beraber yoğun olarak su yolu yük 

taĢımacılığının da etkin hale getirilmesinin yararlı olabileceği de ifade 

edilebilir.  
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GİRİŞ 

Durkheim sosyolojisi, ortak iyiyi talep eden kolektif ahlakla, bireysel 

iyiyi önceleyen bencil ahlakın çatışma ekseni üzerine oturur. 

Durkheim‟a göre insanla hayvan arasındaki en temel fark, insan 

varlığının manevileşebilmesidir (Durkheim, 2006: 397). Bu 

manevileşme, toplumsallığın ve kollektif ruhun bizzat kendisidir ve 

yaşamımızın her aşamasında toplumsallıkla bağlantısında 

hissettiğimiz bir çeşit enerjiyle ilişkilidir. Bu enerjinin istikameti, 

toplumsal sorumluluklarını yerine getirmiş bir birey söz konusu 

olduğunda, yakındaki insanların güven ve şefkatini her daim 

hissetmesidir. Böylece, ahlaki doğamız beslenir ve bireyle toplum 

arasında tinsel bir alışveriş olanaklı olur (Durkheim, 2016a: 184-185). 

Durhheim‟a göre, dünyanın bir parçası olarak dünya bizi etkiler ve her 

yanımızdan içimize girer. Eğer sosyo oluşumun, bireyler üzerindeki 

bu etkisi olmazsa, bilincimiz bomboş kalır. Her birimiz, özünde belli 

sayıdaki dış güçlerin karşılaşma alanlarında inşa oluruz. Kişiliğimiz 

bu karşılaşmalar sonucunda oluşur. Bu karşılaşmalar durursa, geriye 

matematiksel bir nokta, bilincin ve kişiliğin kurtulamadığı boş bir yer 

kalır (Durkheim, 2016b: 121).   

Durkheim, ahlakın insan davranışlarını önceleyen ve bir dizi yapıp 

etme kurallarıyla bağlantılı bir sistem olduğu inancındadır (2016b: 

31). Öyle ki, ahlakın genel yasalarını ev içi ilişkilere uyguladığınızda 

aile ahlakına; politik ilişkilere uyguladığınızda ise sivil ahlaka 

ulaşırsınız (2016b: 32). Durkheim, topluluğun bireylerden başka 

biçimde yapılandığını iddia eder ve topluluğun dünyayı tasavvur ediş 
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tarzının bireyin doğasından değil, toplumun doğasından hareketle 

analiz edilebileceğine vurgu yapar (Durkheim, 1994: 22). Bu analizin 

boyutları, fiziksel dünyayı fethettiğimiz gibi, ahlaksal olguların 

bilimini yaparak ahlaksal dünyanın da keşfinin olanaklı olacağı 

biçiminde genişletilir (2016b: 121).  

Durkheim‟da ahlaksal dünyanın keşfinin analiz düzeyindeki ilk adımı 

“törelerin fiziği” nosyonunu temellendirmekle başlar. Töreler ve 

hukuk fiziğinin konusu, ahlaki ve hukuki olguların incelenmesidir ve 

bu olgular müeyyideleri olan hal ve davranış kurallarından ibarettir. 

Durkheim, bu olguları iki eksende analiz eder: (i) Bu müeyyideler 

tarihsel olarak nasıl oluşmuştur, ortaya çıkışlarına yol açan nedenler 

nelerdir ve icra ettikleri işlevlerin yönü nedir? (ii) Toplumdaki işleyiş 

yani bireyler tarafından uygulanış tarzları nelerdir? Durkheim, bu iki 

temel sorunsalı, mülkiyet kavramının oluşumsal niteliği ve normatif 

hukukun (suç karşısındaki cezalandırıcı hukuk) karşılıklı 

diyalektiğiyle açıklar. Analizin ilk aşamasında, mülkiyetin oluşumuyla 

yasanın belirlediği çerçevede hırsızlığın bir suç olarak 

tanımlanmasının farklı şeyler olduğuna vurgu yapar. Durkheim, bu 

refleksiyondan şu sonucu çıkarır: “Kuralın yerleşmesine yol açan 

nedenler ve kuralın şu veya bu ölçüde bilince hükmetmesini belirleyen 

nedenler tıpatıp aynı olmasa da, tabiatları gereği birbirlerini karşılıklı 

olarak denetler ve aydınlatırlar” (Durkheim, 2012: 45).  

Durkheim, ahlaki ve hukuki olguların analiz birimini “müeyyideler” 

olarak belirlemiştir. Müeyyide, insanın basit edimlerinin ve 

davranışlarının kendiliğinden doğurduğu sonuçlar değildir. Bu 
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davranışlar ve edimler, önceden yerleştirilmiş kurallara göre 

anlamlandırılır. Örneğin, hırsızlık cezalandırılır ve bu ceza bir 

müeyyidedir çünkü mülkiyet hakkının onanması olan cezalandırıcı 

tepki, hırsızlığın yani başkasının mülkiyetine kastedilmesinin 

yasaklanmış olmasından kaynaklanır (2012: 46). Dolayısıyla 

müeyyideler, eylemin kendisine izin veren veya yasaklayan kurallar 

topluluğuyla ilişkisinde ortaya çıkar (2012: 46-47) ve toplumsal olarak 

inşa olur. Durkheim „ın tahayyülünde topluma bağlanmak, toplumsal 

ideale bağlanmaktır. Bu ideal her bireyde vardır ve bireyler, grup 

birliğini kuran ve üstelik kutsal olan bu tip ortaklığı paylaşırlar 

(2016b: 87). Bir ahlak, her zaman bir grubun eseridir ve ancak bu grup 

otoritesi tarafından korunursa ayakta kalabilir. Bu ahlak, bireyleri 

yönetir, davranışa zorlar, sınırlandırıcı ve yasaklayıcı kurallardan 

oluşur (2012: 51).  

Durhheim‟a göre, toplum sosyo/psişik düzeyde inşa edilmiş bir sosyal 

gerçeklik üzerine kuruludur. Toplumsal yaşam ağını şekillediren 

temsiliyetler, birleşmiş bireyler ya da bireylerin arasında bulunan 

ikincil gruplar ve toplumun tamamı arasındaki ilişkilerden doğar. 

Kolektif temsil bireysel akıllardan değil, akılların bağlantısından 

kaynaklanır (Durkheim, 2018: 39-40). Temel sayıdaki temsiliyetler 

üretildiğinde, bu temsiliyetler kendi yaşam biçimleriyle kısmen özerk 

gerçeklikler haline gelirler ve doğal yatkınlıklarına göre belirlenen 

çeşitli sentezler oluşturma gücüne sahiptirler. Sonuç olarak, bu 

sentezlerden doğan yeni temsiliyetler aynı doğaya sahiptirler ve 

kolektif temsiliyetlerden kaynaklanırlar (2018: 45).  
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Durkheim, bireyle toplum arasındaki bağlantıyı “iki bilinç” olarak 

kavramlaştırdığı bir nosyonla açıklar. İlki, tek tek bireylere özgü olan 

ve niteliklerimizi belirleyen bireysel bilinçtir. Diğeri ise, tüm toplum 

için ortak durumsallıkları içeren ve toplumsal amaçlar güden 

toplumsal bilinçtir. Bu iki bilinç, kaçınılmaz olarak birbirine bağlıdır 

ve aynı organik temel üzerine oturur ve kendi içinde dayanışma 

sergiler (Durkheim, 2006: 137). Durkheim,‟ın toplumsal yaşamın iki 

kaynağı olarak kavramlaştırdığı diğer analitik ayrımı, “iki bilinç 

düzeyi”dir ve bilinçlerde benzerlik olarak ifade edilir. Durkheim, bu 

kavrama, doğrudan toplumsallaştırma işlevi yükler. Toplumsal 

yaşamın ikinci kaynağı ise “iş bölümü” dür. İş bölümü dayanışma 

sağlar ve toplumun bütünleşmesine katkıda bulunur (2006: 91). 

Durkheim‟a göre iş bölümü yaşam savaşımının bir sonucudur ama bu 

savaşımın yumuşak bir biçimde çözüme kavuşturulmasıdır (2006: 

315). İş bölümünün ilerlemesi, toplumun değişik parçalarının 

bireyselliklerini yitirmelerinin, onları birbirinden ayıran unsurların 

giderek daha geçirgen olmalarının, toplumu oluşturan ögelerin yeni 

birleşimler halinde bir araya gelebilmesi için aralarında bir 

kaynaşmanın olmasının sonucudur (2006: 299).  

Bu çalışma, Durkheim sosyolojisinin temsiliyetler, toplumsal ahlak, 

bireysellik, toplumsal ethos, simgesel ve sembolik ağlar ve kolektivite 

gibi kavramsal çerçevelerinden ve nosyolarından hareketle, çağdaş 

Türkiye toplumunun gündelik pratiklerindeki yazılı olmayan, insan 

eylemlerine yön veren sosyo/psişik ve anlama dayanan örüntülerinin 

çağcıl kolektif temsiliyetlerle hangi çerçevelerde bağlantılı olduğunu 

anlamaya, anlamlandırmaya çalışmaktadır. Böyle bir girişimin 
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temellendirmesi, üç eksenli bir sorunsallaştırmayla gündeme 

getirilmektedir. İlk eksen, Durkheim sosyolojisininde temel yarılma 

noktalarından birini oluşturan, toplumsal/kolektif ahlak ve 

bireysel/bencil ahlak çatışkısıyla ilişkilidir. Bu çatışkı, çalışmanın 

analizi içinde çağdaş Türkiye toplumunda gündelik ilişkilerde 

rekabete dayanan bir sosyo oluşumla hangi boyutlarda karşı karşıya 

geldiğimizi keşfetmeye yönelik bir çabayla bağlantılıdır. İkinci eksen, 

Türk toplumunda para ilişkileri merkezli yarılma ve bölünmelerin 

kolektif iyi tasarımlarında hangi yönlü tahribatlar gerçekleştirdiğini 

ortaya koymak ve telafi mekanizmalarının neler olabileceğini 

tartışmaya açmaktır. Üçüncü eksen, Türk toplumunun çağcıl 

konumdaki gündelik yaşantısını biçimlendiren ve öne çıkan ahlaki, 

tinsel, simgesel ve sembolik anlam ağlarının seküler, dinsel ve 

gelenek boyutlularını ortaya koymak, hem ayrım noklarını hem de 

tutarlılık çizgilerini vurgulamaktır. Bu amaçla, Bayburt ilinde yaşayan 

esnaf, öğretmen, memur, öğrenci, akademisyen ve işçi katılımcılardan 

oluşan 22 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmış ve çalışmanın 

temel sorunsalları bu veriler ışığında analiz edilmiştir.   

ÇAĞCIL DÜNYANIN SANCISI: BENCİL AHLAK, KOLEKTİF 

AHLAK’A KARŞI   

Durkheim‟a göre, toplum bireyin doğasını besleyip zenginleştirirken, 

kaçınılmaz olarak onu kendine tabi kılma eğilimi gösterir (Durkheim, 

2012: 39). Buradan çıkan sonuç, toplumun doğası tarafından işaret 

edilenin dışında başka bir ahlak arzu etmenin, toplumu ve kendini 

inkar etmek (Durkheim, 2018: 53) anlamına gelmesidir. Durkheim‟ın 
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tahayyülünde, ahlaki otorite bireylerin bilinçlerinden daha yüksek ve 

zengin bir bilinç durumuna gönderme yapar ve bir ruhsal gerçeklik 

oluşturur (2018: 89). Ahlaki örüntü ise kendini iki şekilde dışlaştırır: 

İlki, belli sayıda kuralları içeren ve grup ahlakını biçimlendiren nesnel 

ahlaktır. İkincisi ise, bu ahlakın bireysel olarak kompoze edildiği 

öznel ahlaktır (2018: 94). Durkheim‟a göre ahlaki örüntülerin hayatı 

kompoze eden tutarlılıklarına bencil ahlak ve rekabet kültürü darbe 

vurur. Ekonomik ilişkilerin yaygınlaşması kamusal ahlakta düşüşe ve 

aşınmaya neden olur. Ekonomik ilişkilerin failleri sanayiciler, 

tüccarlar ve işçiler ekonomik çıkara yoğunlaşırken, onlara ket vuracak 

hiçbir kudret yoktur ve hiçbir ahlaki disipline tabi değillerdir (2012: 

57). Her mesleğin kendine has bir ahlakı olmasına rağmen, ekonomik 

türdeki meslekler bunun istisnasıdır. Ekonomik faaliyetlerdeki zayıf 

müheyyideler, kâr merkezli bencil tutkuları baskılayamaz ( 2012: 60).  

Durkheim‟a göre üretim her şey değildir ve sanayi, üreticiler arasında 

kronik bir savaş halini ve sürekli bir hoşnutsuzluğu devam ettirerek 

üretken olur ve yol açtığı zararın telafisi yoktur. Servet biriktirmek, 

istekleri ve arzuları yatıştırmaktansa; sabırsızlıklıkları kışkırtmaktadır. 

Bu durumda, servet biriktirmenin ne faydası olabilir ? (2012: 61). 

Durkheim, (2006) bu sorunsalın cevabını “Toplumsal İşbölümü” 

çalışmasında vermeye çalışır: “ İş bölümü yaşam savaşımının bir 

sonucudur ama bu savaşımın yumuşak bir çözüme kavuşturulmasıdır ” 

Ancak verdiği yanıt, insan organizmasının toplumla girdiği tinsel 

ilişkide, manevileşmeyi bozan para ekonomisinin kültürel kodlarını 

çözümlemek bakımından yeterli değildir. Durkheim‟ın sancısı, 

kollektif ahlakla bencil ahlakın çatışkısında biçimlenir.  
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Bugünün dünyasında ise rekabete dayanan para merkezli yarılmaların 

hız kesmeden devam ettiğini gözlemliyoruz. Derinlemesine 

görüşmeleri gerçekleştirdiğimiz katılımcılar, para ilişkileri merkezli 

toplumsal çözülmenin aile/akrabalık ilişkileri, çalışma hayatı, 

bireylerin iç dünyaları ve gündelik yaşantının çoklu boyutları 

bakımından ortaya koymaktadır. Bayburt ilinde bir esnaf lokantasında 

garson olarak çalışan katılımcı, maddi ilişkiler boyutunun aile ve 

akrabalık hukukunda biçimlendirdiği tahribatı, kendi kişisel 

tarihindeki geçmiş deneyimlerle karşılaştırmalı olarak ortaya 

koymaktadır:  

Ben daha küçük yaşlardayken, özellikle bayram zamanlarında, 

en küçük aile çocuklarını yanına alır abisine veya amcasına 

giderdi ve geniş bir aile olarak toplanılırdı. Herkes, öbek öbek 

mesela oğullar babalarında toplanırdı. Daha sonra bu aile hep 

beraber başka bir ailenin yanına giderdi. Yemekte, oturmakta, 

çayda sıkıntı yoktu. Samimi bir ortam vardı ve kendini yabancı 

hissetmiyordun. Şimdi ise, akrabalar açısından söylüyorum. Bir 

akrabayla ilişkinde, eğer maddiyatın düzgünse, ona ihtiyacın 

yoksa, ondan borç para istemeyeceğini biliyorsa, daha samimi 

oluyor. Ama durumun iyi değilse, her an borç para isteyebilecek 

durumdaysan, seninle arasına mesafe koyuyor. Devir eski devir 

değil. Bizi ne değiştirdi bilmiyorum (İşçi, Erkek).  

Bireylerin, insan ilişkilerindeki yakınlık/uzaklık ölçütlerini yeniden 

değerlendirdiği, gözden geçirdiği ve her an değişebilir karakteri, 

paranın ve maddi birikimin yönüne göre şekil almaktadır. Bir 
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zamanlar insan ilişkilerinde deneyimlenmiş sabitlik, samimiyet ve 

çıkarsızlık nostaljik bir özleme dönüşmüştür. Gerçek insan sıcaklığı, 

muhapbet ve özveri bir daha geri dönmemek üzere mahalleleri, 

haneleri ve genel olarak insanı terk etmiştir. Katılımcılarda, aynı 

zamanda, sosyo/ekonomik mevziyi kaybetmek, yaşamda ontolojik 

dayanakları yitirmekle eş değer bir tahayyül yaratmaktadır. Hayatın 

içindeki kariyer gerilemeleri ve statü kayıpları, yakın sosyal ilişkilerde 

tavizsiz biçimde reddedilmektedir. Güvenin ve insansal eğilimlere 

ilişkin beklentilerin sıfırlandığı, yakın çevre sosyal etkileşiminde bir 

umut kırıntısının bile kalmadığı bu trajik gerçeklik, sosyo/ekonomik 

statü kaybını deneyimleyen faillerin anlatılarında dikkat çekmektedir:  

Niğde‟de devlet işine girecektim, herşey tamamdı. Bu darbe 

girişimi olunca işe giremedim ve bir buçuk yıl boş gezdim. Bu 

bir buçuk yıl içerisinde, ailemin bana bakışı ve hareketleri 

değişti. Annemin bile üzerimize yük kalacak diye korktuğunu 

biliyorum. Bir yandan da benim için iyi oldu. Bu bir buçuk yıl 

içerisinde, insanları tanıdım annemi ve kardeşlerimi. 

Askeriyedeyken (uzman çavuş) kimseye muhtaç değildim, para 

geliyordu. Sonra ben bir buçuk yıl boş gezdim. Eşimin, annemin 

tavırları değişti. Arkadaşlarım, selamımı almaz oldu. 

Sorduğumda: “selam alırsak, borçlu çıkarız” diyorlardı.  Ben 

onun için artık sevgiye de inanmıyorum, herşey maddiyat 

(Memur, Erkek).  

İşsizlik, yoksulluk gibi genel toplumsal iyiyi ilgilendiren kamusal 

sorun alanlarının özel alana hapsolmasının en yıkıcı sonucu, kamusal 
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iyi taleblerinden vazgeçmenin yanı sıra, temel insansal 

duyarlılıklardan da uzaklaşmaktır. Durkheim, bu riskleri 19. yüzyıl 

kapitalizminin işleyişinde görmüştür ve toplumun ontolojik olarak 

bireylerden önce geldiğini öne sürerek, liberal ve faydacı gelenekleri 

eleştirmiştir (Turner, 2014: 153). Durkheim, bencil bireyciliğin hüküm 

sürdüğü bir toplumda, toplumsal rahatsızlıkların ve anominin 

yaygınlaşacağı kanısındadır (2014: 155). Çıkış noktasını ise, birey ve 

devlet arasında organik bağın inşa edilebileceği korporatif bir 

sistemde görmektedir. Bu düzenlemeler olmadan, iktisadın anarşisi ve 

anomi devam edecektir (2014: 176). Bayburt özellinde esnaflıkla 

geçimini sağlayan katılımcının anlatısı, tam da Dukheim‟ın vurgu 

yaptığı, sınırsız kazanç / kâr hırsının ve liberal işleyişin toplumsal 

ilişkilere yansımasını göstermektedir. Bu yapı, orta alt sınıfsal 

konumlarda geçim/yaşam olanaklarında ve toplumsal hayata katılımda 

çok büyük ölçüde daralmalara neden olmaktadır:  

Rekabete dayalı bir dünyada yaşıyoruz. Şu an da Bayburt‟da, 

küçük esnafı bitirdiler. Şu an da, büyük marketler, market açma 

yarışmasına girmişler. Yani ara mahallelere bile, şu yukarı çıkan 

caddede üç tane market kurmuşlar. Yani Bayburt‟un nüfusü ne 

ki? Bayburt‟da 25-30 tane büyük market var. Yani küçük esnafı 

düşünmüyor muyuz hiç? Halk olarak da düşünmüyoruz. Mesela, 

adamın cebinde parası yok, bana geliyor: “Abi, cebimde para 

yok, sonra veririm diyor” ama Cafe‟ye gidiyor, beş lira çay 

parası veriyor. Şimdi biz, bu durumda eziliyoruz (Esnaf, Erkek). 
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Kâr motivasyonunun, yasal otoriteler tarafından kısıtlanmaması, 

toplumsal ilişkilerde ötekini gözeten ve toplumsal iyiyi tahayyül eden 

diğerkamlığa en büyük darbeyi vurmaktadır. Durkheim, bu 

diğerkamlığı, ahlak nosyonu ve kolektif temsiliyetler aracılığyla 

kuramsal bir girişimin temel motifine dönüştürmüştür Lemert, bunu, 

Durkheim‟ın özneyi toplumsal şeylerin arasına yerleştirmeyi 

başardığını ve bunu da kolektif temsilleri, bir kültür kuramıyla iç içe 

geçirerek gerçekleştirdiğini (Lemert, 2011: 27) vurgularak belirtmiştir. 

Durkheim, insanın ahlaki bir varlık olduğu tespitini yapar ve bu ahlaki 

varlığın temel dayanağının toplumsallık olduğunu koyutlar (Coenen-

Hunter, 2013: 128). Turner, Durkheim‟ın muhafazakar gelenekten 

türeyen beş temayı benimsediğini ve geliştirdiğini iddia eder. Bu 

temalar şunlardır: Toplumun bireye önceliği; insan tutkuları üzerinde 

ahlaki kısıtlama gerekliliği; cemaatlerin örgütlenişinde otoritenin 

önemi, toplumun dini değerlere bağlılığı ve toplumsal ilişkilerin 

organik niteliğidir (Turner, 2014: 153). Bu beş temaya, Durkheim‟ın 

bencil ahlaka ve liberalizme yöneltiği eleştirileri göz önünde 

bulundururak, “toplumsal iyi” arayışını ekleyebiliriz. Bu arayış, 

toplumsalığın otoritesinden kopup gelmektedir ve daha sonra ayrıntılı 

olarak değineceğimiz gibi korporasyonlar nosyonuyla ilişkilenerek, 

kapitalist toplumda sınıfsal yarılmaların ve çatışkıların telafisini 

öngörmektedir.   

Durkheim‟ın en temel konsantrasyon noktalarından biri, bencil 

ahlakın yıkıcılığına yaptığı vurgudur. Bu eksende, sosyalizm ve 

liberalizmi aynı bağlamda eleştirmiştir. İki yaklaşım da, ekonomik 

yaşamın bir ahlak nosyonundan ve pratiğinden bağımsız olarak, 
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düzenli ve uyumlu biçimde işlediğine vurgu yapar. Oysa toplumsal bir 

işlev, ahlaki bir disiplin olmadan var olamaz. Aksi durumda, geriye 

bireysel hırslardan başka bir şey kalmaz ve bunlar doğal olarak 

sınırsız, doyumsuz oldukları için, eğer onları düzene sokacak hiçbir 

şey yoksa, kendiliğinden düzene girmeyi beceremezler (Durkheim, 

2012: 55). Durkheim‟ın daha önce vurgu yaptığımız, nesnel ahlak ve 

öznel ahlak ayrımında, nesnel ahlak toplumsallığın dışsal ahlaki 

düzenleme kapasitesine vurgu yaparken, öznel ahlak biyografik 

yaşantılardaki ahlak eksenli yansımalara gönderme yapar.  

Durkheim‟ın tahayyülünde, pragmatizm ve liberalizm hem nesnel 

ahlakı, hem de öznel ahlakı aşındırır ve parçalar. Katılımcılarla 

gerçekleştidirdiğimiz derinlemesine görüşmelerde de, toplumsal 

etkileşimin genel yönü ve seyri açısından gündelik pratiklerde benzer 

bir aşınma ve parçalanmayı bulguladık. Para merkezli çıkarcılık ve 

bencillik pratiği, bir toplumsal iyi tahayyülünü, kolektif temsillerin 

denetim kapasitelerini ve ötekini gözeten duyarlılıkları 

anlamlandırmada kısıtlayıcı bir etki yapmaktadır. Aktörlerin paraya ve 

mülkiyete sahiplik kapasiteleri gündelik ilişkilerindeki atmosferi 

belirlemektedir:  

Şimdi bugün, herşey maddiyat. Şimdi şurada zengin biri 

öksürsün, ne diyorsun? “Abi soğuk almışsın, iyişallah çabuk 

geçer. ” Ama fakir biri öksürse, “Yaklaşma bize de geçirme” 

dersin, Parası yok ya! Zengin biri elbise giyinir. Abi bunu 

nereden aldın diye sorarlar. O da, falanca mağazadan aldım der. 
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Gariban biri giydi mi, bunu sana kim verdi diye sorarlar (Esnaf, 

Erkek).  

Toplumsal ilişkilerdeki maddiyat merkezli sınıfsal ayrımların 

jestlerde, mimiklerde, söylemlerde ve imalardaki görünümleri, 

bireyler arası ilişkilerde en derin etkiyle işler ve en olağan haller 

olarak algılanır. Fakirlik ve yoksulluk, bizzat kaçınılması ve uzak 

durulması gereken gerçekliğin kendisi biçimine dönüşür. Artık 

türdeşliğin, aynı sınıfsal dünyada yer almanın, aynı mahalleden hatta 

aynı akrabalık bağından olmanın bir ortaklaşma ve kader birliği 

yaratmadığı yeni bir ayrım noktasına gelinmiştir: “ Ne kadar 

mülkiyete ve nakit paraya sahipsin ” Bu toplumsal etkileşim 

yapılaşması, Cornelius Costriadis‟in yerinde betimlemesiyle, “ 

değerimiz kadar kazanmadığımız; ama kazandığımız kadar 

değerimizin olduğu” (Gualejac, 2013: 141) sıkıştırılmış bir dünya 

gerçekliği inşa eder:    

Sizin cebinizde para varsa, size ona göre değer veriyorlar. Sen 

zenginsin diyelim. Seni sokakta gördüler mi, hadi yemeğe 

gidelim, çay içelim derler. Ama bana demez. Zenginle yoksulu 

ayıran ve zengine yalakalık yapan bir kesimimiz var (Esnaf, 

Erkek).  

Paranın tahakkümü ve kendini görünür kılma biçimi, kendisi ortada 

olmadan, hiç adı geçmeden, kimin ne kadar mülkiyeti ve maddiyatının 

ne oranda var olduğu sorusu gündeme gelmeden başlar ve sembolik 

gücünü deruhte eder. Giyim kuşam, tavırlar, güven edasıyla atılan 

adımlar, yukarı kalkan kaşlar, “buradayım ve varım” imajını yaratır ve 
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alımlıyıcılarda anında “okunur” hale gelir. Bu okunurluk, talep 

edilmeye mazhar olmak anlamındadır. Bedenle ve bedenin 

temsilleriyle ilişkilendirilen maddi ve parasal olanakların 

kapasitelerini tespit etmeye yönelik girişimler, bazen yanlış 

öndeyilemelere yol açsa da, çoğu zaman gerçeklikle örtüşür ya da 

alımlıyıcılar artık bu işin piri olmuştur: Kimin yaklaşmakta olduğunu, 

ne kadar tüketim gücü taşıdığını ve bununla birlikte, kendilerinin nasıl 

bir tavır takınacakları belirlenir ve çoğu zaman yanılgıya düşülmez:  

Şöyle söyliyeyim, insan zaten giyiniş tarzı azıcık düzgün olduğu 

zaman, ister istemez insanlarda şu uyanıyor: Bu insanın parası 

var, bir şeyleri var. Yani parayı somut olarak görmeye gerek 

yok. Zaten, varsa görünüyor (Esnaf, Erkek). 

Para, güç ve prestij eksenli bölünmeler toplumdaki kolektif dayanışma 

ruhunu zayıflattığı gibi, toplumsal ilişkiler ağının tüm kısımlarına 

nüfuz etmekte ve geleneksel örüntüleri aşındırmaktadır. İnsan 

ilişkilerinde, mülkiyet eksenli arıza değer yaratımı olarak da 

betimlenebilecek bu durum, yeni bir yapılaşmayla karşımıza çıkar. 

Şöyle ki, Türk toplumunda çok değil, 25 yıl öncesinde gündelik 

ilişkilerde mülkiyet ve net gelir kısıtlılıkları bir dezavataj olarak 

görülmekle birlikte, farklı türden niteliklerin varlığıyla (ahlak, 

mütevazi ama düzenli gelir, iyi niyet, samimiyet ve sevecenlik) telafi 

edilmekte ve aktörler gündelik yaşantılarında anlamlı ve yoğun sosyal 

iletişime girebilmekteydi. Bugün ise, mülkiyet ve para ilişkilerinin 

belirleyiciliğini dizginleyebilecek hiçbir mekanizma yok gibi 

gözükmektedir:   
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Bayburt‟ta 35 yıllık esnafım. Şu an da gidiyorsun bir kız 

istemeye, diyorlar ki, “senin neyin var” Şimdi diyelim ki, 

adamın biri bir kız istiyor, aylık geliri 5 bin TL, başka bir adam 

da aynı kızı istiyor, onun aylık geliri de 15 bin TL, Ne yapıyor? 

İkincisine gidiyor. Eskiden delikanlı iyi mi, terbiyeli mi, 

namuslu mu diye sorarlardı. Şimdi, “Neyin var” Arabası var mı, 

evi var mı, geliri iyi mi? diye soruyorlar. Ahlak soran yok 

(Esnaf, Erkek).  

Katılımcıların anlatıları analiz edildiğinde, dezavantajlı sınıfsal 

konumlanmalarla, bir dizi dışlanma mekanizmasının birlikte ve tutarlı 

olarak işlediği gözlemlenmektedir. Teverüs edilen ekonomik, kültürel 

ve sosyal sermayelerin yetersizliği, bir kuşak sonrasına pazar 

kapasitesi son derece düşük mesleki mevzilenmeler, düşük eğitim 

seviyesi ve belki de açık bir mesleksizlik olarak yansımaktadır. Bu 

durumda, gerçek/somut sınıfsal çelişkilerin görünürlüğü artmakta ve 

alternatif stratejiler devreye sokulmaktadır. Sınıfsal konumlanmanın 

yönü, tüketim merkezli ve rekabete dayanan ilişkiler alanında 

aktörlerin direncini azalttığı gibi, etkileşim düzeninde de farklı türden 

yozlaşmalara neden olmaktadır:  

Okumaya karar vermemin en temel sebebi şu: Benim için hayat 

çok zor çünkü çevremdeki rekabete ayak uyduramıyorum artık. 

Gerçekten çok yoruluyorum. Çalıştığım işte olsun, bulunduğum 

hayatta olsun. Hayatımı değiştirebilmek için ve bulunduğum 

çevreden çıkabilmek için okumayı düşünüyorum. 26 

yaşındayım, belki okuma yaşını geçmiş olabilirim ama okumak 
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zorundayım. (üniversite sınavına girip mühendislik okumak 

istiyor. Annesi ve babası boşanmış ve esnaf lokantasında garson 

olarak çalışıyor) Okumak ve iyi bir meslek sahibi olmak 

zorundayım çünkü sokakta insanlar paraya değer veriyorlar. 

Bayburt küçük bir şehir ve olanları çok rahat görebiliyoruz. İki 

esnafı düşünelim. Birinin sahibi siyasetçi, diğerinin sahibi 

normal bir esnaf. Şimdi, bizim insanımız birilerine kendini 

tanıtma, yanında gözükme, haksız da olsa durumu iyi olanın 

yanında oluyor. Yani her durumda parasal ve politik gücün 

yanında olmaya çalışıyor. En basitinden bir örnek vereyim. 

Bayburt‟un okumuşu Bayburt‟da durmuyor çünkü iş bulamıyor, 

iş bulması için mutlaka bir adamı olması lazım ve politik olarak 

sırtını bir yere yaslaması lazım (İşçi, Erkek).  

KOLEKTİVİTENİN SEFERBERLİĞİ VE EKONOMİK 

ETKİNLİĞİN İNSANİLEŞMESİ 

Durkheim‟a göre, yüzyıllar boyunca insan zihni, fiziksel dünya ile 

insan dünyası arasında bir uçurum olduğunu düşünmeye meyil etti. 

Oysa, fiziksel dünya ile insani dünyanın işleyiş prensiplerinin aynı 

olduğu görülmedi (Durkheim, 2016: 9). Durkheim, bu türdeşliği, 

insani dünyada işleyen ve altın kural olarak ifade ettiği bir yarılmayla 

açıklar: “Kendi içimizde bir bölünmeye neden olmadan, yani 

bedenlerimizdeki içgüdüleri ve tutkuları bastırmadan, onlara 

rahatsızlık vermeden ahlaki amaçlar güdemeyiz” (2016: 165:). 

Durkheim, insan için toplumsal yaşamın mutlak ve zorunlu koşulunu 

duygusal ve bedensel özdenetimle açıklar. Bu özdenetimin, dışsal 
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karakteri toplumsal ahlakla, içsel karakteri ise toplumsal ahlakın 

bilinçlerdeki yansımasıyla bağlantılıdır. Durkheim, 19. yüzyıl 

dünyasında, bu ahlaki örüntülerin denetiminden çıkan ve kendine 

içkin yasalarla hareket eden liberalizm, bencil ahlak ve bunların felsefi 

temellendirmesi pragmatizmin ayrıksı bir konum aldığına işaret eder. 

Durkheim‟a göre pragmatizm, genel ahlak nosyonuna karşı sistematik 

bir savaşım vermektedir ve bu savaşım birbiriyle bağlantılı üç eksende 

izlenebilmektedir: (i) Pragmatizm, geleneksel akılcılığın yetersizliğine 

temas etmektedir (ii) Genel akılcılık, Fransız kültürünün doğrudan 

yansıtması olması bakımından, pragmacılığın olumsuz anlamda 

hedefindedir (iii) Pragmatizm ve bencil ahlak, felsefi olarak aklı 

kullanmanın iki biçimi rasyonalizm ve emprizme düşmandır. 

Pragmatizm, esas olarak mantıksal yargıların bağlayıcı gücünü temsil 

eden doğru yargıların zorunluluğunu reddetmektedir. Rasyonalizm ve 

emprizim ise farklı yöntemlerle doğruya tapınırlar ve zorunlu 

yargıların varlığını kabul ederler (Durkheim, 2016c: 11,12) 

Durkheim‟a göre liberalizm, pragmatizm ve bencil ahlak 

kolektivitenin her daim toplumsal ahlakı güçlendiren ruhsal 

yapılaşmasını aşındırır. Toplumsal ahlakla bütünleşmeyen bu 

ayrıksılıktan duyumsadığı hoşnutsuzluğu, ticaret ve sanayi içinde bir 

ahlakın niçin olmadığını sorarak dile getirir. Durkheim, işçinin 

işverene, işverenin işçiye karşı vazifeleri, işverenlerin birbirlerine 

karşı, aralarındaki rekabeti yumuşatacak ve bir düzene sokacak, 

rekabetin bir savaş biçimine dönüşmüş halini telafi edebilecek 

vazifeler ve sorumluluklar sistemi oluşturulabileceğini (Durkheim, 

2012: 77) savunur:    
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Tüm ülke sathındaki farklı sanayicilerin doğal benzerliklerine ve 

yatkınlıklarına göre ayrı kategoriler halinde bir araya geldiğini 

düşünün. Bu şekilde oluşturulan gruplardan her birinin başına 

bir idare heyeti, seçimle saptanan bir tür küçük parlamento 

yerleştirin, bu heyet veya parlamento mesleğe ilişkin konuları 

işçi-işveren ilişkileri, iş koşulları, ücretler, rakip firmalar 

arasındaki ilişkiler vb. düzenleme yetkisine sahip olsun. Böylece 

korporasyon tamamen yeni biçimde canlandırılmış olacaktır 

(Durkheim, 2012: 84). 

Durkheim‟ın önerisi korporasyonları işlevselleştirmek yönündedir. 

Korporasyonların yeniden örgütlenmesindeki asıl amaç, ekonomik 

etkinliğin olağan işleyişindeki kâr motivasyonuna başka niteliklerin 

katılmasıdır. Daha açık bir ifade ile, ekonomik etkinliğin 

sosyalleşmesidir. Bu sosyalleşme, mesleklerin sınai ve ticari hayatına 

mensup farklı aktörleri sürekli sarıp sarmalayarak, kolektif ruhu kalıcı 

biçimde ayakta tutan bir ahlaki ortamı yaratır. Korporatif rejim 

özünde, ekonomik kaygıların tersine, ahlaki nedenlerden dolayı 

vazgeçilmezdir çünkü sadece korporatif sistem, ekonomik hayatı 

ahlaklı kılmayı başarabilir. 

Durkheim‟ın 19. yüzyıl kapitalist toplumlarını analiz ederken 

kullandığı kavramsal çerçevenin yapılandırıcı nosyonları, toplumsal 

ahlak ve bencil ahlak belirli bir çatışkı ilişkisi içerir: İlkinin 

yükselmesi durumunda, ikincisi kaçınılmaz olarak düşüşe geçer. 

Günümüz dünyasında da bu çatışkılı gerçeklik varlığını 

sürdürmektedir. Ekonomik yaşamın ölçüsüz kâr motivasyonu ve 
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ahlaki kimlikten uzaklığı, çağdaş toplumların da en yakıcı sorun 

alanlarından birini oluşturmaktadır. Çağcıl toplumların özgün yönü, 

neo-liberal ahlakın kompoze ettiği sosyal sistemin alternatif bir 

kolektif ve toplumsal iyi tahayyülünü olanak olarak ortadan 

kaldırmasıdır.  

Gerçekleştirdiğimiz derinlemesine görüşmelerde, özellikle sosyo-

ekonomik açıdan kırılgan toplumsal kesimlere mensup bireylerde para 

ilişkilerinin biçimlendirdiği rekabete dayanan gündelik yaşantı 

formları ve ritimlerine üç yölü bir tepkime bulguladık. Bu 

tepkimelerden ilki, aktörlerin hem varolan sınıfsal verili dezavantajlı 

durumalarına, hem de genel ekonomik, toplumsal ve gündelik 

pratiklerdeki gerilemelere bir eleştiri mesafesiyle yaklaşmaları ve 

beklentileri gerçekleştirebilecek sorumluluk mevkisi olarak devleti 

görmeleridir. İkincisi varolan sınıfsal durumsallıkları olduğu gibi 

kabul etmek, içselleştirmek ve alternatif bir ahlaki, kolektif toplumsal 

iyi için düşünsel mesai harcamayı reddetmektir. Üçüncüsü ise bu 

yönlü bir girişime cesaret etmek ve çözüm önerilerini sıralamak 

biçimindedir.  

İlk eksende hoşnutsuzluklarını dile getirenler, bir yılı aşkın süredir 

deneyimlenen pandemi gerçekliğinin olumsuz yönlerini ekonomik 

faaliyetlerinde derinlemesine biçimde hisseden esnaf katılıcımlar ve 

bağlantılı işlerde geçimlerini sağlayan aktörlerden oluşmaktadır. 

Hoşnutsuzlukların ortak noktası, para ilişkilerinin toplumsal sistemin 

tüm insani boyutlarını tahrip etmesinden kaynaklı gerilemeleri dile 

getiremenin dışında, özellikle pandemi sürecinde devletin esnafa 
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yeterli düzeylerde ekonomik destek vermediği ve sorumluluklarını 

yerine getirmediği yönündedir: 

Bu covid sürecinde mesela esnafa pek yardım olmadı. 750 YTL 

kira yardımı yapıldı yani inanın bu hiçbir şey değil. İnanın şu an 

da, esnafın hali içler acısı. Yani yetkililer ağzını açıyor: 

“Lokantalar, kafeler; lokantalar, kafeler” diyorlar. Milyon 

dolarlık market zincileri her türlü işlerini tıkır tıkır görüyor. 

Bizim burada kazandığımız üç kuruşa göz dikiyorlar sanki. Bize 

bunu hissettiriyorlar (İşçi, Erkek).  

Pandemi sürecinin hem işletme sahibi esnaf, hem de bu işletmelerde 

çalışan iş gücü üzerindeki ekonomik gerilemesi son derece belirgindir. 

Bu duruma, bir de genel dar gelirlilik gerçekliği eklendiğinde, 

aktörlerin gündelik pratiklerinde geçim sıkıntısını daha da derinden 

hissettikleri gözlemlenmektedir. Kişisel yaşamlardaki istikrarlı yapıp 

etmeler, rutinler, aile ilişkileri ve genel olarak sosyal etkileşim bir dizi 

engellenmeyle karşılaşmaktadır. Bu durum, günümüz dünyasının 

hangi boyutlarda para ilişkileriyle iç içe geçtiğini de göstermektedir. 

Ekonomik mevzileri kaybetmek, farklı boyutlardaki yaşam akslarında 

da gerileme sonucunu yaratmaktadır. Telafi mekanizmalarının 

yoksunluğu ve kamusal gücün/devletin yurttaşların geçim, yaşam, 

kariyer ve ekonomik varoluşlarını nasıl istikrara kavuşturacakları ve 

sürdürecekleri konusundaki ilgisizlik, olağanüstü koşulların etkisiyle 

daha da zorlayıcı hale gelmektedir:  

Dükkanım kapalıyken üç aylık pandemi sürecinde, hiç bir akşam 

dışarı çıkamadım veya bir arkadaşımı ziyarete gidemedim. 
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Arkadaşımın çocuğu olmuştu mesela, normalde benim ona bir 

çeyrek altın alıp götürmem lazımdı, götüremedim. İçime 

kapandım. Niye? Yokluktan. Param olsaydı yapardım ama 

yoktu. Ezildik, yapamadık (Esnaf, Erkek). 

Esnaf aktörlerin temel şikayet noktalarından biri de, devletin ticari 

faaliyette kolaylaştırıcı unsurlarını devreye sokmayı tercih etmemesi, 

küçük ticaret erbabını büyük oyuncular karşısında koruyucu ve 

kuşatıcı yöntemlerle ticari etkinliğe devam etmelerini sağlayacak 

koşulları yaratmamasıdır. Genellikle, ticari faaliyetin çöküşüyle ve 

iflasla sonuçlanan bu süreç, aktörlerin ve ailelerinin tüm yaşam 

dengelerinin bozulmasına neden olmaktadır:  

İflas ettiğim dönemlerde sigorta ve vergi dairelerine gittik. Ya 

dedim ki, para yok. İhaleye girebilmem için devlet benden borcu 

yoktur yazısı istiyor. Borcum var, bunu devlet de biliyor, vergi 

dairesi de biliyor. İhaleye girip borcumu ödemem için benim 

önümü açmaları lazım. Yani borcu yoktur değil de, borcu vardır 

ama yaptığı işlerle tahsil edilecektir gibi bir yazı, ihaleye 

girmeme engel olmayacak bir yazı. Bu yazı olsaydı, ben çalışır 

borcumu öderdim. Böyle imkanlar sağlanabilirdi ve vatandaşın 

önü açılabilirdi. Namuslu vatandaş borcunu ödemek istiyor ama 

imkanı yok. Yani elinde nakit parası yok, krediyi tamamen 

kesmişler, iş yapabilme şartlarını ağırlaştırmışlar. Bu ne demek 

oluyor? Varlığın varsa varsın, yoksa sen de yoksun, küçüksen 

büyüğün kölesi olacaksın. Bu durumda, biz iflas ediyoruz, 
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ailemle beraber borç içinde sefaletle yaşamaya mahkum 

oluyoruz (Esnaf, Erkek). 

Pandemi süreciyle de ilişkisinde küçük esnaf açısından ticari faaliyetin 

rekabet koşullarını zorlayan temel unsurları üç bağlamda açıklamak 

mümkün. İlki, nispeten küçük şehirlerde sayıları 30 ya da 40‟ı bulan 

süper marketlerin varlığı; ikincisi, internet üzerinden yapılan alış-

verişin yaygınlaşması ve herhangi bir vergi denetimine tabi 

tutulmaması, üçüncüsü ise özellikle hafta sonu kapanmalarının küçük 

esnafın ayakta kalmalarını sağlayacak gelir olanağını ortadan 

kaldırmasıdır. Örneğin, hediyelik eşya ve çocuk oyuncakları gibi 

ürünlerin satışını yapan ve aylık kirası 4000 YTL olan mütevazi bir 

dükkanda, iki günlük hafta sonu kapanması 2000 YTL‟nin kaybı 

anlamına gelmektedir. Bunun bir yıldaki toplam mali bilançosu 

100.000 YTL dir. Bu açığı kapatmak için bankadan kredi çeken 

esnafın geri ödemesi, 130.000 YTL den aşağı değildir. Aktörlerin bu 

olumsuz koşulları aşmak ya da en azından bir parça telafi etmek 

bakımından beklentilerinin yoğunlaşma noktası devlet yani siyasal 

yetki alandır:  

Çok basit birşey bekliyorum aslında, belki devletin bunu 

yapmaya gücü yok. Eğer pandemi varsa, risk herkes için 

geçerliyse, küçük esnafı kapatıp süper marketleri açık 

tutamazsınız, herkesin kapatılması lazım. İkincisi, devletin tüm 

insanların ödemelerini ertelemesi gerekiyor (Esnaf, Erkek)  

Neo-liberal almaşık, sadece çalışma yaşamının farklı boyutlarında 

geçim mücadelesi veren aktöleri değil, sisteme katılım sağlamaya 
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hazır genç üniversite mezunu iş gücü üzerinde de olumsuz bir etki 

yapmaktadır. Bu etkinin yönü çoğu zaman sürekli işsizlik, yarı 

zamanlı çalışma ya da geçici istihdam boyutları alabilmektedir. 

Gerçek bir mesleki kariyer, sürekli istihdam, istikrarlı mülkiyet edinim 

süreçleri ve orta sınıflaşma gibi sosyo-ekonomik konumlanmalar genç 

eğitimli iş gücünün yaşamından son derece uzak dönüşümlerdir. 

Bütün bunların tersine, işsizlik gerçekliğiyle karşı karşıya kalan 

aktörlerin yaşam bağlantıları zayıflamaktadır:  

İş konusunda pek kapı yok, düşük ücret çok mesai. Mesela stajı 

Sinop‟ta yaptım (Sinop Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü 

mezunu) Orada devam etmek istedim ama olmadı. Taşrada 

böyle medya sektörüyle bağlantılı işler yok. Üç-beşe bakmadan 

Ankara‟ya, İstanbul‟a atsam kendimi, ilk birkaç ay için cebimde 

15,20 bin YTL para olması gerekir. Mesela ben, kurgu-montaj 

operatörüyüm görsel medya alanında, buna rağmen verilen para 

asgari ücret veya altı düzeyinde ve çalışma saatleri 14-16 saate 

kadar varıyor. 12 saate bile razıyım. Bütün bunların sonunda 

insan psikolojik olarak çöküyor. 24 yaşındayım şu an, bir iş 

durumu olması lazım, evlenmeye bile engel bir durum bu. Tam 

anlamıyla boşluktayım (İşsiz, Erkek).  

Genel seyir açısından katılımcılardaki ikinci tepkime, bencil ahlakın 

sistematik işleyişini içselleştirmek ve uyum sağlamak biçimindedir. 

Burada, yaşamın güç ilişkilerine gömülü akışında eşitsizlik akslarına 

itiraz, verili sınıfsal/statüko ilişkilerinden hoşnutsuzluk ve bütün 

bunların telafisi için siyasal alandan bir dizi talepte bulunma söz 



 

 49 

konusu değildir. Kamusal duyarlılık ve toplumsal bir iyi talebi dile 

getirilmediği gibi, olay ağları ve ilişkiler bütünlüğünü kompoze eden 

siyaset, ekonomi, eğitim gibi toplumsal yapılaşmaların rolüne vurgu 

yoktur ve sosyo-ekonomik farkındalıklar sınırlıdır. Sosyalizasyonun 

postmodern failik düzeyi olarak da ifade edebileceğimiz bu anlayış, 

sorumluluğun toplumsal biçimlerini red ederek, özel alana hapsolmuş 

bireysel biçimlerine yoğunlaşmaktadır: 

Öteki için ne kadar sorumluluk alırsak, kendimizden vazgeçmiş 

oluruz. Benim hayat felsefem, bana birşey olmasın kalanlar 

umrumda değil biçimindedir (İşçi, Kadın).  

Katılımcıların anlatılarındaki üçüncü tepkime ise toplumsal iyiyi, para 

merkezli ilişkiler ağının yaşantıda oynadığı başat ve belirleyci rolün 

sınırlandırılmasıyla ilişkilidir. Bu sınırlandırma devlet, ideolojiler ya 

da üretim ilişkilerinin farklı türden bir modelleme ya da 

formasyonuyla ilintili değil; etkileşim düzeninde insan ilişkilerinde, 

paranın bir cazibe merkezi olmaktan çıkmasıyla bağlantılıdır. Öze 

yönelim, şekilcilikten sıyrılma, tüketim kültüründen kaçma ve içsel 

insansal enerjiyi öne çıkarma tavrı, ötekine yönelik sorumluluğu ve 

toplumsal diğerkamlığı inşa etmenin merkez üssü olarak 

görülmektedir: 

İnsanlar paralarına göre şeref almazlarsa, paralarına göre itibar 

görmezlerse, paranın aslında çok da değerli birşey olmadığını 

anlarsak, hayatımızdan çıkar aslında. Bunun için insanların 

lüksünden biraz taviz vermesi lazım. Çok şatafatlı hayatlardan 

uzak kalırsak, para hayatımızdan çıkar zaten (İşçi, Erkek).   
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TOPLUMSALLIĞIN MERKEZ ÜSSÜ OLARAK AHLAK  

Durkheim, kolektif varoluşu ahlaki örüntünün sızdığı ve damgasını 

vurduğu toplumsal kurumlarda aramıştır. Dini, eğitimi, aileyi, 

ekonomiyi ve hukuku toplumsal analizin en küçük birimi olarak kabul 

etmiş ve toplumsallığın sui generis (kendine özgü) ve indirgenemez 

karakterini yine toplumsal olanla açıklamaya girişmiştir. Bu girişimde, 

toplumsal kurumların her biri tinsel varlığa sahip yapılaşmalar olarak 

bireyle toplum arasında ruhsal bir alışverişi olanaklı kılmıştır. 

Örneğin, din, bireylerin üyesi oldukları toplumu tasarlamalarını 

sağlayan kavramlar dizgesi ve toplumla aralarında sürdürdükleri 

karanlık ama içten ilişkiler dizgesidir. Bu tasarım (kavramlar dizgesi) 

eğreti ve simgesel olmakla birlikte, gerçekle çelişmez. Tanrı, 

toplumun mecaz biçimdeki anlatımından başka birşey değildir 

(Durkheim, 2010: 313). Durkheim‟ın tahayyülünde, dinsel inancın en 

temel özniteliği, saygı uyandıran ayırt edici bir belirti taşıyor 

olmasıdır. Bu saygıyı dillendiren biri konuştuğunda, aslında bütünüyle 

toplum konuşmaktadır (2010: 293). Eğer bireyler toplumsalığın bu 

kuşatıcılığına biliçli olarak kendilerini kapatırlarsa, bireysel benin 

toplumsal ben karşısında ve onun aleyhine aşırı bir biçimde öne çıkma 

durumu “bencillik” ortaya çıkar. Bencilliğin ölçüsüz biçimde cereyan 

etmesi ise “bencil” intiharı yaratır (Durkheim, 2013: 202). 

Durkheim‟a göre, tutarlı ve canlı bir toplum içinde herkesten bireye, 

bireyden de herkese sürekli bir düşünce ve duygular alışverişi akar. 

Bu, tinsel bir yardımlaşma gibidir ve bireyin sadece kendi kişisel 

güçleriyle kalmayıp ortak bir güce katılmasını, kendi gücü 

tükendiğinde o ortak güçten beslenmesini sağlar (Durkheim, 2013: 
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203). Durkheim, sosyolojik girişiminde toplumu düşünsel, duygusal 

ve davranışsal kodlar üreten / yeniden inşa eden bir yapılaşma içinde 

bireyleri mutlak anlamda kompoze eden bir güç olarak betimlemiştir. 

Toplum, bu kapasitesini, ahlaki dizgeler ve bir dizi simgesel/sembolik 

örüntüler aracığıyla hayata geçirmektedir. 

Çalışmamızın ana tartışma noktalarından biri de günümüz 

toplumlarında Durkheim‟ın kavramsal çerçevesini çizdiği ahlak 

nosyonunun izini sürmektir. Temel sorunsalı şöyle ifade etmek 

olanaklıdır: Çağdaş toplumlarda bireyleri biçimlendiren ahlaki 

boyutlar nelerdir ve ahlak günümüz toplumlarında Durkheim‟ın 

kuramsal olarak tartıştığı gibi hayatiyetini sürdürmekte midir? Bu 

sorunsal çerçevesinde, icra ettiğimiz derinlemesine görüşmelerde 

belirli düzenlikleri bulguladık. Bu düzenlilikleri üç eksende açıklamak 

mümkün. Katılımcıların ahlaki konumlanmaları ve atfettikleri değerler 

evrenini (i) Seküler/dünyevi değerlere yönelik ahlaki atıf (ii) 

Geleneksel değerlere yönelik ahlaki atıf (iii) Dini değerlere yönelik 

ahlaki atıf şeklinde ayrımlamak olanaklı. 

Katılımcılara yöneltilen “Ahlak nedir” sorusu, gündelik yaşantıda 

bireylerin en yalın biçimiyle ahlakı nasıl anladıkları, hem kendilerine 

yönelik içsel muhakemelerinde, hem de ötekini anlamlandırmada 

dikkate değer ip uçları vermiştir. Katılımcıların % 68‟inin ahlaki 

değerlere ilişkin atıfları seküler/dünyevi merkezlidir. Ahlakı seküler 

değerlerle betimleyen katılımcılara göre ahlak, dış dünyaya ve öteki 

insanlara saygı ve sevgiyle bakmakla ve davranmakla ilişkilidir. 

Hümanist ve ötekini gözeten bir yaklaşım olarak ilk kategori, 
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toplumsal diğerkamlığın göstergesi niteliğindedir. İnsan ilişkilerinde 

ölçülülük, öz denetim, sakınım ve başkalarının hakkını yemekten 

imtina etme, seküler/dünyevi değerlere yönelik ahlak atfın en temel 

öznitelikleridir. Seküler ahlak kurgusu, davranışlardaki ölçülülüğü ve 

saygıyı hem tüm insanlık, hem de doğa için talep etmesi bakımından 

evrenselci motivasyonları da içermektedir. İnsanın kendiyle 

ilişkisindeki içsel diyaloğunun yönlendirici unsuru ise “öz saygı” 

nosyodur. Seküler ahlaki nosyon, kendine yönelik öz saygıyla, ötekine 

ilişkin saygının senkronize ve tutarlı olarak yeniden üretildiği bir 

anlayışı temsil etmektedir. 

Geleneksel değerlere yönelik ahlaki atıf yapan katılımcılar ise, toplam 

katılımcıların % 18‟ini oluşturmaktadır. Günümüz toplumlarında 

işlevselleşen çağcıl değerlerin, eskinin değerlerini aşındırdığına 

yönelik eleştiri bu yaklaşımın öne çıkan özniteliğidir. Küçüğün küçük 

olarak muamele ve tavırlarında büyüğü gözetmediği ve onu 

yoksaydığına ilişkin saptama, aktörlerin ortak eleştiri noktalarından 

biridir. Ahlakı geleneksel değerlerle anlamlandıran katılımcılar, 

Türkiye toplumununda dinsel olmayan ama geleneğin kültürel 

kodlarını öne çıkaran bir yaklaşımı sergilerler ve ahlaki değerler 

alanında bir çözülmenin deneyimlendiğine vurgu yaparlar.  

Dini değerlere yönelik ahlaki atıf yapan katılımcılarda ise ahlak 

nosyonunu tarif eden tek ölçüt, dinsel inaç ve ilkelerdir. Katılımcıların 

% 14‟ünü oluşturan bu grup, radikal ve keskin dinsel çerçeveler 

oluşturmaktan ziyade, iyi insan olmanın ölçüterini dinsel referanslarla 

açıklamaktadır. Ahlakın en anlamlı betimlemesi dinsel inanç 
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aracılığıyla yapılmakta ve iyi arayışının merkez üssü imandan hareket 

eden vicdani ilkelerde aranmaktadır.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Günümüz toplumlarının çağcıl sembolik/simgesel değerler örüntüsü 

ve ahlaki kompozisyonu yerel, ulusal ve milli eksenlerde temsiller 

oluşturmanın çok ötesinde, küresel bağlamlı bir tektipleşme ve neo-

liberal merkezileşmeye maruz kalmaktadır. Türkiye toplumu da bu 

homojenleşmeden izole değildir. Türkiye toplumunun özgün yönü 

geniş toplumsal kesimler bakımından, para merkezli ve neo-liberal 

kökenli yerinden çıkmalara ve çatallanmalara gösterdiği tepkimelerle 

bağlantılıdır. Tepkimelerin yoğunlaşma noktası, geleneksel kültürel 

kodları yeniden üreterek muhafazakarlaşmaktan ziyade, 

seküler/dünyevi anlama biçimlerini, bakış açılarını ve yaşam 

biçimlerini genişleterek modernleşmek biçimindedir. Geleneksel 

değer örüntüleri eksenli yorumlama ve dinsel anlamlandırma 

biçimleri, piyasalaşma ve para ilişkilerinin baskın/belirleyici etkisiyle 

aşınmakta, parçalanmakta ve giderek cazibe merkezi olmaktan 

uzaklaşmaktadır. Bu aşınma ve parçalanma süreçleri toplumsal 

ilişkilerde bir dizi çatışkı ve yarılma aksında meydana gelmektedir. 

Yarılmalardan en belirgini, bencil ahlak - toplumsal ahlak karşıtlığı ve 

son tahlilde, bencil ahlakın toplumsal ahlak karşısındaki tartışma 

götürmez zaferidir. İşletme ideolojisinin ve piyasalaşma süreçlerinin 

yaygınlaşmasına, geniş kitleyi oluşturan ve sosyo-ekonomik açıdan 

kırılgan toplumsal gruplara mensup bireylerin verdiği tepki, 

hoşnutsuzluklarını dile getirmek ve geleneksel/dinsel değer örüntüleri 



 

54 FARKLI PERSPEKTİFTEN SOSYAL BİLİMLERE BAKIŞ 

çerçevesinde bilişsel anlama kalıpları geliştirme ve edimde bulunma 

tavrından kaçınmak biçimindedir.  
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GİRİŞ  

Sosyal dışlanmanın analizi üç metodolojik soruyu gündeme 

getirmektedir. Birincisi, sosyal dışlanma nasıl 

kavramsallaştırılmalıdır? Mali kaynak eksikliği olarak mı yoksa 

barınma, sağlık ve beslenme yetersizliği olarak mı ya da toplumun 

büyük kurumlarından kopması şeklinde mi ele alınmalıdır? İkincisi, 

sosyal dışlanma nasıl ölçülmelidir? Bazı mali yoksulluk sınırına atıfta 

bulunarak veya bir bireyin veya hane halkının kötü sosyal koşullara 

dayandığı süre açısından mı yoksa böyle bir hane halkının zor 

zamanlarında arayabileceği sosyal ağların çeşitliliği açısından mı 

değerlendirilmelidir? Öyleyse, bu tür konularda düzenli veri 

toplamakla görevli kuruluşlar -özellikle kamu kurumları- için 

çıkarımlar nelerdir? Üçüncüsü, sosyal dışlanmanın araştırılması ve 

analizi hangi teorik ve politik amaçlara atıfta bulunulmalıdır? Kamu 

kaynaklarını az çok hak eden hane halkları veya yerleşim yerleri 

arasında paylaştırmak için bir araç mıdır? Rekabet eden sosyal 

yoksulluk teorilerini aydınlatmanın bir yolu mudur? 

Bu üç soru elbette sosyal dışlanma çalışmasına özgü değildir. 

Uygulamalı sosyal bilimlerin diğer birçok alanında bu sorular ortaya 

çıkmaktadır. Uluslararası ve karşılaştırmalı araştırmaya özgü de 

değillerdir. Yine de, bu uluslararası ve karşılaştırmalı boyut onlara 

özel bir fikir vermektedir. Sosyal dışlanmayı kavramsallaştırırken, 

analizi karşılaştırılan farklı ülkelerin belirli sosyal ve kültürel 

özellikleriyle ilişkilendirmek ne kadar gerekli olmaktadır? Sosyal 

dışlanma, belirli finansal yoksulluk sınırlarına göre ölçülüyorsa bunlar 
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ulusal olarak özel mi olmalı yoksa bazı uluslararası standartlara mı 

uygun olmalıdır? Son olarak, bu tür karşılaştırmalı analizler hangi 

politika amacına hizmet etmektedir? Öncelikle, bireysel ulusal 

hükümetler için diğer ülkelerin karşılaştırmalı performansını 

aydınlatmayı mı veya uluslararası ve uluslar üstü organizasyonların 

büyümesiyle, bu tür karşılaştırmalı ve uluslararası çalışmalar, bu 

organizasyonlara kendi girişimleri için bilgi tabanı sağlamayı mı 

amaçlamaktadır?  

SOSYAL DIŞLANMANIN ANALİZİ: GEÇMİŞE 

BAKILDIĞINDA AB GİRİŞİMLERİ 

İlk Avrupa yoksullukla mücadele programı (1975–1980) temel unsur 

olarak, yoksullukla mücadelede yenilikçi yöntemleri göstermeyi 

amaçlayan bir dizi yerel tabanlı pilot projeyi içermektedir (Dennett ve 

diğerleri, 1982). Birçoğunun, bu eyleme eşlik edecek ve onu 

aydınlatacak çeşitli araştırma ve değerlendirme biçimleri 

bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla 1960’larda ve 1970’lerde geliştirilen 

çok çeşitli eylem araştırması metodolojilerinden yararlanmaktadır: 

bazıları Amerikan Yoksulluk Savaşı ve İngiliz Toplum Geliştirme 

Projesi’nden (CDP), bazıları Alman eleştirel teorisinden, bazıları 

İtalyan kurumsallaşma geleneğindendir (Room, 1986: Chapter 4). 

Bazı ülkelerde -örneğin İtalya- ulusal tartışmaları canlandırırken 

yoksulluk ve yoksullukla mücadele politikasına ilişkin ulusal 

raporların yanı sıra, ortak bir metodolojiye göre çeşitli üye 

devletlerdeki gelir yoksulluğu düzeylerini tahmin etmeye yönelik ilk 

girişime eşlik etmiştir (European Commission, 1981). Eylem projeleri 
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ve bu ulusal çalışmaların yanı sıra, Peter Willmott gibi araştırmacılar, 

Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’ta yoksulluğun belirli yönleri -

işsizlik, sosyal güvenlik gibi-üzerine uluslararası araştırmalardan 

sorumlu olmuştur (Mitton ve Willmott, 1983). Dahası, 1970’lerin 

ortalarında farklı Avrupa Topluluğu ülkelerindeki vatandaşların 

yoksulluk algılarına ilişkin bir dizi raporun ilkine sponsor olan bu ilk 

Yoksulluk Programı olmuş ve Birleşik Krallık’taki tutumların 

özellikle sert olduğu ortaya çıkmıştır (European Commission, 1977).  

Avrupa Parlamentosu’nun eyleme geçme çağrısı ile Komisyon, ikinci 

programı (1986-1989), uluslararası eylem araştırma projelerinin 

merkezinde olacak şekilde planlanmıştır. Bunlar, uluslararası politika 

öğreniminin bazı değerli modellerini ortaya koymaktadır (Room, 

1993). Programda böyle bir araştırma unsuru bulunmamakla birlikte, 

eylem programının değerlendirilmesinin bir parçası olarak ulusal 

politika çalışmaları başlatılmış ve bunlar ilk programın ulusal 

raporlarını yansıtmıştır. Aynı değerlendirmenin bir parçası olarak 

O’Higgins ve Jenkins (1987), Komisyon’un 1981 raporundaki gibi, 

ilgili ülkelerin her birinde eşdeğer harcanabilir gelirin yüzde 50’sini 

tanımlayan yoksulluk sınırının altına düşen, topluluk genelinde toplam 

kişi ve hane halkı sayısının yeni bir tahmininde bulunmaya 

girişmişlerdir. Bu da, Komisyon’un istatistik ofisi Eurostat’ı, 

başlangıçta düşük gelirli gruplar hakkında karşılaştırılabilir veriler 

üretmek için hane halkı bütçe anketlerini kullanmak üzere ulusal 

istatistik bürolarıyla birlikte çalışarak, yoksulluk göstergelerinin uzun 

vadeli iyileştirilmesi üzerine bir çalışma programı başlatmaya 

yönlendirmiştir.  
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Üçüncü program (1990-1994) ve ayrıca uluslararası eylem 

araştırmasına devam edilmesi, bir dizi uluslararası çalışmanın eski 

haline getirildiğini göstermektedir. Sosyal dışlanmayla mücadele 

politikaları üzerine sözde “Gözlemevi” programı da önemlidir (Room, 

1991; 1992; Robbins, 1994). Bir araştırma enstitüleri ağını içeren bu 

Gözlemevi, üye devletleri sosyal dışlanma ile mücadeleye adamış olan 

1989 Bakanlar Konseyi kararına bir yanıttır (Council of Ministers, 

1989). Bu program diğer faaliyetlerde de olduğu gibi, 1994’te Alman 

hükümeti, yoksulluk ve sosyal dışlanmanın hiçbir zaman AB 

Antlaşmalarının açık bir parçası olmadığı için bu tür eylemlerin 

uygunsuz olduğu konusunda ısrar ettiğinde zamansız bir şekilde sona 

erdirilmiştir. 

Bu girişimler dizisi içinde yoksulluk ve sosyal dışlanma nasıl 

kavramsallaştırılmıştır? 1970’ler ve 1980’ler boyunca Townsend 

(1970) gibi yazarlar yoksulluk kavramını söz konusu toplumda 

alışagelmiş yaşam standartlarına ve buna katılmak için gerekli olan 

kaynaklara göre tanımlanmıştır. Bununla birlikte, bu daha sonra, her 

ülkenin gelir dağılımına göre tanımlanan finansal yoksulluk sınırları 

açısından operasyonel hale getirilmiş ve ülkeler arası karşılaştırma 

amacıyla temel referans noktası olarak belirlenmiştir. Göreceli 

terimlerle tanımlanan mali yoksulluk sınırları, Eurostat’ın resmi 

istatistiklerin uluslararası karşılaştırılabilirliğini iyileştirme çabalarını 

da yönlendirmiştir. Bu Avrupa inisiyatifleri dizisinde öne çıkan eylem 

projeleri sadece mali olmaktan ziyade çok boyutlu ve yoksulluğun 

yarattığı süreçler kadar sonuçlarla da ilgilenen yoksulluğun bir resmini 

ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bu projeler söz konusu 
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olduğunda, araştırmaya eklemek yalnızca ikincil bir amaç olmuş ve ne 

istatistikçiler ne de akademik araştırmacılar bu konudaki çabalara 

fazla ilgi göstermemişlerdir.  

Ancak 1990’larda, kısmen Komisyon Başkanı Delors’un etkisi 

altında, AB yetkilileri endişelerini giderek daha fazla ‘sosyal 

dışlanma’ kalıbıyla dile getirmişlerdir. Bu kısmen anlamsal bir 

değişim olmuştur: bir yandan Delors’un ve Fransız hükümetinin 

kapsayıcı sözcük için coşkusu öte yandan, başta İngiltere ve Almanya 

olmak üzere birçok ulusal hükümetin kendi ülkelerinde yoksulluğun 

bulunabileceği fikrine karşı uzun süredir devam eden hassasiyeti söz 

konusu olmuştur. Bu süreç aynı zamanda beş temel unsuru içeren bir 

öz değişimi ortaya çıkarmıştır (Room, 1999): 

• Çok boyutlu ve yetersiz yaşam koşulları kavramı ile ilgilidir; 

• Dinamik süreçlerle ilgilidir: bir yandan, yoksul nüfustaki bir 

zaman dilimi ile bir sonraki dönem arasındaki değişimler; öte 

yandan, sadece mevcut tüketime değil, gelecekteki tüketim ve 

güvenliğe yönelik yatırımlarla ilgilidir. 

• İnsanların yaşam koşullarının yalnızca kişisel ve hane halkı 

kaynaklarına değil, aynı zamanda erişebildikleri maddi ve 

kültürel kolektif kaynaklara da bağlı olduğu kabul edilmiştir. 

• Tabakalaşmanın dağılımsal boyutları kadar ilişkisel boyutlarına 

da dikkat çekmiştir: bir yandan, tüketim ve yatırımın belirli 

sosyal ilişkiler içinde yer aldığını açıklığa kavuşturmuş öte 

yandan, ilişkilerin de insan refahının bir bileşeni olduğunu ve bu 
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nedenle parçalanmasının veya yokluğunun bir yoksulluk 

olabileceği kabul edilmiştir. 

• Çok boyutlu dezavantaja, kolektif kaynakların ve ilişkisel 

bağlantıların bozulmasına maruz kalan bireylere, hane halklarına 

ve topluluklara dikkat çekmiştir: belki özel ve orantısız 

müdahaleler dışında, uzun vadeli ve önemli ölçüde geri 

döndürülemez olmuştur. 

Yoksulluk ve sosyal dışlanma kavramlarının değişmesiyle, tercih 

edilen ölçüm yöntemleri de değişmektedir. 1980’lerde Eurostat, 

Topluluk çapında yoksulluk tahminleri üretmek amacıyla ulusal hane 

halkı bütçe anketlerinin kullanımını ve karşılaştırılabilirliğini teşvik 

etmiştir. 1990’larda, özellikle şu anda ortaya çıkan yeni nesil panel 

çalışmaları yoluyla, çok boyutlu ve zamanlar arası veri araçlarına 

geçilmiştir. Ulusal düzeyde, verilerini analiz eden araştırma 

çalışmalarının yanı sıra bu tür panel anketlerinin sayısı giderek 

artmaktadır. Farklı ulusal panellerden ortaya çıkan bulguları yan yana 

koymak ve karşılaştırmalı sonuçlar çıkarmak için çeşitli girişimlerde 

bulunulmuştur (Leisering ve Walker, 1998; Goodin ve diğerleri, 

1999). Bu çeşitli araştırmalar, yoksulluğun çoğunun kısa vadeli 

olduğunu göstermektedir. Yoksulluktan kaçanların çoğu sınırda kalsa 

da sonrasında sınıra inmiş de olsa, bol miktarda gelir hareketliliği 

vardır. Bu panel çalışmaları, yoksulluğa düşme ve orada kalma riski 

en yüksek olanları da belirlemektedir. Bunlar; eğitimsizler, işsizler, 

engelliler ve yalnız annelerdir. 1994’ten itibaren bu ulusal panel 

çalışmaları, Avrupa düzeyinde sosyal izleme için kilit bir araç haline 
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gelen yeni bir Avrupa Topluluğu Hane Halkı Paneli (ECHP) 

verileriyle tamamlanmıştır. 

Bununla birlikte, sosyal dışlanma tartışmalarının harekete geçirdiği 

bazı diğer kavramsal değişimler, Avrupa makamları tarafından teşvik 

edilen veri araçlarının ve ölçüm yöntemlerinin yeniden 

şekillendirilmesinde çok daha yavaş kalmıştır. Yerel topluluklarda 

çalışan eylem projeleri, bu Avrupa programlarının önemli bir özelliği 

olmaktadır ve sosyal dışlanma ile ilgilenen araştırmacılar, bireysel 

hanelerin yaşam koşullarının şekillenmesine yardımcı olan bu 

topluluklar içindeki kolektif kaynakların giderek daha fazla 

tanınmasını sağlamaktadırlar (ör: 1994 Avrupa Komisyonu ve Birleşik 

Krallık Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen sosyal 

dışlanmanın ölçülmesine ilişkin seminere bazı katkılar: Room, 1995, 

Bölüm 8-11). Bununla birlikte, AB yetkililerinin alan temelli 

politikalara olan ilgisine rağmen hane halkı ve mahalle kaynaklarının 

ölçümlerini bir araya getiren veri araçları geliştirmek için kendi 

taraflarında çok az girişimde bulunulmuş veya hiç girişimde 

bulunulmamıştır. Aynı zamanda, Avrupa Topluluğu Hane Halkı 

Paneli, insanların destek isteyebilecekleri sosyal ilişkilerin ve ağların 

bazı analizlerine izin verirken Paugam (1995, 1996) gibi 

araştırmacılar tarafından yapılan bazı öncü çalışmalarla 

karşılaştırıldığında bu çok sınırlıdır. 

Son olarak, Avrupa girişimleri kapsamında yürütülen yoksulluk ve 

sosyal dışlanma araştırması, teorik ve politik amaçların değişen 

gündemine yöneliktir. Daha önceki programlar bilgi toplama ve eylem 
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araştırmasında kullanılan uygulama değişimleriyle ilgili olmuş ancak 

çok açık bir şekilde kapsamlı bir teori veya politika amacı 

bulunmamıştır. Yoksulluk ve sosyal dışlanma, bu özel programlar 

dışında AB’nin araştırma ve politika gündeminde bulunmamakta ve 

ulusal gündemler çok büyük farklılıklar göstermektedir. Bununla 

birlikte, 1980’lerin sonunda güçlendirilmiş Avrupa sosyal boyutuna 

yönelik baskılar arttıkça bu durum da Komisyon’un sosyal boyut için 

teklifler hazırlarken pilot programlarla ilgili deneyimlerden 

yararlanmasıyla değişmeye başlamıştır. 

1989 Bakanlar Konseyi’nin sosyal dışlanmayla ilişkin kararı, bu 

konuları AB politika gündemine bir adım daha yaklaştırmıştır. Karar 

kapsamında, Komisyon, daha önce de belirtildiği gibi bir Gözlemevi 

kurmuştur. Üye devletlerin çözüm taahhütlerini ne ölçüde yerine 

getirdiklerini izlemek, sosyal dışlanma ile mücadelede ulusal 

politikaların etkinliğini değerlendirmek ve uluslararası politika 

öğrenimi amacıyla iyi uygulama örneklerini vurgulamak 

amaçlanmıştır. Bununla birlikte, nihai sonuçları (yoksulluk oranları 

vb.) izlemede kaydedilen ilerleme ne olursa olsun AB yetkilileri, 

politika çıktılarını ve etkililiği izlemeye yönelik ortak bir yaklaşım 

oluşturmada neredeyse hiçbir ilerleme kaydedememişlerdir. Bu 

nedenle Gözlemevi, yapabilecekleri konusunda büyük ölçüde 

kısıtlanmış ve genel olarak politika niyetlerini tanımlamak ve sosyal 

koşulları kaydetmekle sınırlı kalmıştır. 
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1990’ların ikinci yarısında, AB politika yapıcılarının bundan sonra 

destekleyeceği sosyal dışlanmanın uluslararası ve karşılaştırmalı 

analizinin yönü gibi, AB politika gündemi daha da değişmiştir. Sosyal 

dışlanma, 1997 Amsterdam Antlaşması uyarınca AB politikasının 

resmi bir endişesi haline gelmiştir. 2000 yılında geliştirilen ve sosyal 

içerme politikalarını ana referans noktası olarak alan, Açık 

Koordinasyon Yöntemi (OMC) olarak adlandırılan Lizbon süreci de 

en az onun kadar önemli olmuştur. 

Lizbon Avrupa Konseyi, Mart 2000’de OMC’yi, en iyi uygulamayı 

kıyaslamayı ve politika yakınsamasını teşvik etmeyi amaçlayan yeni 

ama kilit bir politika koordinasyon modu olarak kurmuştur (Porte, 

Pochet ve Room, 2001). İçerdikleri: 

• Birlik için tespit kılavuzları, kısa, orta ve uzun vadede 

belirledikleri hedeflere ulaşmak için özel zaman çizelgeleri ile 

birleştirmek. 

• En iyi uygulamayı karşılaştırmanın bir yolu olarak, uygun 

olduğu yerde, dünyanın en iyilerine karşı ve farklı üye 

devletlerin ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş nicel ve 

nitel göstergeler ve ölçütler oluşturmak. 

• Ulusal ve bölgesel farklılıkları dikkate alarak, belirli hedefler 

belirleyerek ve önlemler alarak bu Avrupa yönergelerini ulusal 

ve bölgesel politikalara çevirmek. 

• Karşılıklı öğrenme süreçleri olarak düzenlenen periyodik 

izleme, değerlendirme ve emsa değerlendirmesi yapmak 

(European Council, 2000). 
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Bu süreçte Komisyonun, Avrupa yönergelerine ilişkin öneriler 

sunarak en iyi uygulamaların değişimini organize ederek, potansiyel 

göstergeler hakkında öneriler sunarak ve uygulama ve emsal 

değerlendirmesi süreçlerine destek sağlayarak koordinasyon rolü 

oynaması amaçlanmaktadır. 

Yoksulluk ve sosyal dışlanma, OMC altında neredeyse ayrı bir eylem 

alanı olarak seçilmiştir. Nice Avrupa Konseyi tarafından tanımlanan 

ve onaylanan bir dizi ortak hedef dâhilinde, her üye devletin Haziran 

2001’e kadar yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele için bir ulusal 

eylem planı sunması istenmiştir. Bu, olgunun çok boyutluluğunu 

hesaba katmak ve ulusal ve bölgesel hedefler ile genel Avrupa 

hedeflerine ilişkin ilerlemeyi ölçmek için seçilen ulusal düzeydeki 

göstergeleri içermektedir. Emsal değerlendirmesi ve uluslar üstü 

izleme ve değerlendirme, uygulamanın ayrılmaz bir parçasıdır ve 

Avrupa düzeyindeki hedeflere yakınlaşma için baskı yaratmaktadır. 

Tatbikat yılda iki kez tekrarlanacaktır (European Commission, 2002). 

Üye devletler arasında bilgi alışverişini ve en iyi uygulamaları 

geliştirmeyi amaçlayan yeni bir Topluluk Eylem Programı eşlik 

edecektir (European Commission, 2000). 

En hassas konu, ortak mutabık kalınan göstergelerin oluşturulması 

olmuştur. 2001’in ikinci yarısında Belçika Başkanlığı altında çeşitli 

çalışma grupları ve uzman raporları üzerinde anlaşmaya varılan bir 

gösterge portföyüne katkıda bulunulmuştur (Social Protection 

Committee, 2001; Atkinson ve diğerleri, 2002). Bu göstergeler, 

finansal yoksulluk riski, işsizlerin oranı, yoksul konutlarda 
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yaşayanların oranı gibi sosyal koşullara odaklanmaktadır. ECHP’nin 

yaklaşmakta olan çöküşü ve yerini EU-SILC (Gelir ve Yaşam 

Koşulları İstatistikleri: bkz Eurostat, 2001) ile değiştirmesine rağmen 

önerilebileceklerini sınırlandırsa da zamanlar arası ve dinamik yönlere 

ilişkin atıflar da bulunmaktadır. Sosyal dışlanmanın bölgesel ve 

ilişkisel boyutlarına ilişkin atıflara yer verilmektedir ancak daha 

fazlası yoktur, hiç şüphe yok ki bunun sebebi bu konularla ilgili uygun 

karşılaştırılabilir verilerin yokluğudur. Dahası, bu göstergeler sosyal 

koşullara odaklanırken kendi başlarına politika girdi ve çıktılarına 

doğrudan değinmezler bu nedenle farklı ulusal politika karışımlarının 

etkililiğinin karşılaştırılmasına olanak vermezler. 

İlgili ülkelerin her birinde ortalama veya medyan eşdeğer harcanabilir 

gelirin yüzdesi olarak tanımlanan mali yoksulluk sınırları, 1981’deki 

ilk tahminlerden (European Commission, 1981) en son Sosyal İçerme 

Ortak Raporu’nda yer alanlara kadar gurur verici olmuştur (European 

Commission, 2002). Ortalama harcanabilir gelirin yüzde 50’sini alan 

ilki, o zamanlar dokuz üye devlette 30 milyondan fazla insanın 

yoksulluk içinde olduğunu tahmin ediyordu; ikincisi, medyanın yüzde 

60’ını kullanarak, 15 üye devlette tahminen 60 milyon veya yüzde 

18’ini oluşturmaktadır. Gelir yoksulluğu en yüksek güney üye 

devletleri ve İrlanda’da, en düşük ise Benelüks ülkeleri ve 

İskandinavya’dadır. Bu iki tarih arasında, özellikle İstihdam Genel 

Müdürlüğü ve Eurostat sponsorluğunda, kullanılan istatistiksel 

tanımlara göre değişen ancak görünüşe göre yoksulluktan sosyal 

dışlanmaya tartışmanın dilindeki daha büyük değişikliklere karşı 

bağışık bir dizi benzer tahmin üretilmiştir. 
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Bununla birlikte, bu tahminlerde ortaya çıkan bir başka temel ikilem, 

göreceli yoksulluk sınırlarının referans noktasıyla ilgili olmuştur: ilgili 

üye devlet geleneksel olarak kullanılmış ancak göreceli yoksulluk 

sınırını tanımlamak amacıyla tüm Topluluğu tek bir varlık olarak ele 

almak için en az bir girişimde bulunulmuştur. (Eurostat, 1990). Bu, 

elbette, daha fakir üye devletlerde yoksulluk miktarında belirgin bir 

artış ve daha zengin olanlarda bir azalma yaratmıştır. Bunun uygun bir 

referans noktası olup olmadığı hiçbir zaman çözülememiştir ve aslında 

tüm Topluluğun referans noktası olarak alınmasından daha sonra 

vazgeçilmiştir. Burada açıkça görünen şey her zaman olduğu gibi 

göstergelerin ve referans noktalarının seçilmesinin, araştırmanın teorik 

ve politik amacına atıfta bulunulması gerektiğidir ancak bu politika 

amaçlarıyla, şu anda bile tamamen açık olmasa da, şaşırtıcı değildir. 

Bunun düzgün bir şekilde kavranmamış olması şaşırtıcı değildir. 

Sosyal dışlanma, bir yandan belirli hane halkları arasında mali 

yoksulluğun sürekliliği, diğer yandan yoksulluğun mali olmayan 

yönleriyle ilgili bir dizi ek göstergeyi harekete geçirmektedir ancak 

bunlar, finansal yoksulluk tahminlerinin görünürdeki sağlamlığıyla 

eşleşecek istatistiksel bir sosyal dışlanma portresi sunmamıştır. 

Belçika Başkanlığı döneminde üzerinde anlaşmaya varılan yeni ortak 

göstergeler dizisinin yeni bir dönemi başlatıp başlatmayacağı henüz 

belli değildir. 
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BEKLENTİLER 

AB tarafından teşvik edilen sosyal dışlanma göstergeleri, öncelikle 

kişiler ve haneler düzeyinde çok boyutlu dezavantaj riskleri ile 

ilgilidir, bazıları zaman içindeki dinamik değişiklikleri hesaba 

katmaktadır. Bu, İstihdam Genel Müdürlüğü tarafından yönlendirilen 

OMC sürecinin odak noktasıdır aynı zamanda Eurostat’ın sosyal 

dışlanmaya ilişkin son istatistiksel yayınlarının da odak noktasıdır 

(Mejer, 2000). Bununla birlikte önemli açılardan bu, sefaletin sosyal 

aritmetiğine odaklanan ve sosyal içerme konusunda daha geniş 

tartışmalar tarafından yeterince bilgilendirilmeyen, yoksullaştırılmış 

bir araştırma gündemi yaratmaktadır. Hane halkı koşullarına ilişkin 

araştırmaların değeri önemlidir ancak yeterli olup olmadığı 

sorgulanmalıdır. 

İlk olarak, bu tür çok boyutlu dezavantaj eşiklerinin altına düşen kişi 

veya hanelerin sayısını belirlemenin yanı sıra, tüm sosyal spektrumda 

göreceli yaşam şansları ve geçim stratejileri hakkında veri sağlamak 

önemli görünmektedir. Aksi takdirde sosyal dışlanmanın 

araştırmacıları ve politika yapıcıları ana akım ve dışlanma arasındaki 

ayrıma odaklanmaya, varsayılan ana akım içindeki tabakalaşma ve 

eşitsizlik kalıplarını gözden kaçırma tehlikesi bulunmaktadır (Levitas, 

1996). Bu tabakalaşma sisteminin farklı yerlerinde bulunan bireylerin 

ve hanelerin, maruz kaldıkları güvensizliklere, mevcut fırsatlara, 

sosyal ve kamu politikalarının aracılık süreçlerine dâhil olacak şekilde 

komuta ettikleri kaynaklara ve desteklere bağlı olarak hareket ettikleri 

farklı yaşam yörüngelerini anlamak da önemlidir (Room, 2000). En 
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önemlisi, avantajlı gruplar tarafından izlenen geçim stratejileri ve 

yaşam projelerinin, daha az avantajlı olanların yaşam yörüngeleri için 

olumsuz sonuçlar doğurabileceği ve dolayısıyla sosyal dışlanma 

süreçlerini üretebileceği iddia edilebilmektedir. ‘Dışlama’, kişisel 

olmayan bir kentsel-endüstriyel değişim sürecinin kayıplarına 

iliştirilecek bir etiket olmaktan ziyade, böyle sıfır toplamlı bir 

mücadelenin sonucudur. 

İkincisi, AB tarafından teşvik edilen sosyal dışlanma göstergeleri 

genel olarak düşük tüketim seviyeleriyle ilgilidir. Varlıklar ve 

yatırımlar hakkında neredeyse hiçbir şey söylenmemektedir. Bununla 

birlikte, bir kişinin veya hane halkının zorluklardan kurtulma ve 

fırsatları değerlendirme yeteneği, büyük ölçüde varlık portföylerine 

bağlıdır. Sosyal dışlanmaya ilişkin genel karşılaştırılabilir istatistikler 

için şu anda Avrupa düzeyinde mevcut başlıca araç olan ECHP, 

tasarruf ve sermaye sahipliği hakkında neredeyse hiç bilgi 

içermemektedir ve eğitim ile sağlık verilerini, bir kişinin beşeri 

sermayesine yapılan yatırımları içermekle birlikte, bu hiçbir şekilde 

gelir ve tüketim verileri kadar ayrıntılı değildir.  

Üçüncüsü, bireysel varlıkların, kolektif varlıkların ve yatırımların 

bireysel düzeyde refahı şekillendirdiği gibi, bu kaynaklara farklı 

erişim kalıplarıyla birlikte izlenmesi gerekmektedir. Bu, farklı 

bireylerin ve hanelerin sosyal dışlanma ve dezavantaja karşı 

kırılganlıkları bilinmek isteniliyorsa, hane halkı anketlerinin ve panel 

çalışmalarının mevcut veya bulunmayan yerel kaynakları hakkında 

sorular içermesi gerektiğini göstermektedir. Yerel yardım gelenekleri, 
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yardım kuruluşları ve diğer kalkınma potansiyeli unsurları bunları 

daha az önemli yapmamaktadır ya da yerel halkın fırsatları 

değerlendirme ve hayatlarını kontrol altına alma kapasitesini 

sınırlayabilecek ve zayıflatabilecek etkiler yaratmamaktadır 

(Moulaert, 1995). Bu, belirli bireyleri ve haneleri hedef alan 

politikaların yanı sıra yerel topluluk kaynaklarına -sosyal sermayeye- 

yatırım yapmak için hangi eylemleri yapacaklarını düşünmesi gereken 

politika yapıcılar için çok önemlidir ancak bu tür bir desteğin kaynağı 

sadece yerel topluluklar ve mahalleler değildir. İşyerleri ve meslek 

toplulukları da mesleki refah sunabilir ve elbette, geniş aile ağları, 

farklı Avrupa ülkeleri arasında önemli farklılıklar gösteren destek 

modelleri sunmaktadır (Paugam, 1996; Paugam ve Russell, 2000). 

Dördüncüsü, bireylerin ve hane halklarının koşullarına ilişkin 

iyileştirilmiş istatistiklerin geliştirilmesi memnuniyetle karşılansa da, 

bu koşulların ortaya çıktığı kurumsal süreçler hakkında çok az şey 

söylenebilmektedir. Sosyal dışlanmada birincil risk faktörü olan 

işsizlik, rastgele oluşan bir olay değildir. İşletmesi için belirli stratejik 

hedefler peşinde koşan bir işverenin, belirli bir dizi işgücü piyasası 

koşulları ve yasal düzenlemeler çerçevesinde aldığı bir kararın 

sonucudur. Bir başka önemli risk faktörü olan emeklilik, normal 

istihdam kazançlarının sona ermesini içermektedir ancak yoksulluğa 

yol açıp açmaması, emekli maaşı hükümlerine, sosyal hizmetlere ve 

yerel topluluktaki kayıt dışı destek modellerine bağlıdır. Ana akım 

sosyal dışlama çalışmalarının dayandığı kohort ve panel çalışmaları, 

bu kurumsal süreçler hakkında çıkarımlar yapmak için 

kullanılabilecek bazı verileri içerebilir ancak bunlar sezgisel 
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çıkarımlardan başka bir şey değildir. Politika çıkarımları için 

sağladıkları temel benzer şekilde zayıftır. 

Kamu politikası reformu, kilit kurumsal aktörlerin stratejik ortamının 

yeniden şekillendirilmesini içermektedir. Hükümet istihdamın 

korunmasına ilişkin yasalar çıkarmaktadır. İşverenler, düzenli 

sözleşmelerle işçileri işten çıkarmayı daha zor bulmakta ve düzensiz 

işgücü kullanımını giderek arttırabilmektedir. Hükümet çocukların 

korunmasına ilişkin yasalar çıkarmaktadır. Diğer ihtiyaç sahibi 

gruplara verilen hizmetler sonuç olarak azaltılsa bile sosyal hizmet 

yöneticileri buna daha fazla öncelik vermektedir. Bir yandan bu 

kurumsal şeflerin stratejilerinin kamu politikası tarafından nasıl 

şekillendirildiğini ve diğer yandan bu stratejilerin bireyleri ve haneleri 

nasıl etkilediğini anlamak gerekmektedir ancak o zaman hane halkı 

koşullarına ilişkin verilerden politika çıkarımları yapılabilir. 

Kurumsal stratejiler hakkında ne tür veriler gerekli olmaktadır? Söz 

konusu kurumların stratejik hedefleri, ellerindeki kaynaklar ve 

teknikler, yeni becerilere ve kaynaklara yaptıkları yatırımlar ve daha 

geniş siyasi, sosyal ve ekonomik çevrenin ilgili yönleri hakkında bilgi 

edinmek gerekmektedir. Bu tür veriler nasıl elde edilmektedir? 

Yaklaşım, bir panel çalışmasını içerebilir ancak hanelere değil, 

kuruluşlara ve başkanlarına yöneliktir. Bunlar; işletmeler, eğitim 

kurumları, yerel makamlar ve sağlık hizmetleri, yerel toplum 

kuruluşlarıdır. Bu nedenle, 1990’larda, Birleşik Krallık İşyeri 

Endüstriyel İlişkiler Panel Anketi, 1990, 1994, 1998 yılları arasındaki 

değişiklikleri izleyen önemli bir panel ögesi de dâhil olmak üzere, 
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İngiliz işyerlerinin ulusal bir anketi aracılığıyla veri toplamıştır (Cully, 

1999). Bu panel anketinde bile araştırılan işyeri sorunlarından bazıları 

-ödeme sistemleri, eşit fırsatlar, esneklik- sosyal dışlanma risklerinin 

analiziyle ilgilidir. Bu yaklaşımı sosyal dışlanma risklerini 

şekillendiren diğer kilit kurumlara genişletmek ve bunu uluslararası 

bir temelde yürütmek, kesinlikle pratik ve metodolojik zorluklar 

doğuracaktır ancak bunların aşılmaz olmaları için hiçbir neden yok 

gibi görünmektedir. 

Kurumsal stratejilerin analizine yönelik ikinci bir yaklaşım, Davies’in 

(2000) Sheffield’deki ortaokullarla ilgili çalışmasıyla örneklenmiştir. 

Her okulun stratejisinin ve kaynaklarının 1990’ların Muhafazakâr 

reformları tarafından nasıl yeniden şekillendirildiğini, her okulun 

öğrenci arayan bir girişimci olmak zorunda kaldığını ve hatta okulun 

“en iyi” okul olduğunu göstermek için reklam yaptığını 

belirtmektedir. Daha sonra öğrenci sayıları ve finansman açısından 

erdemli düşüş veya genişleme sarmallarının çeşitli rakip okullar için 

sonuçlarını belirlemektedir. Ayrıca, okulların bazı öğrencileri dışlayan 

ve zengin kimselere kendilerini pazarlama stratejilerine de işaret 

etmektedir. Analizinde bir yandan sosyal kökenler ve eğitim başarısı 

arasındaki ilişkinin bir açıklamasını yaparken diğer yandan farklı 

geçmişlere sahip olanlara, fırsat eşitliğini daha fazla gerçeğe 

dönüştürmek isteyenlere özel politika önerileri sunmaktadır. 

Başka bir yaklaşım, belirli topluluklar içindeki örgütsel stratejiler ve 

hane halkı yörüngelerinin etkileşimini araştırmak olmaktadır. Bu 

bölümde daha önce tartışılan Avrupa programları dizisinde yer alan 
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eylem araştırma projelerinden çok sayıda örnek gösterilebilmektedir 

(Dennett ve diğerleri, 1982, Kısım 2). Bu projeler, genellikle 

yoksulluk çeken ve aile işlev bozukluğu yaşayan hanelerin haritasını 

çıkarmayı amaçlayan yerel hane anketlerini içermekteydi ancak bu 

araştırmaların sonuçları yaygın olarak yoksulluğun köklerinin çeşitli 

kurumsal süreçlerde ve örgütsel stratejilerde yattığını ortaya 

koymuştur. Örneğin birçok durumda yerel belediyeler, yerel sakinlerin 

ihtiyaçlarına veya seslerine çok az önem veren yeniden kalkınma 

stratejileri izlemişlerdir. Hane halkı yoksulluğunun ve gelir 

güvencesizliğinin, yerel işverenlerin işten çıkararak veya yerel vasıfsız 

işgücünü alarak talepteki dalgalanmalara uyum sağladığı işgücü 

piyasası dalgalanmalarıyla doğrudan ilişkili olduğu da bulunmuştur. 

Bu örgütsel stratejilerin her biri belirli bir siyasi ve ekonomik 

bağlamda çerçevelenmiştir ve bu nedenle kamu politikası bir yandan 

yeniden geliştirme planlaması ve diğer yandan istihdamın korunması 

açısından farklı gereksinimler belirlemiş olsaydı daha farklı olabilirdi. 

Kısacası bu yaklaşımlar dışlanan ya da dışlanma riski altında olanlara 

değil, ilk etapta dışlayan ve dâhil edenlerin stratejilerine, yani 

stratejileri şekillendiren kuruluşlara odaklanmaktadır. İnsanların ya 

fırsatları değerlendirmelerini sağlamış ya da karşılaştıkları 

olumsuzlukları çoğaltmıştır. Bu örgütsel stratejileri araştırmadan, söz 

konusu toplumun yapısal ve kurumsal bağlamından habersiz olan 

sözde politika önerileri elde edilmektedir. Bu tür politika önerileri, 

yüksek kayıp oranlarını önlemek için o toplumda devam eden 

süreçlerin nasıl değiştirilmesi gerektiğini düşünmek yerine, kentsel-



 

 77 

sanayi toplumunun mağdurlarına sosyal faydalar sağlamaya 

odaklanma eğilimindedir. 

SONUÇ 

Sosyal araştırma, hükümet organlarının gündemlerinden çeşitli 

şekillerde etkilenmektedir. Kamu politika yapıcıları, sosyal 

araştırmacıların hem bilgilendirmek hem de eleştirmek için 

arayabilecekleri kamu tartışmasının gündemini güçlü bir şekilde 

şekillendirmektedir. Kamu politika yapıcıları bazı büyük veri toplama 

kurumlarını sosyal ve ekonomik politika alanlarına yönlendirmekte 

böylece bu tür verilerin içeriği, kapsamı, güncelliği, kalitesi ve 

erişilebilirliği sosyal araştırmacıların yapabilecekleri üzerinde önemli 

etkilere sahip olmaktadır. Kamu politika yapıcıları aynı zamanda, ister 

doğrudan devlet daireleri aracılığıyla ister dolaylı olarak, araştırma 

konseyleri ve benzer organlar aracılığıyla, pek çok sosyal araştırmaya 

fon sağlamaktadır. 

Avrupa politika hedefleri değiştikçe, AB kurumları sosyal dışlanmaya 

ilişkin karşılaştırmalı araştırma bağlamını şekillendirmede önemli bir 

rol oynamaktadır. Ayrıca, yavaş gelişen Avrupa veri sistemlerine ve 

bunların aynı politika kaygıları tarafından nasıl şekillendirildiğine de 

işaret etmektedir ve bu AB kurumsal stratejilerinin nasıl bazı 

araştırma yaklaşımlarını içermeye ve diğerlerini dışlamaya hizmet 

ettiğini ve böylece hem politika hem de teori ile ilgili araştırmaların 

geliştirilmesi için hem fırsatlar hem de kısıtlamalar sağladığını 

göstermektedir. 
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Araştırma ortamına ilişkin kurumsal stratejilerini yönlendiren yalnızca 

geniş politika hedefleri değildir. Bürokratik siyaset de rol 

oynamaktadır. İstihdam Genel Müdürlüğü, yoksulluk ve sosyal içerme 

konusundaki politika girişimleri için önde gelen Genel Müdürlük 

olabilir ancak sosyal içerme artık OMC’nin temel bir parçası olduğu 

için, ekonomik Genel Müdürlüklerin güçlü bir rol oynadığı 

görülmektedir (Porte ve diğerleri, 2001). 1980’lerin ortalarından bu 

yana Eurostat, bir yandan bu alandaki AB politika hedeflerine hizmet 

edecek veri sistemleri geliştirmeye diğer yandan ulusal istatistik 

ofisleri ile ilişkilerinin siyasetini yönetmeye çalışmıştır. ECHP’ye 

devam etmeme kararı, kısmen, bu ulusal ofislerin bazıları tarafından 

zamanında uygulanmasına yönelik güçlü bir taahhüdün 

sağlanmasındaki zorluklar nedeniyle alınmış gibi görünmektedir. Bu 

arada, Genel Müdürlük Araştırmalarına Çerçeve IV ve V 

programlarına sosyal dışlanma çalışmaları dâhil edilmiştir. Bu ayrı 

girişimlerin genel tutarlılığı her zaman açık değildir ve kendi başına 

ilginç ve değerli bir araştırma konusu olmaktadır. 

Avrupa sosyal dışlanma gündeminin bu envanterini -özellikle 

araştırma için belirlediği bağlam ve yönü- şu şekilde 

özetlenebilmektedir: 

• OMC’ye odaklanan ve dolayısıyla ortak dâhil etme ve hariç 

tutma göstergelerini, bir ulusal raporlama ve karşılaştırma 

döngüsünü ve ülkeler arası politika öğrenimini teşvik etme 

çabalarını içeren güçlü bir AB politika odağı mevcuttur. 
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• OMC için seçilen göstergeler nihai sonuçlara odaklanmakta, 

politika karşılaştırması ve politika öğrenme için tek başına 

yeterli olmayabilmektedir. 

• Avrupa düzeyinde, sosyal dışlanmanın ilişkisel yönlerine ve 

hane halkı refahı için toplu kaynakların önemine ilişkin 

istatistiksel göstergelere ihtiyaç vardır; ECHP’nin sona ermesi 

ve yeni bir kesitsel anket olan EU-SILC’nin başlatılmasıyla 

hane halkı koşullarındaki değişikliklerin dinamik olarak 

izlenmesine yönelik beklentiler belirsizdir. 

• Politika etkinliğinin değerlendirilmesine ve politika çıktıları ile 

nihai sosyal koşullar arasındaki ilişkinin analizine yönelik ortak 

yaklaşımların geliştirilmesinde de yatırıma ihtiyaç vardır. 

• Daha önceki AB girişimlerinin mirası olan uluslararası eylem 

araştırması gelenekleri, artık OMC’nin nihai hedefi olan 

uluslararası politika öğrenimini teşvik etmek için değerli bir araç 

sunabilmektedir. 

 

En başından beri anlatılan yoksulluğun, işgücü piyasasını destekleyen 

bir sosyal politikanın dar sınırlarının ötesine geçerek, Avrupa 

Topluluğu’nun politika ufkunda yer alması gerektiğidir. Amsterdam 

Antlaşması ve Lizbon süreciyle birlikte yoksulluk ve sosyal dışlanma 

önem görmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu, sosyal dışlanmaya ilişkin 

uluslararası ve karşılaştırmalı araştırmaları şekillendiren siyasi 

bağlamın ve baskın paradigmaların değerlendirilmesi için önemli bir 

andır. Özellikle, ortak dışlama ve içerme göstergelerine atıfta 

bulunarak ulusal raporlama açısından verilere ve politika öğrenmeye 
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yönelik politik olarak baskın yaklaşımların, politika izleme ve 

uluslararası politika öğrenme için bir temel olarak oldukça yetersiz 

olabileceği öne sürülmüştür. Yine de, uygun şekilde kullanılan diğer 

politika analizi ve uluslararası eylem araştırması gelenekleri, bazı 

güçlü karşılaştırmalı politika süreçlerini değerlendirmek için 

kullanılabilir. Bu da, en azından kısmen, sosyal araştırmanın nihai 

kaygısı olması gereken daha geniş politika incelemesi ve kamuya 

hesap verebilirlik amaçlarına hizmet edebilir (Porte ve diğerleri, 

2001).  
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GİRİŞ 

Tarım; gıda, giyim ve enerji ihtiyacının karşılanması gibi nüfusun 

temel ihtiyaçları sağlayan bu sebeple de önemi hiçbir dönem 

azalmayan sektördür (Bulut, 2006: 1). Yaygın ve önemli üretim 

biçimlerinden olan tarım, insanların bu temel ihtiyaçları yanında 

sanayiye hammadde sağlayan aynı zamanda sanayi ürünleri için de 

pazar olma özelliği taşıyan stratejik bir sektördür (Tümertekin ve 

Özgüç, 2009: 119). Besin gereksinimi ve tarım dışı sektörlere kaynak 

aktarımına ilaveten, bu sektörlere işgücü sağlama, denge unsuru olma 

ve nihayet kalkınmanın finansmanını sağlama gibi işlevleri de 

bulunmaktadır (Dinler, 2008: 37). Dünyanın çeşitli bölgelerinde 

sanayi ve ticaretin gelişmesi, belli ürün ve hizmetlerde uzmanlaşma 

bile, yer yer dolaylı da olsa, toprağa yani tarıma dayanmaktadır 

(Tümertekin ve Özgüç, 2009:119). David Ricardo’ya göre de tarımda 

çalışanların üretkenliklerindeki artış, sürdürülebilir büyümenin başlıca 

nedenidir (Parasız, 2005:8). 

Tarımın ülke ekonomilerine katkısı değişik şekillerde olmakla birlikte,  

genel olarak; istihdam alanı oluşturması, gayri safi milli hasılaya 

(GSMH) katkıları ve dış ticaret getirisi şeklinde sıralanabilir (Doğanay 

ve Çavuş, 2016: 207). Süreç içerisinde ilk geçimlik faaliyet olan tarım 

sektörü, küreselleşmenin de etkisiyle günümüzde değişime uğramış, 

artık birçok ülkede milli gelir ve istihdam içerisindeki payı giderek 

azalmaktadır. Buna karşın, artan nüfusun gıda ihtiyacının 

karşılanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve doğal kaynakların 
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korunması gibi hususlar tarım sektörüne stratejik bir önem yükleyerek 

değerini artırmaktadır (Tokatlıoğlu, Selen ve Leba, 2018: 151-152).  

Nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve ekilebilir tarım arazilerinin giderek 

azalması, gıda güvenliği riskleri yanı sıra iklim değişikliğine bağlı 

ortaya çıkan belirsizlikler tarıma uygun alanların her zamankinden 

daha fazla korunmasının gerekliliğini göstermektedir  (Kalkınma 

Bakanlığı, 2013: 14). Bunun için de ülkelerin mevcut tarım alanlarını 

daha doğru değerlendirmesi gerekmektedir (Bayar, 2018: 199). Tarım 

ürünlerinin ideal yetiştirme alanlarının korunması ve üretimle ilgili 

planlama kararlarının daha sağlıklı yapılabilmesi için tarım 

bölgelerinin ve bölge içinde ortaya çıkan yörelerin belirlenmesi bu 

doğrultuda önemli bir adımdır ve zorunludur. Ülkemizde tarım 

yörelerinin belirlenmesi adına, ilk çalışmalar; Selen (1937), Erinç ve 

Tunçdilek (1952) ile İzbırak (1985) tarafından yürütülmüştür (Durmuş 

ve Yiğit, 2003: 24). 1980 ve sonrası yıllar ülkemizde tarım 

coğrafyasına ilginin arttığı yıllar olmuştur. Bu dönem ve sonrasında 

çalışılan konular ise daha çok tarımsal ürünler üzerine olmuştur 

(Aliağaoğlu, 2019: 377). Türkiye’de tarım yörelerinin belirlenmesi 

adına en güncel çalışmalar ise; Durmuş ve Yiğit (2014) ile Dede 

(2020) tarafından yapılmıştır. 
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1. AMAÇ VERİ VE YÖNTEM 

Tarım topraklarının korunması kadar, mevcut tarım deseni, üretimin 

yoğunluk kazandığı alanlar ve dağılımının tespiti de tarımsal üretimin 

devamı bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca üretimin 

yoğunlaştığı/kümelendiği alanların tespiti ulusal tarım politikalarının 

ve projelerinin uygulanmasına katkı sağlamaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, eldeki çalışmada son 15 yıl içerisinde sebze ve meyve 

üretim alanlarının yoğunluk kazandığı bölgelerin tespiti yapılmaya 

çalışılmıştır.  

Türkiye’de tarım/gıda sektörünün en rekabetçi alt sektörünü sebze ve 

meyveler oluşturmaktadır (TÜSİAD, 2020: 14). Sebze ve meyve 

üretim alanlarının tespitinin çalışma konusu olarak seçilmesinde bu iki 

ürün grubunun rekabet gücü yüksek tarımsal türler olmaları yanı sıra 

ülkemiz bitkisel üretim ve dış satımında da önemli paylara sahip 

olmaları etkili olmuştur. Bu öneminden ötürü çalışmada Türkiye’nin 

dış pazarlarda ve olası AB üyeliğinde rekabet gücü fazla olan; sebze 

ve meyvecilik faaliyet alanlarının 2005-2020 yılları arasındaki 

bölgesel bazda hâkim (yığılma/yoğunlaşma) alanları tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

Bilindiği üzere 2002 yılında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olduğu 

üzere birliğe aday olan Türkiye’de de İBBS (İstatistiki Bölge Birimi 

Sınıflaması) düzeylerine geçilmiş, dolayısıyla bu tarihten sonra TÜİK 

istatistikleri de bu düzeylere (Düzey1, Düzey 2 ve Düzey 3) göre 

açıklanmaktadır. Bu sebeple çalışma planlama düzey bölgeleri olan 

İBBS Düzey 2 bölgeleri ölçeğinde ele alınmış, üretim alanlarının 
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bölgesel yoğunlaşma gösterdiği alanlar bu alt bölgeler ölçeğinde 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sebze ve meyve üretimin bölgesel olarak 

yoğunlaştığı alanların güncel dağılımını belirlemesi, Türkiye’de sebze 

ve meyve üretiminin yakın dönemdeki durumu üzerine daha net 

çıkarımlar yapma imkânı tanıyacaktır. Sebze ve meyve üretiminin 

yoğunlaştığı Düzey 2 bölgelerinin tespiti “Yer Seçim Katsayısı 

(Location Quotient-LQ)” analizi ile yapılmıştır. Dede, (2020) 

tarafından yapılan çalışmada; tahıllar, yem bitkileri, organik tarım ve 

seracılık için tarımsal hâkim alan tespitinde de bu tekniğin kullanılmış 

olması metodun tercih edilmesinde etkili olmuştur. 

Yer seçim katsayısı tekniği 1940’lı yıllardan beri Ekonomik Coğrafya 

ve bölgesel çalışmalarda araştırmacılar tarafından yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Miller, Gibson ve Wright, 1991: 65). Yer seçim 

teorisi bölgesel uzmanlaşmaya ve yoğunlaşmaya odaklanmaktadır. 

Bölgesel uzmanlaşma ülkenin geri kalanına kıyasla ülke 

ekonomisindeki sektörel payların dağılımını göstermektedir (Goschin 

vd., 2009:100). Yer seçim katsayısı 0 ile sonsuz arasında bir sayıdır. 

Ancak bir sektörün temel mi yani yoğun/uzmanlaşılmış mı yoksa 

yerel mi olduğunu anlamak için 1’den büyük veya küçük mü olduğuna 

dikkat edilir (Şahin ve Türkoğlu, 2017: 430). 

Hesaplama; LQi = (ei / e)/(Ei / E) formülü üzerinden yapılmaktadır. 

Elde edilen sonuçlarda; LQ değerinin 1’den büyük çıkması (LQ>1) 

durumunda, i sektörünün yani incelenen sektörün o bölgede 

yoğunlaştığı kabul edilir. LQ değerinin 1’e eşit ya da küçük olması 

durumunda ise (LQ ≤ 1) i sektörü tamamen yerel sektör olduğu kabul 
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edilir (Atalay ve Varol, 2016: 185). Bu teknik; her ne kadar 

işgücü/istihdam rakamları için kullanılsa da yoğunlaşmayı göstermesi 

bakımından birçok alanda kullanılabilir. Tekniğin, mekânsal ölçekte 

üst ve alt mekânlar arasında kıyas yapması, herhangi bir 

özelliğin/faaliyetin bağlı bulunduğu bir üst mekândaki özelliklere göre 

ne durumda olduğunun anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu 

nedenle tarımsal verilerde bu teknikle analiz edilebilir, bölgesel 

ölçekteki tarım alanlarının ülke toplam tarım alanlarına göre durumu 

ve hâkim alanları analiz neticesinde ortaya çıkarılabilir (Dede, 2020: 

37-38). 

Türkiye’de sebze ve meyve üretim alanlarının ülke üretimine kıyasla 

önemli oranlara ulaştı hâkim Düzey 2 bölgelerinin tespitinde bu 

teknikten faydalanılmış, formül aşağıdaki gibi uyarlanarak 

kullanılmıştır.  

LQi = (ei / e)/(Ei / E) 

ei = Düzey 2 bölgesindeki sebze/meyve tarım alan miktarı 

e = Düzey 2 bölgedeki toplam tarım alanı miktarı 

Ei =Ülke toplam sebze/meyve tarım alanı miktarı 

E =Ülke toplam tarım alanı miktarı  

 “Hâkim tarım alanı” kavramı, herhangi bir bölgedeki tarım 

alanlarının yüzey açısından büyüklüğünü değil, tüm ülke tarım 

alanlarına kıyasla öncelikli alan olarak ön plana çıkmasını ifade 

etmektedir (Dede, 2020: 47). Bu çalışmada da diğer bölgelere göre 

kıyasla sebze/meyve üretiminde üstünlüğü bulunan, uzmanlaşmış 
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veya yoğunluk kazanmış bölgeler Dede, (2020) tarafından da 

kullanılan “hâkim tarımsal alan” kavramı ile tanımlanmıştır.  

Çalışmada yer seçim katsayılarının (LQ) hesaplanmasında TÜİK 

Bitkisel Üretim İstatistikleri veri tabanındaki “tarım alanı” verileri 

kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına dayalı haritalar ise 

ArcGIS 10.2 programı kullanılarak hazırlanmıştır.  

2. TÜRKİYE’DE BİTKİSEL ÜRETİMİN GENEL DURUMU  

TÜİK tarım istatistiklerine göre 2005-2020 yılları arasında Türkiye’de 

toplam ve işlenen tarım alanlarının genel gidişatı azalma yönündedir. 

Ülkemiz toplam tarım alanı varlığı 2005 yılından, 2020 yılına 

gelindiğinde %8,4 oranında bir azalma göstermiştir. Aynı dönemler 

arasında toplam tarım alanlarının; tahıllar, sebze ve meyve gibi türler 

bakımından dağılımı incelendiğinde ise meyve üretim alanları 

haricinde diğer türlerin üretim alanlarında azalma yaşanmıştır. 

İncelemeye dâhil olan yıllarda artış yaşanan meyve alanlarının 2005-

2020 arasındaki artış oranı %25,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Toplam 

işlenen tarım alanlarının %13,1’inin azaldığı dönem aralığında en 

fazla azalma; tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekim alanında olmuş, 

bunu %12,9 ile sebze üretim alanları takip etmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Türkiye’de Tarım Alanlarının Kullanım Durumu (Bin Hektar) 

Yıllar 
Toplam 

tarım 
alanı 

Toplam 

işlenen 
tarım alanı  

 Tahıllar ve 
diğer bitkisel 
ürünler  

Nadas  Sebze  Meyve 

Çayır 
ve 

mera 

2005 41223 26606  18005 4876 894 2831 14617 

2006 40493 25876  17440 4691 850 2895 14617 

2007 39504 24888  16945 4219 815 2909 14617 

2008 39122 24505  16460 4259 836 2950 14617 

2009 38912 24294  16217 4323 811 2943 14617 

2010 39011 24395  16333 4249 802 3011 14617 

2011 38231 23610  15692 4017 810 3091 14617 

2012 38399 23777  15463 4286 827 3201 14617 

2013 38423 23801  15613 4148 808 3232 14617 

2014 38558 23937  15782 4108 804 3243 14617 

2015 38551 23929  15723 4114 808 3284 14617 

2016 38328 23706  15575 3998 804 3329 14617 

2017 37964 23341  15498 3697 798 3348 14617 

2018 37797 23175  15421 3513 784 3457 14617 

2019 37716 23094  15398 3387 790 3519 14617 

2020 37753 23131  15615 3173 779 3564 14617 
Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri 

Toplam tarım alanlarında yaşanan azalmaya karşın, üretim 

miktarlarında sulama, gübreleme ve ilaç kullanımı gibi tarımsal 

girdilerin de etkisiyle artış yaşandığı görülür. Tahıllar ile meyve ve 

sebze üretimi içerisinde en fazla artış oranı ise meyve üretiminde 

olmuştur. Meyve üretimi 2007 yılına kıyasla 2019 yılında 6 milyon 

710 bin ton üretim ile yaklaşık %43,2 oranında bir artış göstermiştir. 

Ülkemiz sebze üretiminde ise aynı döneler arasında üretim miktarı ilk 

yıla kıyasla %21,2 oranında artış olmuştur. Bitkisel üretim içerisinde 

miktar olarak en az artış tahıl grubunda yaşanmıştır. Tahıl üretiminde 

2007 yılına kıyasla %16,7 oranında bir artış kaydedilmiştir. Bitkisel 

üretim alanları ve üretim miktarlarındaki değişim bu şekilde iken, 

üretimin ülke tüketimini karşılama durumu irdelendiğinde, tahıl 
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üretimimizin 2009 ve 2015 yılları haricinde ülke ihtiyacını 

karşılayamadığı görülür (Tablo 2). 

Tablo 2. Meyve, Sebze ve Tahıl Üretim Miktarları İle Yeterlilik Dereceleri 

   Üretim (ton)   Yeterlilik (%) 

Yıllar Meyve Tahıl Sebze Meyve Tahıl Sebze 

2007 15.550.243 28.608.990 23.742.082 223,9 94,7 106,6 

2008 16.771.741 28.533.956 25.130.131 228,5 92,7 106,9 

2009 17.712.971 32.827.151 24.847.679 230,1 109,7 107,9 

2010 17.904.162 31.912.550 24.020.259 275,0 98,8 106,8 

2011 18.414.814 34.302.073 25.326.886 211,6 99,9 106,2 

2012 19.300.571 32.497.430 26.004.917 222,5 93,1 106,6 

2013 19.398.412 36.589.268 26.456.335 226,2 98,8 107,1 

2014 18.388.852 31.884.157 26.606.476 188,8 86,4 106,7 

2015 19.080.117 37.717.138 27.578.234 191,6 110,2 106,8 

2016 20.297.169 34.361.164 28.037.155 171,1 97,2 106,7 

2017 22.083.584 35.232.767 28.572.251 181,5 98,1 106,6 

2018 22.231.094 33.468.699 27.984.444 159,3 92,4 106,4 

2019 22.260.280 33.401.704 28.786.548 184,0 87,8 107,2 

Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri 

TÜİK bitkisel üretim veri tabanında yer alan “bitkisel ürün denge 

tabloları” bu doğrultuda incelendiğinde; tahıl üretimine karşın, sebze 

ve meyve üretiminde ülke yeterliliğinin tüm yıllarda %100’ün 

üzerinde seyrettiği görülür. Ülke yeterlilik durumu yıllar bazında 

düşmekle birlikte yeterlilik açısından en avantajlı ürün grubunu ise 

meyveler oluşturmaktadır (Tablo 2).   

3. İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİNE GÖRE BİTKİSEL ÜRETİM: 
ÜRETİM VE DAĞILIM 

İBBS bölgelerinin oluşturulması için Türkiye’de 2001 yılında 

çalışmalar başlatılmış ve bu amaçla oluşturulan komisyon tarafından 

ülke; 12 Düzey 1, 26 Düzey 2 ve 81 Düzey 1 bölgesi olarak 

sınıflandırılmıştır (Taş, 2006: 191);(Tablo 3).  
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Tablo 3. Türkiye’de İBBS’ye Göre Sınıflandırılmış Düzey Bölgeler 

Kod Düzey 1 Kod Düzey 2 Düzey 3 

TR1 İstanbul TR10 İstanbul  İstanbul 
TR2 Batı Marmara TR21 Tekirdağ  Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 
   TR22 Balıkesir  Balıkesir, Çanakkale 

TR3 Ege TR31 İzmir  İzmir 
   TR32 Aydın  Aydın, Denizli, Muğla 

    TR33 Manisa  

Manisa, Afyonkarahisar, 

Kütahya, Uşak  
TR4 Doğu Marmara TR41 Bursa  Bursa, Bilecik, Eskişehir 

    TR42 Kocaeli  

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 
Yalova 

TR5 Batı Anadolu TR51 Ankara  Ankara 

    TR52 Konya  Konya, Karaman 

TR6 Akdeniz TR61 Antalya  Antalya, Isparta, Burdur 

   TR62 Adana  Adana, Mersin 

    TR63 Hatay  

Hatay, Kahramanmaraş, 
Osmaniye 

TR7 Orta Anadolu TR71 Kırıkkale  
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, Kırşehir 

    TR72 Kayseri  Kayseri, Sivas, Yozgat 

TR8 Batı Karadeniz TR81 Zonguldak  Zonguldak, Karabük, Bartın 

   TR82 Kastamonu  Kastamonu, Çankırı, Sinop 

    TR83 Samsun  

Samsun, Tokat, Çorum, 
Amasya 

TR9 Doğu Karadeniz TR90 Trabzon  

Trabzon, Ordu, Giresun, 

Gümüşhane, Rize, Artvin  
TRA Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Erzurum  Erzurum, Erzincan, Bayburt 

    TRA2 Ağrı  Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 

TRB Ortadoğu Anadolu TRB1 Malatya  

Malatya, Elazığ, Bingöl, 
Tunceli 

    TRB2 Van  Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 
TRC Güneydoğu Anadolu TRC1 Gaziantep  Gaziantep, Adıyaman, Kilis 
   TRC2 Şanlıurfa  Şanlıurfa, Diyarbakır 
    TRC3 Mardin  Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 

İBBS Düzey 1 bölgeleri büyük ölçekli sosyo-ekonomik alanları ihtiva 

ederken; Düzey 2 alt bölgeleri bölgesel politikaların uygulandığı ana 

bölgeleri içermektedir (Gökburun ve Sertkaya Doğan, 2019: 48). 

İBBS Düzey 2 alt bölgeleri AB’ye üye ülkelerin bölgesel politikalarını 

uyguladıkları seviye olması sebebiyle bölgesel ve ulusal problemlerin 
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analiz edilmesinde, ekonomik ve sosyal uyum raporlarının 

oluşturulmasında esas alınan en elverişli düzey bölgeyi 

oluşturmaktadır (Sandal, Gürbüz ve Karabulut, 2007: 124). Avrupa 

ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de Düzey 2 bölgeleri, aynı 

zamanda planlama bölgeleri olarak da görülmektedir. Başka bir 

ifadeyle hazırlanacak gelişme ve kalkınma planları Düzey 2 bölgeleri 

temel alınarak yapılmaktadır (Taş, 2006: 189-193). Düzey 2 

bölgelerinin bu önemi ve Düzey 1 bölgelerine göre daha fazla 

benzerlik yani homojen bölge vasfı taşımasından hareketle çalışma 

Düzey 2 bölgeleri ölçeğinde yürütülmüştür.  

 

Şekil 1. Türkiye’de İşlenen Toplam Tarım Alanının Yıllara Göre Durumu 
Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri verilere göre hazırlanmıştır 

İBBS Düzey 2 bölgelerine göre bitkisel üretim alanlarının dağılımına 

geçmeden ülke genel gidişatına kısaca göz atıldığında TÜİK Bitkisel 

Üretim İstatistiklerine göre; 2005 yılına kıyasla son 15 yılda 3.475 bin 

hektar yani %13,04’lük bir tarım alanının işletilmesinden vazgeçildiği 

görülür (Şekil 1).  
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Halen ekonomisinde tarımın önemli bir sektör olduğu bir ülke için bu 

oran önemli düzeydedir. Hele ki nüfus artış miktarı da göz önüne 

alındığında bu alanların terk edilmesi ve gelecekte de bu durumun 

devam etme olasılığı ülke tarımı için ciddi kayıp ve risk 

oluşturmaktadır. 

Türkiye’de Düzey 2 bölgelerine göre tarım alanların kullanım 

durumunun bakıldığında ise tüm düzey bölgelerde azalmanın 

gerçekleştiği görülür. Ancak miktar olarak en büyük azalma; TR52 

Konya, TR72 Kayseri ve TRC2 Şanlıurfa Düzey 2 bölgelerinde 

yaşanmıştır. Bu üç düzey alt bölge ülkemizde işlenen tarım alanı 

miktarının da en fazla olduğu bölgeleridir (Şekil 2). Bu üç bölgenin 

yanı sıra; TR62 Adana, TR63 Hatay, TR33 Manisa, TRC3 Mardin ve 

TR83 Samsun Düzey 2 bölgelerinde toplam 130 bin ha işlenen tarım 

toprağı boş kalmıştır (Tablo 4). 

 

Şekil 2. Düzey 2 Bölgelerinin İşlenen Tarım Alanı Varlığı (2020, ha) 
Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri verilere göre hazırlanmıştır 
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Tablo 4. Düzey 2 Bölgelerinde İşlenen Tarım Alanı Varlığı  (2005-2020, ha) 

 
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, Tarım İstatistikleri  
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26 adet Düzey 2 bölgesinin yarısında işlenen tarım toprağı varlığının, 

2005 yılına kıyasla 100.000 ha alandan daha fazlası artık 

işlenmemektedir (Tablo 4). Oransal olarak ise 15 Düzey 2 bölgesinin 

işlenen tarım toprağı kaybı %10’un üzerinde gerçekleşmiştir. İşlenen 

tarım alanlarının azalmasında işgücünün tarım dışı sektörlere geçmesi 

yanı sıra, toprağın yanlış ve yoğun kullanımına bağlı verimsizleşmesi, 

erozyon, aşırı sulamaya bağlı tuzlanma ve yanlış ilaçlama gibi 

faktörlerde etkili olmaktadır. 

İşletilmekten vazgeçilen yani tarım vasfına sahip ancak boş kalan 

tarım toprağı kaybının %68,7’si tahıl üretim alanlarında 

gerçekleşmiştir. (Tablo 1).  Nitekim bölgelerin “tahıllar grubu” işlenen 

tarım alanlarının değişimi irdelediğinde; Ağrı, Balıkesir, İzmir, Konya 

ve Kayseri alt bölgeleri haricindeki diğer 21 bölgenin 2005 yılına göre 

işlenen tahıl tarım alanlarının azaldığı görülür. Bu düzey 

bölgelerindeki artış ise tahıl ekiminden ziyade yem bitkisi ekim 

alanlarında yaşanan genişleme neticesinde gerçekleşmiştir. Dolaysıyla 

ülkemizde işlenen tarım alanı kaybı içerisinde yem bitkisi ekim alanı 

haricinde tahıl ekim alanlarının genel olarak alt bölgelerde azaldığı 

görülür. 

Düzey 2 bölgelerinin sebze üretim alanlarında da tahıllar kadar olmasa 

da genel bir azalmanın yaşandığı görülür. 2005-2020 arasında sebze 

üretimi artan bölgeler; Van, Konya, Antalya, Adana, Kırıkkale ve 

Kayseri Düzey 2 alt bölgeleri iken, geri kalan 20 alt bölgede sebze 

üretim alanları azalmıştır. TÜİK verilerine göre, ülkemizin sebze 

üretim alanları 2005 yılına kıyasla son yılda %12,9 oranında azalma 
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göstermiştir. Birim alandan alınan verim artışı, ekim alanları azalsa da 

ülkemiz sebze yeterlilik derecesinin %100’ün üzerinde kalmasını 

sağlamış dolayısıyla sebze de dışa bağımlı olmanın önüne geçmemize 

ve ihraç eden ülke olarak devam etmemize katkı sağlamıştır.  

Birçok meyve türünün anavatanı veya ideal yetişme alanı olan 

ülkemizde incelenen dönemde meyve üretim alanlarının ise sürekli 

genişlemekte olduğu görülür. İlk yıla göre %25,9 oranında alan 

kazanan meyve üretim alanları; Kırıkkale ve Kastamonu alt bölgeleri 

haricindeki diğer tüm bölgelerde artış göstermiştir. Meyveler 

içerisinde ise bağ alanlarında Türkiye genelinde bir azalma dikkati 

çekmektedir. Son 15 yıl içerisinde ilk yıla kıyasla %21,4 oranında 

azalma yaşanan bağ alanları sadece; Van, Mardin, Manisa ve Kocaeli 

alt bölgelerinde artış göstermiştir. Bu bölgeler içerisinde alansal 

olarak en fazla; Mardin (18.148 ha) ve Manisa (10.610 ha) alt 

bölgelerinde artış olmuştur. Ülkemiz meyve yeterlilik derecesi ise tüm 

dönemlerde %100’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Ortalama %207 

yeterlilik derecesine sahip olduğumuz meyve üretimi tarımsal 

ihracatımıza da önemli katkıları bulunmaktadır. 

4. YER SEÇİM KATSAYISI ANALİZİNE GÖRE SEBZE VE 

MEYVE ÜRETİM ALANLARININ YOĞUNLUK KAZANDIĞI 
DÜZEY 2 BÖLGELER 

Ülkemizde sebze ve meyve üretim alanlarının ön plana çıktığı 

bölgelerin tespiti LQi = (ei / e)/(Ei /E) yer seçim katsayısı formülüne 

dayalı olarak hesaplanmıştır. Analize; 2005 ve 2020 yılları ile bu iki 

dönem arasında ortanca yıl olarak 2012 yılı dâhil edilmiştir. Bu üç 
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döneme ait katsayılar irdelenerek sebze ve meyve üretim alanlarının 

yoğunluk kazandığı hâkim tarımsal bölgeler değerlendirilmiştir. Sebze 

ve meyve üretim alanları için ayrı ayrı analiz yapılarak, hem sebze 

hem de meyve üretim alanlarının, ülke üretim alanlarına kıyasla 

yoğunlaştığı bölgeler belirlenmiştir (Tablo 5). Yer seçim katsayısı 

analizine göre faaliyetin bir bölgede yoğun/hâkim olması LQ 

değerinin 1’den büyük çıkması neticesinde kabul edilmektedir. Bu 

doğrultuda analiz sonucunda LQ değerinin 1’den büyük değere sahip 

bölgeler hâkim sebze veya meyve tarım bölgeleri olarak tanımlanarak 

görselleştirilmiştir. 

Sebze üretim alanlarının yoğun/hâkim olduğu bölgelerin tespiti için 

yapılan analiz neticesinde 2005 yılında 13, 2012 yılında 11, 2020 

yılında ise 12 Düzey 2 bölgesinin LQ değerinin 1’den büyük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Her üç dönemde de LQ katsayısı en yüksek 

olan bölgelerin; TR31 (İzmir), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) ve 

TR22 (Balıkesir, Çanakkale) Düzey 2 bölgeleri olduğu görülmüştür. 

2005-2020 yılları arasında en yüksek katsayıya sahip hâkim alan 

olarak bu bölgelerin varlıklarını devam ettirdikleri görülür (Tablo 5).   

2020 yılı yer seçim katsayısı sonuçları değerlendirildiğinde bu 

bölgelere; TR62 (Adana, Mersin), TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve 

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) alt bölgeleri eklendiği 

anlaşılır. Analiz sonuçları; sebzecilik faaliyetin ülkemizde bu alt 

bölgelerde yoğunlaştığını diğer bir ifade ile bölge toplam tarım 

alanları ve ülke ile kıyası yapıldığında sebze üretiminin bu bölgelerde 

önemli oranlara sahip olduğunu göstermektedir (Şekil 3). Bahsi geçen 
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bölgeler dışında; TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR83 (Samsun, 

Tokat, Çorum, Amasya), TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR10 

(İstanbul), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) ve TR51 (Ankara) 

alt bölgeleri de yer seçim katsayısı 1’in üzerinde olan yoğun sebze 

üretimine sahip bölgelerdir (Tablo 5).  

Tablo 5. Düzey 2 Bölgelerinin 2005-2012-2020 Yıllarına Ait Sebze ve Meyve 
Alanları Yer Seçim Katsayısı (LQ) Sonuçları 
Kod Düzey 2  Sebze   Meyve  
    2005 2012 2020 2005 2012 2020 

TRA1 Erzurum 0,24 0,19 0,23 0,07 0,06 0,07 

TRA2 Ağrı 0,15 0,75 0,18 0,03 0,04 0,07 

TRB1 Malatya 0,65 5,51 0,74 1,43 1,70 1,55 

TRB2 Van 0,22 0,32 0,48 0,08 0,11 0,17 

TRC1 Gaziantep 1,26 4,18 0,98 3,59 4,52 3,09 

TRC2 Şanlıurfa 0,58 0,60 0,44 0,60 0,60 0,76 

TRC3 Mardin 0,68 1,06 0,73 0,76 0,93 1,09 

TR10 İstanbul 1,55 2,04 1,15 0,24 0,25 0,24 

TR21 Tekirdağ 0,66 0,40 0,30 0,10 0,13 0,13 

TR22 Balıkesir 2,65 4,17 2,10 1,81 1,63 1,47 

TR31 İzmir 5,59 2,54 3,28 5,28 4,92 2,99 

TR32 Aydın 2,58 0,37 1,17 5,12 4,89 2,99 

TR33 Manisa 1,05 0,50 1,11 0,96 1,10 1,14 

TR41 Bursa 2,16 1,93 1,78 0,82 0,82 0,78 

TR42 Kocaeli 1,26 0,54 0,87 3,70 3,50 2,54 

TR51 Ankara 0,98 0,93 1,08 0,16 0,18 0,16 

TR52 Konya 0,38 0,37 0,60 0,26 0,22 0,24 

TR61 Antalya 2,20 6,19 2,56 1,30 1,31 1,28 

TR62 Adana 1,91 0,93 2,31 1,23 1,68 1,88 

TR63 Hatay 2,10 1,04 1,63 1,43 1,93 1,64 

TR71 Kırıkkale 0,51 0,24 0,85 0,39 0,25 0,27 

TR72 Kayseri 0,19 0,67 0,63 0,09 0,07 0,09 

TR81 Zonguldak 1,02 3,12 1,32 1,68 1,63 1,88 

TR82 Kastamonu 0,96 0,74 0,86 0,28 0,23 0,25 

TR83 Samsun 1,61 1,75 1,21 0,69 0,58 0,68 

TR90 Trabzon 1,12 0,77 0,37 15,71 17,05 4,89 
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Türkiye’de sebze üretim alanlarının kullanımında 2005-2020 yılları 

arasında %12,9 oranında genel olarak azalma yaşanmıştır. Sebze 

üretiminde en yüksek katsayıya sahip olan TR31 (İzmir) alt 

bölgesinde bile %22,1 oranında bir azalma gerçekleşmiştir (Tablo 6). 

2005 yılına kıyasla sebze üretiminde hâkim bölgeler sayısında da bir 

azalma yaşanmıştır. Analiz sonuçlarına göre yoğunlaşmanın 

göstergesi olan LQ katsayısı 1’in üzerinde 2005 yılında 14 bölge 

bulunurken, 2020 yılında bu sayı 12’ye gerilemiştir (Tablo 5). 

Sebze üretiminin hâkim tarımsal alan durumunda olduğu Düzey 2 

bölgelerin; Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara Bölgesi’nin Güney 

Marmara Bölümü’nde yer aldıkları görülür. Sebze üretim alanlarının 

yoğunluk kazandığı bu düzey bölgelerinin LQ katsayıları, incelenen 

tüm dönemlerde hep 1’in üzerinde gerçekleşmiştir. Ulaşılan sonuç bu 

alanların sebze üretimi açısından potansiyel taşıdıklarını ve diğer 

bölgelere kıyasla sebze üretiminde daha avantajlı alanlar olduklarını 

göstermektedir. İklim ve toprak yapısı açısından elverişli olan bu 

bölgeler ülkemizin öncelikli ve önemli sebze üretim bölgeleri olarak 

ön plana çıkmaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3. LQ Analizi Sonucuna Göre Sebze Üretim Alanlarının Yoğunlaştığı Düzey 2 
Bölgeler (2020) 

Bu düzey bölgelere ilaveten; TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ile 

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Düzey 2 bölgeleri de 

sebze üretiminde önemli potansiyele sahip bölgeler durumundadırlar. 

Çünkü bu bölgelerin 2020 yılında LQ değeri 1’in altına inmiş 

olmasına karşın, bu iki bölge daha önceki dönemlerde 1’in üzerinde 

katsayıya sahip olarak hâkim bölge durumunda yer almışlardır (Tablo 

5). 

Yer seçim katsayısı analiz sonuçlarına göre ülkemizde meyve üretim 

alanları değerlendirildiğinde ise, hâkim meyve üretim bölgele 

sayısının son 15 yılda artış gösterdiği görülür. LQ katsayısına göre 

meyve üretiminin her üç dönemde de yüksek değerlerle yoğunluk 

kazandığı Düzey 2 bölgeler; TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 

Artvin, Gümüşhane), TR31 (İzmir), TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), 

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve TR42 (Kocaeli, Sakarya, 

Düzce, Bolu, Yalova) alt bölgeleridir (Tablo 5).  
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Türkiye’de meyve alanlarının 2005-2020 yılları arasındaki artış oranı 

%25,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. En fazla artış; %42,4 ile TRC1 

(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde yaşanmıştır. TR62 (Adana, 

Mersin), TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) ve TRB1 

(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) alt bölgelerinde ise sırası ile son 15 

yılda %87,7, %40,7 ve %32,8 oranında meyve üretim alanlarında artış 

yaşanmıştır (Tablo 6). Bahsi geçen bu Düzey 2 bölgeleri LQ analizi 

sonucuna göre de meyve üretim alanlarının en fazla yoğunlaştığı 

bölgeleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu bölgeler meyvecilik 

açısından ülkemiz adına gelecek için de potansiyel taşıyan bölgeler 

olarak önem taşımaktadırlar. 

Tablo 6. Düzey 2 Bölgelerine Göre Sebze ve Meyve Alanları (ha) 

Kod  Düzey 2   Sebze     Meyve   

    2005 2012 2020 2005 2012 2020 

TRA1 Erzurum 5826 4527 4509 5391 5215 5836 

TRA2 Ağrı 4445 4965 4228 2955 5145 8124 

TRB1 Malatya 13995 13435 13544 98034 113821 130188 

TRB2 Van 6742 7136 11339 7569 12146 18614 

TRC1 Gaziantep 25314 17255 22690 228754 290574 325874 

TRC2 Şanlıurfa 39920 37333 23993 129683 139869 187136 

TRC3 Mardin 17307 14595 14992 61496 79722 102397 

TR10 İstanbul 4928 3711 2870 2446 2713 2744 

TR21 Tekirdağ 24893 17453 9553 12374 16268 19025 

TR22 Balıkesir 60214 51994 48715 129859 144906 155761 

TR31 İzmir 46203 43094 35941 138298 142542 150103 

TR32 Aydın 61526 47237 36972 386772 417742 432929 

TR33 Manisa 58870 55017 56513 170509 219744 264659 

TR41 Bursa 75494 64871 56097 90477 100937 112906 

TR42 Kocaeli 17634 13691 13080 164415 168386 175771 

TR51 Ankara 45541 46394 41994 24176 30681 27556 

TR52 Konya 40689 33290 44575 88869 74010 81358 

TR61 Antalya 53331 58690 61427 99721 124810 140634 

TR62 Adana 61501 62187 63246 124988 182459 234647 
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TR63 Hatay 58809 49684 38815 126529 161576 178013 

TR71 Kırıkkale 31992 36647 46392 77346 63328 66708 

TR72 Kayseri 15848 31116 42215 24509 24079 27096 

TR81 Zonguldak 5976 5771 5544 31170 31092 36207 

TR82 Kastamonu 17883 15052 12556 16738 15339 16891 

TR83 Samsun 88571 82595 59002 120381 123535 152408 

TR90 Trabzon 10524 8997 8446 467797 510323 509935 

TR TÜRKİYE 893976 826737 779248 2831256 3200962 3563520 

Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler (2005-2012 verileri) ve Bitkisel Üretim 
İstatistikleri (2020 yılı verileri) 

Son 15 yıllık süreçte LQ değerleri 1’in üzerinde seyrederek 

meyvecilikte hâkim alan durumundaki diğer potansiyel bölgeler ise; 

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR22 (Balıkesir, Çanakkale), 

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, 

Uşak) ve TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Düzey 2 alt 

bölgeleridir (Tablo 5). 

2005 yılı LQ analiz sonuçlarına göre; 11 Düzey 2 bölgesinde meyve 

üretim alanları toplam tarım alanlarına kıyasla bölge içerisinde hâkim 

faaliyet alanı durumunda iken, bu sayı 2012 yılında 12, 2020 yılı 

analiz sonucuna göre de 13 Düzey 2 bölgesine çıkmıştır (Tablo 5). İlk 

yıla kıyasla hâkim alan sayısında artış yaşanan meyve üretiminin 

yoğun olduğu bu alanlar, sebze üretiminde olduğu üzere; Ege ve 

Akdeniz Bölgelerinde yayılış göstermektedirler. Sebze üretiminden 

farklı olarak; Karadeniz Bölgesi’nde; Batı ve Doğu Karadeniz 

Bölümleri ile Doğu Anadolu’da Yukarı Fırat Bölümü ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nin Dicle Bölümü’nde de meyve üretiminin toplam 

tarım alanları içerisinde yüksek paya sahip olduğu görülür (Şekil 4).    
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Şekil 4. LQ Analizi Sonucuna Göre Meyve Üretim Alanlarının Yoğunlaştığı Düzey 
2 Bölgeler (2020) 

LQ katsayıları bakımından en yüksek değerlere sahip yoğunlaşmanın 

olduğu ilk beş bölgenin (TR90, TRC1, TR31, TR32 ve TR42) 

katsayılarında yıllar bazında azalma yaşandığı da dikkat çekmektedir. 

Bu sonuç meyve üretiminde yüksek yoğunluk/kümelenme olan 

bölgelerde yoğunluğun azalma gösterdiğini, ancak hâkim meyve 

üretim bölge sayısının ise son 15 yılda artış içerisinde olduğunu 

göstermektedir. 

Yer seçim katsayısı analizi neticesinde meyve üretiminde hâkim 

alanlar olarak tespiti yapılan bu bölgeler, Durmuş ve Yiğit (2003) 

tarafından yapılan çalışmada da yoğun meyve yöreleri olarak 

belirtilmiştir. Yine bu çalışmada ülkemizde tropik ve subtropik 

meyvelerin özellikle Akdeniz kıyı kuşağında, subtropik ve bazı ılıman 

iklim meyvelerinin kıyı kuşağı ile iç kesimler arasındaki geçiş 
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kuşağında, ılıman iklim meyvelerinin ise daha çok iç bölgelerde 

yoğunluk kazandığı vurgulanmıştır. 

2020 yılı analiz sonuçlarına göre, 6 adet Düzey 2 bölgesi ise hem 

sebze hem de meyve üretiminde ortak hâkim bölge durumundadır. 

 

Şekil 5. LQ Analizi Sonucuna Göre Sebze ve Meyve Üretim Alanlarının 
Yoğunlaştığı Ortak Düzey 2 Bölgeler (2020) 

LQ katsayısı 1’in üzerinde olan bu alanlar; TR31 İzmir, TR62 Adana, 

TR22 Balıkesir, TR63 Hatay, TR32 Aydın ve TR33 Manisa Düzey 2 

bölgeleridir (Şekil 5). Hem sebze hem de meyve üretiminin 

yoğunlaştıkları bu alanlar Coğrafi bölge olarak da Ege Bölgesi’nin 

geneli, Marmara’nın güneyi ile Akdeniz Bölgesi’nin Adana 

Bölümü’nde yer almaktadırlar. Bu alanların ortak özelliği iklim 

şartlarının benzerlik taşımasıdır. Akdeniz iklim şartlarının hüküm 

sürdüğü bu düzey bölgeler ülkemiz sebze ve meyve üretimine önemli 

oranlarda katkı sağlayan üretim alanları durumundadırlar. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tarım, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması yanı sıra tarım dışı 

sektörler ve ülke ekonomilerine değişik şekillerde katkı sunan önemli 

bir sektördür. Dünya nüfusunun hızla artması, tarıma dayalı sanayi 

için hammadde gereksinimi yanı sıra iklim değişikliği ve tarım 

alanlarının amaç dışı kullanıma bağlı olarak giderek azalması sektöre 

olan ihtiyacı daha da önemli hale getirmektedir. 

Bu sebeple tarım yapılacak toprakların ve nüfusu besleyecek belli bir 

orandaki tarımsal üretimin güvence altına alınması her zamankinden 

daha fazla öncelik taşımaktadır. Bu doğrultuda verimli tarım alanları 

ve tarım bölgelerinin tespiti bu alanların doğru değerlendirilmesi ve 

korunmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada Türkiye’de iç tüketim 

ve dış satımda önemli katkıları bulunan, tarım sektörünün rekabet 

gücü en yüksek ürün grubunu oluşturan; sebze ve meyve faaliyet 

alanlarının öncelik kazandığı yani yoğunlaştığı bölgeler tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  

Sebze ve meyve üretim alanlarının hâkim alan olduğu Düzey 2 

bölgelerinin tespitinde “Yer seçim katsayısı (LQ)” analizi 

kullanılmıştır. Analizde LQ katsayısının 1’den büyük olması üretim 

faaliyetinin o bölgede yoğunluk kazandığı yani hâkim alan olduğunu 

göstermektedir. Sebze üretim alanları için yapılan analizde 2005, 2012 

ve 2020 yıllarında her üç dönemde de LQ katsayısı en yüksek olan 

bölgelerin; TR31 (İzmir), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) ve TR22 

(Balıkesir, Çanakkale) Düzey 2 bölgeleri olduğu görülmüştür. 2020 

yılı analizi sonucuna göre ise ülkemizde 12 Düzey 2 bölgesinin sebze 
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üretimi için hâkim alan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2005 yılına 13 

olan bölge sayısı, son yılda 12’ye gerilemiştir. Yine bölgelerin LQ 

katsayı değerleri de düşüş göstermiştir. Sebze üretim alanlarının 2005-

2020 yılları arasında %12,9 oranında azalma yaşandığı ülkemizde, 

mevcut sebze üretim alanlarından elde edilen üretim miktarı henüz 

ülke ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.  

Ancak, başta üretim ve pazarlamada yaşanan sorunlar olmak üzere 

birçok neden sebze üretim alanlarının farklı tarımsal üretim türleri ile 

değerlendirilmesine veya amaç dışı kullanımlarla ortadan kalkmasına 

neden olmaktadır. Sebze üretimi için iklim ve toprak açısından 

elverişli olan bu Düzey 2 bölgelerinin üretimde devamlılığının 

sağlanması gelecekte ülkemizin dışa bağımlı hale gelmesini önlemek 

için bir zorunluluktur. 

Türkiye’de işlenen toplam tarım alanları 2005 yılından, 2020 yılına 

gelindiğinde %8,4 oranında bir azalma göstermiştir. Bitkisel üretim 

alanları içerisinde üretim alanı azalmayan tek tür ise meyvelerdir. 

Birçok meyve türünün anavatanı veya ideal yetişme alanı olan 

ülkemizde incelenen dönemlerde meyve üretim alanlarının ilk yıla 

kıyasla %25,9 oranında alan kazanarak genişlemekte olduğu görülür. 

Meyve üretim alanlarının hâkim alan olduğu Düzey 2 bölgeler yer 

seçim katsayısı açısından değerlendirildiğinde; LQ değeri 1’den 

büyük olan bölge sayısının son 15 yılda artış gösterdiği dikkati çeker. 

2005 yılında 11 Düzey 2 bölgesi meyve üretiminde hâkim alan iken, 

2020 yılında hâkim alan sayısı 14 bölgeye yükselmiştir. 
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LQ analiz sonuçlarına göre ülkemizde meyve üretiminin her üç 

dönemde de yüksek değerlerle yoğunluk kazandığı Düzey 2 bölgeler; 

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane), TR31 

(İzmir), TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, 

Kilis) ve TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) alt 

bölgeleridir.  

Ülkemizde hem sebze, hem de meyve üretim alanları; Ege, Akdeniz 

ve Marmara Bölgesi’nin güneyinde diğer bölgelerimize kıyasla daha 

yoğunluktadır. Bu bölgeler ülkemizde turizm ve sanayi faaliyetinde de 

ön sıralarda gelen alanlardır. Turizm ve sanayiye bağlı olarak yoğun 

göç alan bu bölgelerde kentleşme hızı da yüksektir. Dolayısıyla sanayi 

ve turizm sektörleri ile hızlı kentleşmeye bağlı mekânsal gelişim 

verimli tarım alanlarına doğru alan kazanmaktadır. Bu durum ise 

tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Örneğin, Bayar (2003), 

Alanya’da muz bahçelerinin yerini tatil evlerine bırakarak neredeyse 

ortadan kalktığını ifade etmektedir (s. 108). Ceylan ve Somuncu 

(2020) ise, Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy mahallesindeki tarım 

alanlarının (zeytinliklerin) turizmin gelişmesine bağlı olarak alansal 

olarak daraldığını ve arazi kullanım amacının değiştiğini ifade 

etmektedirler (s.54).  

Birden çok ekonomik faaliyetin bir arada yürütülmesi ve birbirine 

zarar vermemesi için özel önlemlere dayalı planlamalar yapılmalıdır 

(Doğaner, 2019: 186). Planlama yapılırken de, ekonomik faaliyet 

kollarının barındırdığı potansiyel ve dezavantajlar bir bütün olarak 

değerlendirilmelidir (Karakuzulu, 2008: 155). Dolayısıyla bu 
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bölgelerde yapılacak sanayi ve turizm planlamaları ile kentsel gelişim 

planlarında bölgelerin tarım özellikle sebze ve meyve üretimindeki 

öncelikli alan olması hususu sürdürülebilir üretim için muhakkak göz 

önünde bulundurulmalıdır. Çünkü ülkemizde sebze ve meyve 

üretiminde uzmanlaşmış bu bölgeler; elverişli iklim ve toprak yapısı 

yanı sıra belli bir tecrübeye sahip çiftçi nüfusuna da sahiptirler. Bu 

avantajlı yönleri de dikkate alındığında üretimin devamı için bu tarım 

alanların; sanayi, kentleşme ve turizm baskısından özel önlemlerle 

korunması gereklidir. Ülke ihtiyacını karşılamada yeterli düzeye sahip 

olduğumuz bu ürünlerde gelecekte dışa bağımlı ülke olmanın önüne 

geçilmesi adına bu tedbirler zorunluluktur. 

Sebze ve meyve üretiminde yoğunluk kazanan alanlar Düzey 2 bölge 

ölçeğinde tespit edilmiştir. Bu düzey bölgeler aynı zamanda kalkınma 

ajanslarının yer aldığı planlama bölgelerdir. Dolayısıyla kalkınma 

ajansları tarafından bu bölgelerde öncelikli ürün olan bu üretim 

desenine yönelik olan proje ve çalışmaların desteklenmesi, farkındalık 

oluşturulması ve teşvik edilmesi bölge üretiminin devamlılığına katkı 

sağlayacaktır.  
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GİRİŞ 

İktisadi hayatın temel felsefesini oluşturan şey insanın sahip olduğu 

sınırsız isteme gücüne paralel olarak ortaya çıkan sınırsız ihtiyaçlarını 

kıt kaynaklar ile karşılamaktır. İktisadi düzenin bu amacı 

insanoğlunun sadece ekonomik alanında değil siyasi ve sosyal 

hayatında da temel kıstastır. İnsanın bu isteklerinden doğan ve zorunlu 

olan ihtiyaçları bir sınıflamaya dahil edildiğinde Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisi gibi bir tablo bizleri karşılar. İnsanın bu isteme içgüdüsü 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçları olan yeme, 

içme, barınma gibi ilk temel ihtiyaçlarıdır. Bunları karşılayan insan 

güvenlik ihtiyacını karşılama arayışı içerisine girer.  Daha sonra ait 

olma, saygınlık ve en üst evre olan kendini gerçekleştirme evresine 

geçer (Wikipedia, 2021). 

 Bu hiyerarşik diziliminde gösterdiği üzere insan kendisini güvenli bir 

ortama aldığında ancak insani olan diğer istek ve arzularını 

gerçekleştirebilmektedir. Bundan dolayı güvenlik unsuru var 

olabilmek için karşılanması gereken temel bir unsurdur. Peki 

güvenliğin içeriği nasıl doldurulmalıdır. Önemli olan güvenlik 

açısından budur. Güvenlik kavramını sadece savunma, askeri, idari bir 

disiplin veya edinilen mülklerin korunması şeklinde yahut beden 

bütünlüğünü korumak gibi tamamen fiziksel olana odaklı olarak mı 

geliştirmek gerekir. Güvenlik konusu zihni ve manevi alanı da 

kapsayacak şekilde de geliştirilmelidir. İdeolojiler ve akımlar 

(Liberalizm, Marksizm, Neo- Marksizm, Realizm, İdealizm vb. ) 

bakımından ortaya konulan güvenlik kavramsallaştırmaları bu durumu 
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kısmen karşılasalar da onlarda belirli bir bakış açısı ile durumu 

değerlendirdikleri için eksik kalmaktadırlar. Tarafsız, şeffaf toplumu 

yargılamadan idare edebilecek, etik bir temele dayalı üretilecek 

güvenlik anlayışına ihtiyaç vardır. Özellikle teknolojinin hızla geliştiği 

bilim çağında, çok kültürlü, çok değişkenli toplumsal alanda güvenlik 

kavramının içeriği de çeşitlenebilmektedir. İnsanlık için yapılan her 

buluş veya karşılaşılan yeni bir durum beraberinde bir tehdidi de 

ortaya çıkarabilmektedir. İnternet kullanımı ile somut alandan sanal 

alana taşınmış olan sosyal varoluşa uygun olarak güvenlik unsurunun 

da sanallaşmaya başladığı görülür.  

İçinde bulunulan toplum yapısı Z kuşağı diye adlandırılan bir kuşağın 

şekillendirdiği, onlara göre şekillenen bir alandır. Bu kuşağın en 

önemli özelliği dinamik olmasıdır. Bu dinamik ruhun hareketliliğiyle 

birlikte bilgiye kolay yoldan ulaşma isteği internet ve teknolojinin her 

türlüsünün tüketimini geçen kuşaklara oranla daha da arttırmaktadır. 

Bu durumu en somut haliyle ortaya koyan Covid-19 pandemi süreci 

ortaya atılan yalan haberler ile yapılan bilgi kirliliğinin ve teknolojik 

faşizmin de görünürlüğünü mümkün kılmıştır. Güvenliğin 

sanallaştırılması da bu tehditler göz önüne alınınca güvenlik 

kavramına yeni bir boyut katmaktadır. Bu durum gerek iletişim 

alanında gerekse yöneten ve yönetileni kapsayan siyasi ve sosyal 

alanda Marksist öngörüyü akıllara getirmektedir. Teknolojiyi üretecek 

üretim araçlarına sahip olanlar tüketen toplumu istedikleri şekilde 

yönlendirebiliyorlar, şekillendiriyorlar.  
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Bir ideoloji olarak Marksizm ortaya çıktığı alanı etkileyip, karşıt 

ideolojileri de uyandırmış olan önemli bir düşünsel mekanizmadır. 

Toplumsal alanın güç dengesini bilimsel olarak ele alıp açıklamaya 

çalışan bu ideoloji artan Kapitalist yaşam tarzının yıkıcılıklarına tepki 

olarak da üretilmeye devam etmektedir. Devlet, sınıf bilinci, çatışma, 

yabancılaşma gibi kavramlarla açıkladığı sömürülme, öznenin nesne 

ile yer değişimi, üretim güçlerine sahip olan sınıfın toplumsal alanı 

biçimlendirdiğine yönelik düşünsel oluşu güvenlik kavramının da 

oluşumu konusunda etkili olmuştur. Marksist sistemin diğer 

ideolojiler gibi güvenlik konusunda da sınıf, devlet arasındaki 

ilişkiden yola çıkarak bunu temellendirdiği görülür. Bu çalışmanın 

temel amacı da Marksist ideolojinin bu tutum ve tavırları eksenin de 

güvenlik kavramının inşasını nasıl yaptığını tespit etmektir.  

1. GÜVENLİK KAVRAMI  

Türk dilindeki güvenlik kavramı eski Türkçe dediğimiz dil yapısından 

ziyade dil devrimi bünyesindeki gelişmelerin sonucu ortaya çıkmış 

olan bir kelimedir. Türkçe de sekiz ile on birinci yüzyıl arasında Orta 

Asya Türkçesinde kullanılan “küv”, “küve” sözcüklerinden 

türetilmiştir. Bu kelimelerin anlamı iktidar, nam, ündür. On 

dokuzuncu yüzyıla kadar mağrur olmak, böbürlenmek anlamına gelen 

“küven” kökünden dolayı olumsuz anlamda da kullanılmıştır. 

Güvenlik kelimesi –lık, -lik ekinin (adlardan fonsiyon belirten ya da 

sıfattan soyut ad türeten ek) eklenmesi ile ortaya çıkmıştır. Şuan 

kullanılan güvenlik kelimesine bu şekilde ulaşılmıştır (Nişanyan, 

2009:219).  İngilizce de “security” kelimesinin karşılığı olan bu 
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kelime uluslararası alanda da bu şekilde kabul görmüştür. Latince 

karşılığı securus olan ve “se” ve “cura” (emin, özgür olmak ve kaygı, 

üzüntü) kelimelerinden türemiştir (Galare, 2005:1722). Güvenlik 

kavramının bu şekilde türetilmiş olması kavramın yaygın kullanımı 

olan varlığını sürdürmek, korunmak anlamından öte kelimenin 

anlamlandırılması üzerine yapılan açıklamalarda bir belirsizliği de 

beraberinde getirmiştir. Bu belirsizliğin nedeni de kelimeyi 

türetenlerin kendi ideolojilerine, siyasi bakış açılarına göre 

türetmelerinden kaynaklanmaktadır (Bilgin, 2010: 76).  Diğer taraftan 

güvenliğe yönelik bu muğlaklık güvenliğin sübjektif ve objektif olarak 

değerlendirilmesini de beraberinde getirmiştir. Objektif güvenlik 

anlayışı, tehlikenin yokluğunu, sübjektif güvenlik ise şüphe duyulacak 

bir tehdidin olmadığı anlamına gelir (Caşın, vd. 2007: 64).  

Güvenlik kavramının tarihsel serüvenine bakıldığında resmi olarak ilk 

güvenlik çalışmalarının Hititler (M.Ö. 16. Yy) olmuştur. Hitit ve Mısır 

uygarlıkları arasında yapılan Kadeş Antlaşması (M.Ö. 1340) ile ilk 

sınır güvenliği sağlanmıştır. Daha sonrasında birlik olarak Yunan 

sitelerinin Perslere karşı elde ettiği başarı buna örnek verilebilir 

(Dedeoğlu, 2008: 21-23).  Tek kutuplu dünya sistemi olarak 

değerlendirilebilecek Roma imparatorluğu döneminde de kapalı bir 

sistem içinde güvenlik mücadelesi hakim olma yarışı içerisinde 

geçmiştir. İlk ve Orta Çağ’ın dünya sisteminde hanedanlıklar, 

uygarlıklar, site temellenmesinde emperyalizm kendisini 

göstermektedir (Kurubaş, 2015: 17). On dördüncü ve on beşinci 

yüzyıllarda da Avrupalı Ülkelerin sömürge çalışmaları Asya ve Afrika 

ülkeleri üzerinde yaptığı keşifler kapitalizmin tüm dünya ekonomisi 
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üzerinde etkili olmasının önünü açmıştır. On sekizinci ve on 

dokuzuncu yüzyıl sanayinin gelişmesi bu sömürgecilik merkez- çevre 

anlayışı ekseninde gelişim göstermeye başlamıştır. Çevre ülkelerin 

kaynakları merkez ülkelere aktarılmaya başlanmıştır. İlerleyen süre 

içerisinde kapitalizmin bu etkisi enerji, nüfus, kentleşme, sanayileşme 

alanlarında yaşattığı gelişmeler küresel anlamda çevresel, ekonomik, 

siyasi ve sosyolojik boyutta güvenlik sorunlarını beraberinde 

getirmiştir (Foster,2002: 13-14). Bu kapitalist ilerleyiş merkez ülke 

olan Avrupalılar içe çevre ülkeler olan Asya ve Afrika üzerinde 

sömürge yarışını başlatmıştır. Bu yarış hala günümüzde artan 

teknolojik gelişmelerle ve uluslararası alandaki güç dengelerinin 

değişmelerine paralel olarak artan şiddet ögesiyle birlikte devam 

etmektedir. Bu durum da yeni güvensizlikleri ve yeni güvenlik 

boşluklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu duruma özellikle yapılan insan 

hakları ihlalleri eklenince güvenlik politikalarının hukuk tartışmalarını 

da beraberinde getirdiği görülmektedir. Özellikle zulüm altında olan 

(Doğu Türkistan gibi) ulusların durumuna uluslararası alanda sessiz 

kalınması uluslararası hukukun Hobbes’cu bir bakış açısıyla 

Hak=GÜÇ2 sistematiğinde ilerletildiğine dair şüpheleri 

uyandırmaktadır.  

Yirminci yüzyılda ise bu güvenlik sorunu ulus devletlerinin 

bağımsızlıklarını elde etmesiyle hegomanik güçler olan devletlerin 

kaynak denetiminin değişmesi ile güvenlik stratejileri de değişime 

uğramıştır. Böylece daha bölgesel güvenlik stratejileri geliştirilmiştir 
 

2 Hobbes’a yönelik bu açıklamalara Scruton (2007), Spinoza, adlı eserinin 45-47. 

Sayfalarında değinilmiştir.  
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(Buzan3, 2008:109-112). Yaşanan doğal afetlere iklim değişikliğinin 

eşlik etmesi güvenlik kavramının içerisine ozon tabakasının delinmesi, 

tarım alanlarının azalması, mülteci, yoksulluk, açlık, göç, vb. dahil 

olmasına neden olmuştur. Güvenlik kavramının içeriğine terör, 

kaçakçılık, dinsel ve kökensel çatışmaların, organize suçların dahil 

edilmesi 11 Eylül 2001 yılında Amerika’daki İkiz Kuleleri’ne yapılan 

terör eylemi sonrası dahil edilmiştir ( Gurcan, 2012: 73).  

 Netice olarak güvenlik kavramı devlet, birey ve sistem nezdinde ve 

bunların ilişkisel boyutundan yola çıkarak askeri, siyasi, ekonomik, 

çevre güvenliği, ortak güvenlik, sosyal güvenlik, iç ve dış güvenlik 

gibi kategorilere ayrılarak farklı yaklaşımlar tarafından ele alınmıştır 

(Ağca, 2010: 45). Çalışmanın konusu gereği bu yaklaşımlar tek tek ele 

alınmayacak, güvenlik tartışmalarının önünü açan idealizm ve realizm 

yaklaşımlarına yer verilecektir. Daha sonra bu yaklaşımlardan bir 

tanesi olan Marksist yaklaşıma ve onun güvenliği ele alış şekline 

değinilecektir. Böylece Marksist ideoloji de güvenlik kavramı nasıl 

inşa edilmiştir, ne gibi kavramlar bu inşa sürecinde etkili olmuştur ve 

bunların ortaya çıkardığı güvenlik tanımlamasının artı ve eksileri 

nelerdir bunlar ele alınacaktır.  

1.1. İdealizme Göre Güvenlik Anlayışı 

İdealizm esas anlamıyla Realist düşünce tarafından oluşturulan bir 

düşünce sistemidir. Realist görüş kendisini tanımlamaya, kendi 

 
3 Barry Buzan’ın (1983: 214-242) yılındaki “States and Fear: The National Security 
Problem in International Relations” adlı çalışmasında güvenlik kavramının içerisine 
sosyal, siyasi, askeri, ekonomik, çevresel boyutları katmıştır. 
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sınırlarını belirlemeye çalışırken iki dünya savaşı arasındaki süreçte 

ortaya çıkan kendisinin zıttı düşünceleri Ütopyacılık, Moralizm ve 

İdealizm olarak sınıflamışlardır. İdealizmin oluşum süreci de 

Realistlerin bakış açısı ile bu şekilde başlamıştır (Eralp, 2019: 60). 

İdealistler Birinci Dünya Savaşının tekrara yaşanmaması, ortaya çıkan 

yıkıcı sonuçların tekrar yaşanmaması için ne yapılabilir, hangi 

poitikalar uygulanmalıdır şeklinde çözüm arama süreci içerisinde 

oluşturulmuştur. İdealistler savaş sonrası sürecin barış içerisinde 

huzurlu olması için gerekli olan hukuksal ve kurumsal düzenlemeler 

üzerinde durmuşlardır. Wilson’un öncülük ettiği teoriyi S.H. 

Baley,David Mitrany, Pitman Potter, Philip- Noel Baker, Alfred 

Zimmern, James T. Scotwell, Parker T. Moon (Arı, 2013: 96).    

İdealizm kelimesini felsefi anlamda ve uluslararası politika alanındaki 

anlamı ile ele alan Glosgow Üniversitesi rektörü, Birkenhead 1923 

yılındaki bir konferansta idealizmin bu yönlerini şu şekilde 

tanımlamıştır (Gözen, 2017:70) : 

 “Birkenhead İdealizm’in felsefi ve uluslararası ilişkiler 

açılarından farklılığına dikkat çekerek felsefi idealizm bir 

kişinin ya da topluluğun, etrafındaki gerçek ve mevcut fiziki 

durum ve şartlardan daha ileri ve yüce bir noktaya ulaşma 

arzusunu; uluslararası politika bağlamında idealizm ise 

devletlerarası ilişkilerin etik ve değerler etrafında geliştirilmesi 

arzusunu ifade eder” diye tanımlamıştır. (Gözen, 2017: 70). 

İdealizm her zaman uluslararası hukuk fikrini savunmuş ve 

savaşların önüne geçilebileceğini vurgulamıştır. İdealistler 
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insanın doğası gereği iyi olduğunu vurgularlar4. İnsanın bu 

doğasından dolayı her zaman barış ve karşılıklı işbirliğine açık 

olduğunu, insanın sergilediği kötü davranışların ise çevresel 

faktörlerden kaynaklandığını vurgularlar (Gözen, 2017: 90). 

Bununla birlikte idealizmin beslendiği kaynaklardan beslenen ve 

onunla karıştırılan bir kavram olan liberalizm ile arasındaki ilişkiye 

değinmek gerekir. Bu açıdan iki ideoloji arasındaki temel fark 

idealistlerin uluslararası sistemde devleti temel belirleyici olarak 

görürken, liberallerin ise bireyi merkeze almalarıdır. Bu farklılıkla 

birlikte her ikisi de barışı, iş birliğini desteklemekteler ve kurumsal ve 

hukuksal yapıları bunu sağlayacak araçlar olarak gerekli 

görmektedirler. Yine her iki yaklaşımda demokratik plüralist 

parlamenter demokrasileri güvenlik ve barışın garantisi olarak kabul 

ederler. Bu benzerliklerden dolayı bazen idealist liberaller (Grotius) 

veya liberal idealistler (Kant) gibi tanımlamalar ile 

karşılaşılabilmektedir ( Arı, 2013: 98).   

1.2. Realizme Göre Güvenlik Anlayışı  

İdealizmin dünya görüşü 1930’larda yaşanan olumsuz gelişmeler 

sonucunda sorgulanmaya başlanmıştır. İdealistlerin savunduğu gibi 

kurumsal ve hukuksal yapılarda bu sorunları çözmek konusunda 

yetersiz kalmışlardır (Eralp, 2019: 68-69). Bunun üzerine idealizmin 

 

4
 İdealizmin insanın doğasını iyi olarak görmesi ve adalet anlayışına önem vermeleri 

bu fikri oluşumun ortaya çıkmasında faydalandığı düşüncelerden olan John Locke 
‘un doğa anlayışından toplumsal duruma geçişinde geliştirdiği toplum 
sözleşmesinden ve Kant’ın iyi istenç açıklaması ile örtüşmesi İdealizmin bu 
düşüncelerden beslendiğinin de bir kanıtıdır.  
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rasyonelliği tartışılmaya başlanır. İdealizmi bu konuda eleştiren E. H. 

Carl, “ Yirmi Yılın Bunalımı: 1919-1939 (The Twenty Year’s Crisis: 

1919-1939)” adlı çalışmasında ütopyacı olarak değerlendirdiği 

İdealizmin yerine Realizmin oluşturulmasının önemli bir ismidir. Carl 

evrensel ahlakçılığa karşıdır. Bunun üzerine kökenleri 

Machiavelli’den gelen Realist görüşe yönelir ve uluslararası ilişkilerde 

mevcut yapının anlaşılabilmesi için olan durumla ilgilenilmesi 

gerektiğini belirterek dikkatleri güç ilişkileri üzerine çeker ( Eralp, 

2019: 69-71).  

Machiavelli genel olarak devletlerin iki dönemden geçtiğini vurgular. 

Bu dönemler yükselme ve alçalma dönemleridir. Bu dönemlerin 

gerçekleşmesi ise dünya genelinde farklılık gösterebilir yani istikrarlı 

değildir. Bu duruma etki eden unsurların toplumsal yozlaşma, 

toplumun askeri yapısı ve toplumun siyasetle olan ilişkisi olduğunu 

söyler. Bu duruma örnek olarak Antik Çağ’daki Roma 

imparatorluğunu gösterir (Machiavelli, 2002: 45-63). Güç temelli 

teorilerden bir tanesi de Hobbes’a aittir. Hobbes’un görüşlerinden 

etkilenen Morgenthaue, uluslararası alandaki devlet ilişkilerini bu güç 

kavramı üzerinden uyarlamıştır. Uluslararası sistemin merkezi bir 

örgüt olmadığı için anarşi halinde olduğunu belirtir. Uluslararası 

ortamı bu güç mücadelesinde tam bir doğal savaş hali olarak tanımlar. 

Bu doğal savaş ortamında çatışma, mücadeleci olma, egemen olma ve 

yayılma gibi fiillerin temelindeki güç unsurunun insanın doğasından 

kaynaklandığını vurgularlar (Çıkrıkçı, 2013: 528). Realist yaklaşım bu 

düşünsel yapıdan etkilenmesi neticesinde İdealizmden farklı olarak 
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iyimser değil kötümser, çatışma ve savaş temelli güç esaslı bir güven 

politikasını benimserler. 

Realist yaklaşımın bu yönü özellikle liberallerce eleştirilir. Liberallere 

göre güvenlik için sadece askeri kaynaklar yeterli değildir. Onlara 

göre tehdit unsuru farklı kategorilere ayrılarak her bir kategori için 

güvenlik önlemleri geliştirilmelidir. Çünkü tehdit unsurları sadece 

askere tehdit değil, krizler, çevresel felaketler, terör saldırıları, 

ekonomik vb. olabilir. Bunlara karşı ekonomik, eğitim, bilişim, 

teknolojik olarak ulusal güç kapasitesinin arttırılmasını vurgularlar. 

Realistlerin güvenlik anlayışı bu durumda çok dar kapsamlıdır. 

Liberaller meseleyi ayrıntılı düşünmüşler fakat güvenlik sorunlarının 

çözümü hakkında yeterli olacak politikalar üretememişlerdir 

(Martin,2000:11,12). Güvenlik unsurunun sadece güç ile 

gerçekleşemeyeceğini belirten ve savaşmanın ötesinde adil 

yönetiminde devlet güvenliğinde önemli olduğunu vurgulayan 

düşünce Yusuf Has Hacib’in bu düşüncesi de liberal eleştiriyi 

destekler niteliktedir. Fakat Yusuf Has Hacib güvenlik hususunda orta 

bir yol çizmeye çalışsa da liberallerden farklı olarak uluslararası 

alanda bir devletin diğer bir ülkeye karşı hak ve söz sahibi olabilmesi 

ona karşı güç sergileyerek olur diye belirtir. Bunu sağlayanda kılıç ve 

baltadır diyerek gücün önemini de ayrıca belirtir (Göksu, 2009: 272-

273). 

Sonuç olarak günümüzdeki uluslararası sisteme bakıldığında da bu iki 

yaklaşımın bir arada sürdürülmeye çalışıldığı görülür. Bir taraftan 

uluslararası alanda barış ve huzur temin edilmesinin öncelik olduğu 
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vurgulanırken, İdealist güven anlayışında olduğu gibi, diğer taraftan 

da hala ağır basan Realizmin güç yarışını görmekteyiz. Bunun en 

bariz örneğini de maalesef Çin, Rusya, İngiltere ve ABD’nin güç 

yarışı altında kalan Doğu Türkistan’da tanık olmaktayız. Antonio 

Gramsci’nin hegemonya teorisinde rastlayabileceğimiz gibi 

uluslararası alan, zor ve rızanın yan yana olduğu bir sistem halini 

sürdürmektedir. Baskın hegemonyalar ödül ve ceza mekanizmasıyla 

kendilerini gerçekleştirme yollarını bulurlar. Çin’in Doğu Türkistan’a 

uyguladığı zulüm ve soykırımda realizmin güven politikasının 

inşasının acı bir tablosudur. Çin’in kendisini güvene almak için ve 

ihtiyaç duyduğu enerjisini karşılamak için Doğu Türkistan’ı işgal 

girişimi Hobbes’un ve Machiavelli’nin güçlü olan haklıdır 

felsefelerinden beslenen Realizmin en haksız örneğidir.  

2. MARKSİST İDEOLOJİ VE YAPI TAŞLARI  

Karl Marx felsefesini oluştururken Hegel’in diyalektik sentezinden 

faydalanır. Fakat o diyalektik anlayışını materyalizm üzerinden 

şekillendirir. Hegel için düşünce maddedir, madde de düşünceden 

ibarettir. Marx bunu reddeder. Onun için düşünce maddenin bir 

ürünüdür. Ona göre Hegel’in bu düşüncesi baş aşağı durmaktadır ve 

Marx onu ayakları üzerinde yükseltmiştir (Çaha, 2010: 157-158). 

Marx’ta genel olarak bilimsel bir tarih teorisi bulunmaktadır. Onun 

teorisinin temel formülünü üretim tarzı oluşturur ve bunun inşası ile 

Marx idealizme dayalı olan toplum ve tarih sorununu alt üst eder 

(Balibar, 2017: 453).  
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Marx’a göre bilinç sınıfları belirlemez, sınıf mücadelesi bilinci 

belirler. Ona göre bir toplumda bulunan hakim ideoloji o toplumdaki 

üretim ilişkilerinin bir ürünüdür (Marx, 1987: 70)5. Marx, Hegel’in 

başlattığı bireyci anlayışı en üst seviyeye çıkarır. Buradan ilerletilen 

sistem içerisinde modernizmin kolektif birey öznesi tarihsel ve maddi 

alanda şekillenir. Bu şekillenme toplumsal alanda insan ve doğa 

anlayışından soyutlanarak yerini üretim güçleri ile üretim ilişkilerin 

belirlediği üretim güçlerine sahip olanlar ile sahip olmayanlar 

arasındaki alt yapı ve üst yapı diyalektiğine bırakır. Buradan hareketle 

de Marx tarihsel süreci ve akışı sınıflar arası çatışmanın ve 

mücadelenin bir ürünü olarak inşa eder (Marx, 1995:23). Bu anlayış 

ekseninde bilinç denilen unsur tarihsel akış içerisinde toplumların 

sahip olduğu sosyoekonomik gelişmişliğine bağlı olan sınıf 

mücadelesine bağlı olarak şekillenir (Marx, 1995: 46). Marksist 

düşüncenin vazgeçilmezi olan bu sınıflı durum onun kendi toplum 

sözleşmesinin mihenk taşıdır aslında. Marksist sistemde sınıf 

çatışmasının ortadan kalkması demek tarihsel alanda sıkışıp kalmak 

demektir. Yani ilerleyememe, geride gidememe durumudur. Onun için 

Marx’ın bu düşüncesini doğal durumdan devletli duruma geçişi 

şeklinde bir toplum sözleşmesine benzettiğimizde onun için çatışma 

devletli durumu devam ettirecek olan bir unsurdur.  

 

5
 Marx’ın bu düşüncesi Uluslararası İlişkilerin son teorisyenleri olan Yeni İnşacılar 

tarafından eleştirilir. Alexander Wendt bu teorinin en önemli savunucusudur. Ve 
diğer Uluslararası İlişkiler teorileri gibi Marxsist ideolojiyi eleştirmekten çekinmez. 
Ona göre materyalist alan bilinci değil bilinç materyalist alanı belirlemektedir. 

Üretim ilişkileri ona göre bir fikirsel sürecin ürünüdür (Wendt, 1999: 90). 
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Bu noktada Marx’ın devletli durumu ortaya çıkartan -yani doğa durum 

halinde değil de devletli durumda/siyasi alanda- çatışmanın olduğunu 

belirtilmesinin nedeni, Marx’ın insanın kişiliğini oluşturan unsurların 

doğasından değil, doğa dışı unsurların etkisiyle şekillendiğini 

vurgulamasındandır. Artan sanayi ile gelen iş bölümü, özel mülkiyetin 

etkisi ile insan kendi doğasının etkileriyle biçim almaktan uzaklaşır 

(Tolan, 1980: 145).Yabancılaşma pratiği de buradan filizlenir. 

Yabancılaşma pratiğini Feuerbach6in “dinsel yabancılaşma” üzerine 

söylediklerini eleştirirken üreten Marx, yabancılaşma anlayışını 

insani7 durumdan, olgulardan soyutlayıp siyasal alanı oluşturan olguya 

yaymıştır. Fakat Marx bu yansıtmanın bireysel eylemlerden değil 

bilinçsel bir yanılmadan kaynaklandığını vurgular. Bunun temel 

nedeni de toplumsal alandaki ayrışma ve bölünmedir. Bu bölünme, 

ayrışma din ve siyasetin bir ürünüdür. Bundan dolayı 

yabancılaşmadan kurtuluş Marx’a göre yabancılaşmayı terk etmeyi 

savunan felsefe ile değil ( çünkü felsefede din ve siyasetin uzlaştırıcı 

fikirlerini barındırır), kökü bireylerin ve onların toplumsal ilişkilerinin 

maddi varlığından gelen şartların devrimi ile mümkündür (Balibar, 

1996: 28-29). Burada Marx’ın ortaya koyduğu teorisinde niçin somut 

 

6
 Feuerbach, L. (1968). L’Essence du christianisme (Hristiyanlığın Özü), J. P. 

Osier’in sunuşuyla, Paris’den aktaran Balibar, 1996: 28). 
7 Burada insanın “doğa” durumunundaki hali ifade edilmiştir. Benzer durum, Marx 
da insanın doğasını ve varlığını birbirinden ayırarak, Spinoza, Hegel ve Goethe’den 
etkilenerek oluşturduğu hümanistik insan doğasını tanımlamasında görülmektedir 
(Fromm, 1998: 79-80).  
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şartlar üzerinde yoğunlaştığı da anlaşılmaktadır. Bu durum Marx’ın, 

Hegel’in diyalektiğine eklediği materyalizmde gözlemlenebilir.  

Marx tarihsel süreci bu diyalektikten faydalanarak açıklar. Marx’a  bu 

tarihsel gelişim evresinde kapitalizmden sonra komünizme giden 

devrimci bir toplum anlayışından bahseder. Bu aşamada proletarya 

bilinçlenerek kendi diktatörlüğünü sağlayacaktır. Bundan sonra 

herkesin üretimden pay aldığı sosyalist sisteme geçilecek, sonunda 

emek yabancılaşmadan kurtulup herkesin gücü oranında çalışıp 

ihtiyacı kadar tükettiği ileri komünist aşamaya gelinecektir (Marx, 

1971: 245-248).  

2.1. Marksist İdeolojide Güvenlik Kavramı 

Marksist yaklaşımda yukarıda belirtmiş olduğumuz yapı taşlarından 

faydalanarak güvenliğe olan bakış açıları değerlendirildiğinde, 

Marksist açıdan güvenlik anlayışı klasik güvenlik anlayışından 

farklıdır. Marksist anlayışta güvenlik arayışının çıkış noktası kapitalist 

ile proletarya arasındaki çatışmanın bir getirisidir (Gallie,  1978:  68). 

Güvenlik konusunda Marx, üst sınıfın (üretim gücüne sahip sınıf) 

kendi faydasını korumayı hedef edindiğini belirtir. Bundan dolayı 

onların faydasını zedeleyecek unsurlar tehdit olarak 

değerlendirilmektedir.  Bu noktada neyin tehdit oluşturup 

oluşturmadığı ile ilgili devlete önemli görev düşmektedir. Fakat 

Marksist ideolojide devlet üst sınıfın çıkarını koruyan bir araçtır 

(Birdişli, 2011: 164). Bu nedenle savaş ve çatışmanın sona ererek 

güven ortamının sağlanması ancak kapitalist sistemin sona ermesi ile 

mümkün olacaktır. Çünkü Marx’a göre kapitalist sistemde üretim 
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güçlerini şekillendirip toplumsal alanı yeniden düzenlemeye yardımcı 

olan unsur savaş, çatışmadır (Marx, 1982: 931). Ancak hem Marx’ın 

hem de Engels’in proletarya devriminin kapitalist ülkelerde olacağını 

savunmalarına rağmen tarıma dayalı olan Rusya, Çin gibi ülkelerde 

olması ve buralarda ortaya çıkan şiddet ögesi (Bagby, 2002: 191) 

mevcut yapının yeniden değerlendirilmesine neden olmuştur. Neo 

Marksist düzende bu yapı yeniden ele alınmış ve merkez- çevre 

düzleminde değerlendirilmiştir. Dünya sistemi, ülkelerin gelişmişlik 

düzeneğine göre birinci (gelişmiş), ikinci(az gelişmiş, gelişmekte 

olan)  ve üçüncü(gelişmemiş) dünya ülkeleri ve metropol- uydu 

biçiminde sınıflanmıştır (Wallerstein, 1976: 461-483).  1974 yılında 

Immanuel Wallerstein bu teorisi ile 15. Yüzyıl sonrası işbölümüne 

dayalı olarak yükselen dünya sistemini betimlemiştir. Batı sömürgesi 

ile Doğu toplumundan elde edilen kaynakların Batı toplumlarına 

akışını, finansal ve ekonomik ticaretle birlikte sosyo-kültürel 

faaliyetlerin geliştiğini böylece sermaye biriktirme evresinin 

başladığını vurgulamıştır (Küçük, 2015: 207, 217, 218). Toplumsal 

alanın şekillenmesinde ekonomik alanın önemli olduğu Marksistler 

tarafından vurgulanmaktadır. Yapısalcı Marksistlere göre de 

güvenliğin oluşturulması ve devam ettirilmesinde ekonomik alanın 

ayrı bir önemi vardır. Çünkü güvenli bir toplumun inşası refah sahibi 

olan toplum ile mümkündür, bunun içinde sahip olunan ekonomileri 

doğru yönetmek şarttır (Arıboğan, 2007:222).  

Korku anlayışının çıkış noktası düşünüldüğünde Aydınlanma 

dönemine de bakmak gerekir. Çünkü aydınlanma insan aklını yüceltip, 

her şeyin üzerine koyarken aynı zamanda mitolojik inanç ve 
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beklentiler ile insanların sığındıkları dayanakları ortadan kaldırmıştır. 

Bu durumda insan aklının pozitivistleştiremediği alanda korkuyu 

hakim kılmıştır. Aydınlanmanın kendi oluşturduğu mitler de bunun 

üzerine eklenince pozitivizm, rasyonelleşme de güven yerine 

güvensizliği, korkmadan yaşamak yerine korku anlayışını beslemeye 

devam etmiştir (Kızılçelik, 2008: 160). Aydınlanma ile birlikte 

Marksist ögenin sınıf anlayışı güç, otorite ve himaye etme anlayışına 

dönüşerek özne ile nesnenin yer değiştirdiği sosyolojik bir boyuta 

taşınmıştır. Güvenlik kavramı da bu noktadan sonra doğal bir var 

oluşun izleğinde gelişen bir kavram değil insan eliyle gerçekleşecek 

bir icada dönüşmüştür. Yani Aydınlanma ile Descartes’in “düşünen 

ben’i” kendi varlığını ispat etmek için her şeyden şüphelenip, 

ötekileştirmeyi evrenselleştirmeyi başarmıştır. Bu ötekileştirme 

iktisadi alanda kapitalist ekonomide kendisine rahatlıkla yer bulup, 

devam etmiştir. Arı’nın da belirttiği şekilde Marx’ın kendi kuramında 

yer vermediği fakat özellikle Lenin ile doldurulan, Marksist 

anlayıştaki boşluk olan sömürgecilik kuramının da (2013: 472) 

kendisine yer bulabildiği alan bu sayede ortaya çıkmıştır. Böylece 

ulusal ve uluslararası ilişkiler de siyasi, iktisadi ve sosyolojik alana 

hakim olan korku kültürü güvenin yerini şüphenin oluşturduğu 

güvensizliğe bırakarak şiddet öğesini devam ettirebilmektedir. 

Marksist anlayış da güvenlik inşasını bu öngörüler çerçevesinde 

ilerletip, bu korkuyu görünür kılmaktadır. 

Marksist cephede devletin güvenlik yönünden gelişiminin iki 

boyutundan bahsedilmektedir. Neoliberal süreçte devletin polislik 

faaliyetleri gelişirken, sosyal devlet olma yönü ile zor uygulama 
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boyutları da vurgulanmaktadır. Bu durum bir taraftan yoksullara 

yardım imkânı sağlanırken diğer taraftan da cezai kapatmaya duyulan 

gerekliliğin tarihsel süreçteki önemine vurgu yapmaktadır(Wacquant, 

2009: 114). Batı toplumuna bakıldığında polisin temel görevi 

yoksulların disiplin altında tutulmasıdır. Emek gücünün zaman 

içerisinde metalaşması ile de polisler iyi bir düzenin 

oluşturulmasından sorumlulardır.  Reformlar ile polisin görevi 

kamusal alanda güvenliği sağlayan, suça karşı koyan bir yapıya 

dönüştürülmeye çalışılsa da bunun tam olarak sağlanamadığı 

görülmektedir (Neocleous,2000: 42). 

Marksist anlayışın devleti bir araç olarak gören yaklaşımında devlete 

yüklediği rol, emeğin metalaşmasına katkı sağlayan, üst sınıfın aracı 

olan devlet anlayışıdır. Oysa yüzyıllar boyunca doğa durumundan 

devletli duruma geçiş insanlık için güvenliği, korunmayı sağlayacak 

bir amaç olarak hayal edilmiştir. Toplum Sözleşmeci anlayıştan bu 

tarafa artan ideolojik çeşitlilik, gelişen teknoloji ve bilim insanlığın bu 

anlayıştan uzaklaşarak devleti gereksiz görecek, hatta güvensizliğin ve 

çatışmanın nedeni olarak devleti görecek aşamaya getirmiştir.  
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SONUÇ 

İnsan, bireysel alanında ve toplumsal alanda kendisini güvene aldıktan 

sonra diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelir. Sosyal bilimlerdeki 

güvenlik arayışı matematik işlemindeki sağlama işlemi gibidir. 28’i 

rahatlıkla 7’ye bölebilirsiniz, sağlamasını yaptığınızda size yine 28’i 

verir. Fakat 7 rakamını 28’e bölmek için “0” rakamına ihtiyaç 

duyarsınız. Daha büyük hamle için kendisine sıfır değeri yüklediğiniz 

bir şeye ihtiyaç duymaya eş değerdir bu durum. Elinizde ederi sıfır 

olan bir şeye sahipseniz bunu yapması kolaydır yoksa sıfır değeri 

yükleyeceğiniz bir şeye sahip olabilmelisiniz. Sıfır bu yönüyle yanına 

eklendiği sayıyı büyüten önemli bir rakamdır. O rakamı elde etmek 

için bazen büyük bir çaba bazen de küçücük bir dokunuş yeterli 

olacaktır. Güvenlik unsuru insanlık için de bu çabanın bir ürünüdür 

Marksist anlayışta. Çünkü emeğin maddeleşerek sıfır değerini 

edinmesi, Marksist sistemde üretim güçlerine sahip olan sınıfa 

yapacağı büyük hamlede kullanacağı sıfırı vermektir. Kapitalist 

sistemin yabancılaştırması, özneyi nesne konumuna düşürerek ürettiği 

nesneyi geri plana düşürmesi, elde edilen artı değeri8 sürekli kendisini 

büyütmek için kullanması da bu durumun sözel karşılığıdır. İç 

pazarını doyuran kapitalist ekonomi ürettiğine biçtiği değeri dışarıdaki 

pazara satmaya çalışır. Dışarıyı buna muhtaç hale getirerek bunu elde 

eder. Yeniden yapılanma çalışmaları, demokrasiyi götürme arayışları, 

 

8
 Arı’nın da vurguladığı şekilde Marks’ın artı değer tezinde hiçbir şey üretmeyen 

kapitalistler, gerçekte üretim yapan proletaryanın,  emekçi sınıfın emeğinden türeyen 
artı değere el koyan asalaklardır. Kapitalistler ortaya çıkan artı değerin çoğunu 
kendilerine ayırmaktadırlar. Böylece toplumun çoğunu köleleştiriyorlar (Arı, 
2013:472). 
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dinler arası diyalog, kalkındırma ve yardımlar bunun bir yoludur. 

Kapitalizm kendi sıfırlarını bu şekilde uluslararası alandan toplar. O 

sıfırların altında ezilenlerse ötekileştirilmiş olan, 

kapitalistleşememekle suçlanan topluluklardır. Enerji kaynağına sahip 

olan fakat işlemeye gücü yetmeyen üçüncü dünya ülkeleri ile 

gelişmekte olan ikinci dünya ülkeleridir. Uluslararası ilişkiler de dâhil 

olmak üzere devletlerin ve halkların karşılaştıkları iç ve dış, ulusal 

veya ulus üstü güvenlik sorunları bir tarafın kullanacağı sıfırı elde 

etme yarışından başka bir şey değildir.  

Marksist anlayış birçok açıdan eleştirilse de tarihsel alanın çatışma 

içerisinde ilerlediğini belirtmesi bu güç yarışının da felsefesini 

açıklamakta yeterlidir. Giderek karmaşık hale gelen güç yarışları 

giderek artan yıkımları beraberinde getirmektedir. Tükenen enerji 

kaynakları, su ihtiyacı, kıtlaşan kaynaklar hızla artmakta, ülkelerin 

gelişen teknoloji ve bilimle güvenlik ihtiyaçları da artmaktadır. Hak, 

adalet, hukuk, eşitlik gibi insani değerler yerini çoktan kapitalist 

sistemin açlığına bırakmış durumdadır. Artan aşırı sağ hareketler, 

soykırım, ırkçılık, fobik oluşumlar, biyolojik savaşları takip eden kur 

savaşları bunun temel göstergesidir. Gelişmiş olan ülkelerin Dünyayı 

yeniden şekillendirme çabaları, sömürü toprakları üzerinde hızlı 

ilerleme isteği, uluslararası şirketlerin kar maksimizasyonu peşinde 

koşması ve kendilerine engel gördükleri siyasi iktidarları, siyasi 

rejimleri yıkma, dini unsurları yok etme isteği şiddet unsurunu her 

alana yaymayı başarmıştır. Bu ortam içerisinde ihtiyaç duyulan en 

önemli unsur güvenlik arayışı olmaktadır. Realizmin, idealist görüşü 

eleştirerek güvenlik arayışının savaş, şiddet gibi öğelerden korunmak 
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için ortaya çıktığını belirtmesi, uluslararası alanda savaşın hakim 

olacağını vurgulaması 21. Yy da ülkelerin hakim olunan her alanda 

şiddeti ve güvensizliği hızla yayması ile gerçekleşmektedir. Marksist 

öğretinin materyalist diyalektiğinde çatışma ile akan tarih, 

kapitalizmin oluşturduğu gösteriş dünyasında mükemmel kabul edilen 

sayılar ile şanslı olduğu sayılan rakamların sebep olduğu güvensizlik, 

soykırım, yoksulluk, katliam ve büyük veya küçük her alana yayılmış 

olan şiddetin normalleştirilmesi ile devam ettirilmektedir. Artık 

güvensizlik ve güvenlik arayışı her yerdedir. 
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GİRİŞ 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8. ve 9-12. sınıflar için hazırlamış olduğu 

ilk ve ortaöğretim programlarının temel felsefe ve amaçları arasında 

şu esaslara yer verildiği görülmektedir. Çevresindeki dini inanış, 

yorum, tutum, davranış ve tecrübelerin farkında olarak hareket 

etmeleri,  İslam’ın inanç, akaid, ibadet ve ahlak prensiplerini 

açıklayarak bazı dua ve surelerin muhtevasını ana hatlarıyla 

tanımaları, buna ek olarak da İslam’ın inanç ve ibadetlerin davranışları 

güzelleştirmedeki olumlu etkisinin farkına varmaları hedeflenmektedir 

(M.E.B., 2018b, 8).   

Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Meslek Dersleri için uygulanması hedeflenen ve vizyon olarak da 

benimsenen şu esaslara yer verildiği görülmektedir: 

İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını içselleştiren; Hz. 
Muhammed’i (s.a.v.) model alan; araştıran, sorgulayan ve 
edindiği bilgiler ışığında aklını kullanarak problemlere çözüm 
üretebilen; ibadetlerle ilgili uygulama becerisine sahip olan; 
dünya ahiret dengesini kurabilen; İslam’ın temel kaynaklarını 
tanıyan; din hizmetleri uygulama becerisi kazanan; toplumu din 
konusunda aydınlatan ve onların dinî bilgilerle ilgili 
ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmektir (M.E.B., 

2018a, 11). 

Yukarıdaki açıklamalar aslında ergenlerdeki dindarlık altyapısını 

geliştirmeye dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü dindarlığın 

tanımlarına bakıldığında durum daha da netlik kazanacaktır. Genel 

olarak dindarlık, dini inanç, tutum ve bireysel olarak dinin kişi için 
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ifade ettiği önemi kapsamakta olduğu belirtilmektedir (Akt: Kavun, 

2016, 36). Buna ilaveten dindarlık, bireyin çevresiyle uyumlu bir 

şekilde yaşayan ve insanlarla ilişkileri iyi olan, bireyi olumsuz 

özelliklerden ve kötü alışkanlıklardan koruyan, insanlara karşı inanılır 

ve güvenilir olma nitelikleri kazandıran önemli bir referanstır (Ayten, 

2004, 44). 

M.E.B’in din eğitimi ve öğretimi ile ilgili hem İmam Hatip Lisesi hem 

de Lisede gerçekleştirmeye çalıştığı hedef ve felsefeyle yukarıda 

tanımlamaları yapılan dindarlığın örtüştüğü görülmektedir. 

Bu noktadan hareketle M.E.B’in gerçekleştirmeye çalıştığı bu hedef 

ve felsefenin ergenler üzerinde ne kadar tesir ettiğini istatistiksel 

olarak belirlemek adına Liselerdeki dindarlık eğilim düzeyinin 

araştırılmasının uygun olacağı düşüncesiyle çalışma başlatılmıştır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
1.1.  Dindarlık 

 

Dindarlığın tanımları birçok görüşe göre çok kolay ifade edilecek 

türden bir olgu değildir. Dindarlığa bakış açılarının çok yönlü ve 

faktörlü olduğu da vurgulanan konulardandır (Yıldız, 2001; Taş, 

2010). Bunun nedeni ise, dindarlığın hem bireysel yönünün hem de 

toplumsal faktörlerinin olduğu gerçeğidir. Dindarlığın yaşama, 

deneyim elde etme ve hissetme tarafıyla bireysel olduğu, ortaya çıkış 

aşamalarında ise toplumsal olduğu dile getirilmektedir. Aynı zamanda 

dindarlık, bireysel anlamda ne kadar sübjektif bir özelliğe bürünse de 
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toplumsal yansımaları açısından o kadar da objektif ve 

gözlemlenebilir bir yönü olduğu ifade edilmektedir (Taş, 2010, 52). 

Kıraç’ın (2007, 10-11) aktardığına göre, Allen dindarlığı ikiye 

ayırarak açıklamıştır. Birincisi tahkiki dindarlık ki, dini inanç ve 

değerlerin içselleştirildiği ve bu içselleşen dindarlığın günlük 

hayattaki faaliyet ve davranışları yönlendirdiği bir dindarlıktır.  

İkincisi ise taklidi dindarlık ki, bireylerin dini inanç ve değerleri 

içselleştiremediği, günlük hayatta ise dinin amaç olmaktan ziyade araç 

olarak benimsendiği bir dindarlıktır.   

Çalışmamızın ölçek olarak incelediği dindarlık eğilim düzeyinin 

geliştiricisi konumunda olan Allport (1967) ise dindarlığa iki boyuttan 

bakmıştır. Bunlar “Dış Güdümlü Dindarlık” ve İç Güdümlü 

Dindarlık”tır.  

Dış güdümlü dindarlık eğilimi gösteren bireyler, dinlerini kendi istek 

ve arzularına göre yaşamaktadırlar. Aynı zamanda dini hayatlarında 

faydacı tarafları ağır basmaktadır. Buna ilaveten dini hayatlarını 

güvenli olmak için kullanmak, teselli olmak, sosyal ilgiyi kendine 

çekmek, toplumsal olarak statüsünü kazanmak ve artırmak, kendini 

haklı çıkarmak gibi eğilimlere sahiptir. Ayrıca dış güdümlü dindar 

bireyler, kendi dinlerinin temel esaslarını, kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda değiştirme eğilimindedirler (Allport & Ross, 1967; 

Kıraç, 2007). 

İç güdümlü dindarlık eğilimine sahip bireyler de kendi temel ve iç 

motivasyonlarını dinlerinde bulurlar. Onlar için başka ihtiyaçları ne 
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olursa olsun dini ihtiyaçları kadar nihai öneme sahip değillerdir. 

Ayrıca kendi ihtiyaçlarını, dini inançlarıyla uyumlu hale getirmeye 

çalışırlar. Dinlerinin tüm esaslarını içselleştirip kendi ihtiyaçlarına 

devşirmeden dinlerini yaşama eğilimindedirler (Allport & Ross, 1967; 

Kıraç, 2007). Bu bakış açısı da dindarlığın çok boyutlu olduğunu biz 

kez daha göstermektedir. 

1.2.  Ergenlerde Dindarlık 

 

İnsan için ergenlik döneminin fiziksel, kişisel, duygusal, sosyal ve 

cinsel açıdan kritik bir öneme sahip olmakla birlikte, dinsel anlamda 

da en az öteki konular kadar önemli bir dönemdir. Ortalama 12-13 ile 

20-21 yaşları arasında kapsayan ergenlik döneminin insanlık için hızlı 

bir değişim ve dönüşüm yaşadığı bir dönem olmakla birlikte dini 

açıdan da hızlı bir değişimin yaşanması muhtemel olan noktaları 

mevcuttur. Zaten bu değişim ve gelişimin tüm boyutlarının birbirinden 

bağımsız olmadığı bilinmektedir (Kavun, 2016, 42).  

Her gelişim döneminde olduğu gibi ergenlik döneminin kendine ait 

dini duygu ve düşünceye has bir gelişim yönleri vardır. Genellikle 

ilim adamlarının ergenlik üzerine yapmış olduğu çalışmalarda dini 

gelişim seyrini üç aşamada açıkladıkları görülmektedir: 

a- Dinî şuurun uyanması (12-14): Bu dönemde soyut düşünme 

yeteneği çerçevesinde dini alana daha da ilgi uyanmakta ve 

dinin özü kavranmaktadır. 

b- Dinî bunalım ve şüpheler (14-18): Ergenlikte dini şüphelerin 

başlıca nedenleri; Bağımsız olma hissiyatı, hayatın anlamsızlığı, 
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din eğitiminin yetersizliğinden kaynaklanan dini sosyalleşmede 

yetersizlikler, gündelik hayatla dini yaşam arasındaki 

tutarsızlıklar ve çelişkiler, dindarların ve din görevlilerinin 

yanlış tavır ve davranışları ve din eğitimi konusunda rehberliğin 

yetersiz olmasıdır.  

c- Dinî tutumların belirginleşmesi (18-21): Bu dönemde gencin 

artık dini konularda kendi dindarlık tutumunu tam manasıyla 

belirleyebilecek hem zihinsel hem de duygusal olarak 

olgunlaşmasını yaşadığı görülmektedir.   (Hökelekli, 2010, 267; 

Bahadır, 1994, 30; Yılmaz, 1996, 19-27; Kula, 2002; Koç, 2006, 

10; Gürsu, 2011, 46; Solmaz & Şahin, 2012, 148-151; Kavun, 

2016, 44-48; Gündüz, 2018, 17; Bilge & Kula, 2020, 217). 
 

1.3.  İlgili Literatür 

 

Çalışmamızın ana unsuru olan dindarlık eğilim ölçeğine benzer 

ülkemizde birçok dindarlık ölçeğinin geliştirilmesi, konuya ne kadar 

hassasiyetle yaklaşıldığının göstergesi olmaktadır. Bu açıdan ilgili 

literatüre değinmek çalışmanın seyri açısından önemli hale 

gelmektedir. 

(Kayıklık & Kalgı, 2017)’ aktardığına göre ilk çalışmanın ölçekten 

ziyade dindarlık görüntülerini ifade eden yapısıyla (Tablamacıoğlu, 

1962) tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Mutlu (1989, 

199)’nun aktardığına göre de ilk çalışmaya benzer bir doktora 

çalışmasında kullanılmak üzere anket uygulayan Erdoğan Fırat (1977) 

olduğu ifade edilmektedir. Bundan sonra detaylarına girmeden sadece 

ölçek adını vererek ilgi literatüre değinmek yerinde olacaktır.  
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"İslami Dindarlık Ölçeği" adıyla Mutlu (1989); Kayıklık & Kalgı 

(2017, 2-3)’ aktardığına göre dindarlığı ölçmeyi amaçlayan bir 

çalışma yapmış Köktaş (1993); “İslami dindarlık ölçeği üzerine bir 

pilot çalışma” adıyla Uysal (1995)’ın yapmış oldukları çalışmalar 

vardır. 

Ayrıca Kayıklık (2000)’ın Allport ve Ross (1967) tarafından 

geliştirilen dindarlık eğilim ölçeğini Türkçeye uyarlaması, ölçek 

çalışmalarına ayrı bir açılım getirmiştir. Bundan sonra dini tutum,       

yaşayış, eğilim ve yönelim vs. konuda ölçek geliştirme ve uyarlama 

çalışması yapılmıştır: Kaya (1998) “Dini Tutum Ölçeği”; Yapıcı 

(2002) “Dini Dogmatizm Ölçeği”; (Türküm, 2003) “Akılcı Olmayan 

İnanç Ölçeği”; (Kayıklık, 2003) “Dini Yaşayış Ölçeği”; (Onay, 2004) 

“Dini Yönelim Ölçeği”; (Yapıcı, 2006) “Dinin Etkisini Hissetme 

Ölçeği”; (Yıldız, 2006) “Dini Hayat Ölçeği”; Arslan (2010) 

“Paranormal İnanç Ölçeği”; Ok (2011) “Ok-Dini Tutum Ölçeği”; 

Kayıklık & Kalgı (2017) “Dinsel Yaşayış Ölçeği” ve (Çoşkun vd., 

2021) “Dinî Eğilim Ölçeği” gibi araştırmalar mevcuttur.  

2. YÖNTEM 

2.1.  Araştırmanın Deseni 
 

Lise öğrencilerinin dindarlık eğilimlerini istatistiksel anlamda ölçmek 

için nicel araştırma deseni devreye alınmış ve araştırma betimsel 

tarama modeli açısından incelenmiştir. 
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2.2.  Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın hedef evrenini, Türkiye’deki Gümüşhane Merkeze Bağlı 

Türk Telekom Fen Lisesi, Gümüşhane Kız Anadolu İmam Hatip 

Lisesi ve Fatih Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencileri 

oluşturmaktadır.  Çalışmanın ulaşılabilen evreni şeklinde 

nitelendirilen örneklemi ise, 2020 yılı bahar döneminde öğrenim 

görmekte olan öğrencileri kapsamaktadır. Belirtilen örneklem, 

‘Bireysel Veri Formu’ ve ‘Dindarlık Eğilim Ölçeği’ ni oluşturan 

anketin 275 öğrenciye ulaştırılması neticesinde anketlerden tarafımıza 

ulaşan 257 formdan tam doldurulan toplam 250 kişiyi kapsamaktadır. 

Bu uygulamada parametrik analizler yapmayı amaçladığımız için 

normallik testi yapılmıştır. Daha sonra çarpıklık ve basıklık 

katsayılarının uç değerleri elemine edilmiştir. Uç değer analizi 

sonrasında örneklemdeki 7 uç değer, veri setinden çıkartılmış ve sayı 

250 olarak belirlenmiştir. Verilere göre katılımcıların 124’ü (%49,6) 

kadın ve 126’sı ise (%50,4) erkektir. 

Tablo 1: Örneklemin Sosyo-Demografik Dağılımı 

Değişkenler Kategoriler N % 

Okul 

 

Türk Telekom Fen Lisesi 125 50 

Gümüşhane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 44 17,6 

Fatih Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi 81 32,4 

 

Cinsiyet 

Erkek 126 50,4 

Kadın 124 49,6 

 

Yaş 

 

13-14 33 13,2 

15-16 94 37,6 

17+ 123 49,2 

Genel Toplam 250 100,0 
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2.3.  Araştırmanın Sınırlılıkları 
 

Bu çalışmadan kaynaklanan dört temel sınırlılıklar mevcuttur: 

1) Seçilen örneklem, sadece Gümüşhane iline yönelik okullardan 

oluştuğu için başka gruplarda daha farklı sonuçların çıkması 

muhtemeldir.  

2) Araştırma, kesitsel bir çalışmadır. Boylamsal değildir. Bundan 

dolayı elde edilen bulgular sadece çalışmanın yapıldığı zamana 

göre betimlemek gerekmektedir. Farklı zamanda aynı veya 

farklı gruplarda farklı yorumlar getirilebilir.   

3) Çalışmanın bağımlı değişkeni ‘örneklemin dindarlık eğilim 

düzeyi’dir. Bu sebeple araştırmada kullanılan dindarlık eğilim 

düzeyinin geçerlik ve güvenirliğinin sağladığı şartlar 

çerçevesinde sınırlıdır. 

4) Çalışmada örneklem grubunun dindarlık eğilim düzeyini etkisi 

altına alabileceği düşünülen bazı değişkenlerin boyutları 

incelenmiştir. Dolayısıyla araştırma bu değişkenlerle sınırlıdır. 

Farklı değişkenlerle daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.   

 2.4. Veri Toplama Araçları 
 

Lise öğrencilerinin dindarlık eğilimlerini konu edinen çalışma için 

veri toplama araçları olarak ‘Bireysel Veri Formu’ ve ‘Dindarlık 

Eğilim Ölçeği’ kullanılmıştır.  
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2.5. Bireysel Veri Formu  

 

Örneklem grubunu betimleyebilmek gayesiyle oluşturulan sorular; 

okul, sınıf, cinsiyet ve yaş gibi değişkenlerin puanlarını tespit etmek 

için “Bireysel Veri Formu” adı altında uygulanmıştır. 

2.6. Dindarlık Eğilim Ölçeği (DEÖ) 
 

Araştırmada kullanmış olduğumuz ölçeğin orijinal adı Religious 

Orientation Scale olarak ifade edilen dindarlık eğilim ölçeğini 20 

madde ve iki faktör olarak Allport ve Ross (1967) geliştirmiştir.  Daha 

sonra Kayıklık (2000) ise tek faktör ve 10 madde haline dönüştürerek 

Türk kültürüne uyarlamıştır. Sonucunda ise Cronbach alfa katsayı 

değerini α=.780 olarak saptamıştır. Yapmış olduğumuz araştırmada 

ise toplam Cronbach alfa katsayı değeri  α=.791 olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Dindarlık eğilim ölçeği 4’lü likert tipi olarak “Hiç katılmıyorum” ile 

“Tamamen katılıyorum” arasında cevaplarla karşılanmıştır. Ölçekten 

alınan en düşük puan 10, en yüksek puan ise 40’dır. Ölçeğin 4., 5., 7. 

ve 10. maddeleri ters puanlanmıştır.   Allport ve Ross (1967); 24 puan 

ve altı alanlar dış güdümlü dindarlık eğilimini gösterdiğini, 34 puan ve 

üstü ise iç güdümlü dindarlık eğilimine sahip olduklarını 

belirtmişlerdir. Yapmış olduğumuz araştırmada ise ortalama puan ise 

27,46 olarak hesaplanmıştır. 
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2.7. Verilerin Toplanması ve Analizi 
 

Araştırma için hazırlanan anket formu, 2020 yılı bahar dönemi 

içerisinde Gümüşhane Merkeze bağlı lise öğrencilerine uygulanmıştır. 

Öğrencilerin dindarlık eğilim düzeylerinden aldıkları puanlar 

toplanmış ve uygulanan her bir anketten elde edilen bilgiler SPSS 

programına dâhil edilerek analizler yapılmıştır. Katılımcıların 

dindarlık eğilim puan ortalamaları (Ort.) ve standart sapmaları (Ss) 

hesaplanmıştır. İki grup arasındaki farkın belirlenmesinde T-testi 

(Independent sample t-test) kullanılmıştır. İkiden fazla grupların 

arasındaki farkın tespit edilmesinde ise tek yönlü varyans analizi (One 

way ANOVA) kullanılmıştır. Nihayetinde ise ortalamalardaki farkın 

anlamlı olduğu durumlar, Post Hoc (Bonferroni) testi ortaya 

çıkarılmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde önemlilik düzeyi ise “,05” 

olarak alınmıştır. 

3. BULGULAR 

 

Araştırmadan elde edilen bulguların analizleri bu bölümde ifade 

edilmiştir.  

Tablo 2: Okullara Göre Dindarlık Eğilim Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
ANOVA Sonuçları 
 

Ölçek Okul Ort. Ss. F P Fark 

Deö* 

Türk Telekom Fen Lisesi 
26,62 4,78 

2,902 ,035 1-2 

Gümüşhane Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 28.65 6,39 

Fatih Anadolu Erkek İmam Hatip 
Lisesi 27,11 5,70 

* Deö, Dindarlık Eğilim Ölçeğinin kısaltılmış şeklidir. 
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Tablo 2’deki tek yönlü ANOVA sonuçlarında görüldüğü üzere 

okullara göre dindarlık eğilim puan ortalamasında anlamlı bir 

farklılaşma vardır (p <.05). Hangi okullar arasında bu farkın olduğuna 

dair bonferroni analizi sonuçlarına göre ise, Türk Telekom Fen Lisesi 

(26,62) ile Gümüşhane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (28.65) 

arasında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak Gümüşhane Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin dindarlık eğilimlerinin daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3: Sınıflara Göre Dindarlık Eğilim Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
ANOVA Sonuçları 

Ölçek Sınıf Ort. Ss. F P Fark 

Deö 

9. Sınıf 27,53 5,20 

1,377 ,245 - 
10. Sınıf 28,20 6,59 

11. Sınıf 27,32 5,09 

12. Sınıf 26,74 5,30 

 

Tablo 3’teki tek yönlü ANOVA sonuçlarında görüldüğü üzere 

sınıflara göre dindarlık eğilim puan ortalamasında anlamlı bir 

farklılaşma söz konusu olmamıştır (p >.05). Fakat 10. Sınıfların 

(28,20) diğer sınıflara nazaran daha yüksek dindarlık eğilimi olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 4: Cinsiyete Göre Dindarlık Eğilim Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin T-

Testi Sonuçları 
Ölçek Cinsiyet Ort. Ss. F t P 

Deö 
Erkek 26,57 5,63 

,373 -1,939 ,027 
Kız 27,35 5,24 

 

Tablo 4’deki T-Testi sonuçlarına göre erkek öğrencilerin dindarlık 

eğilim puan ortalaması 26,57 ve kızların puan ortalaması 27,35 olup 

istatistiksel anlamda bir farklılaşma bulunmuştur (p <.05). Buna göre 
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kızların erkeklerden daha yüksek seviyede dindarlık eğilimine sahip 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5: Yaşlara Göre Dindarlık Eğilim Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
ANOVA Sonuçları 
Ölçek Yaş Ort. Ss. F P Fark 

Deö 

13-14 26,81 6,44 

2,147 ,119 - 15-16 27,85 5,26 

17+  26,31 5,23 

 

Tablo 5’teki tek yönlü ANOVA sonuçlarında görüldüğü üzere yaşlara 

göre dindarlık eğilim puan ortalamasında anlamlı bir farklılaşma söz 

konusu olmamıştır (p >.05). Fakat 15-16 yaşlarındaki öğrencilerin 

(27,85) diğer yaşlara göre daha yüksek dindarlık eğilimi olduğu 

görülmektedir. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Bu bölümde bulgulardan elde edilen sonuçlardaki konular üzerine 

tartışılarak yorumda bulunulacaktır. 

Birinci bulguda “Örneklem grubunda okullara göre dindarlık eğilim 

düzeyi açısından istatiksel olarak farklılaşma vardır.” hipotezi 

doğrulanmıştır (p<.05). Buna bağlı olarak Gümüşhane Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin diğer okullardaki öğrencilere 

nazaran dindarlık eğilimlerinin (28.65) daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Genelde İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin özellikle de Kız 

İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin dindarlık düzeylerinin daha yüksek 

çıkması beklenen bir durumdur. Çünkü bu tür okullarda normal lise 

müfredatının yanında dini eğitim verilmektedir. Ayrıca çocuklarını bu 
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tür okullara gönderen ailelerin dini sosyo-kültürel yapıları da bu 

noktada etkili olmaktadır. Kız öğrencilerinin dindarlık seviyelerinin 

daha yüksek olduğu meselesini aşağıda cinsiyet değişkeninde etraflıca 

tartışmaya çalışacağız. 

Bilge & Kula (2020, 237)’nın araştırmalarında da okul türü ile 

dindarlık arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Bu araştırmada 

İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin iç güdümlü dindarlık seviyesinin 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Ülkemizde okul türü ile dindarlık arasında anlamlı ilişki bulunduğu 

çeşitli çalışmalar söz konusudur. Kula, (2001,152); Onay, (2004, 127); 

Çapar, (2008, 91); Gürsu, (2011, 174)’nun çalışmalarında da okul türü 

ile dindarlık eğilimleri arsında anlamlı ilişki bulunmuş ve hepsinde de 

İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin Dindarlık eğilimlerinin daha yüksek 

olduğu görülmüştür.  

Aslında çalışmamızda okul ortalamalarına bakıldığında tartışılması 

gereken temel konulardan bir tanesi de puanların daha çok dış 

güdümlü dindarlık seviyesine daha yakın olduğu gerçeğidir. Türk 

Telekom Fen Lisesi (26,62), Fatih Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi 

(27,11) ve Gümüşhane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (28.65) 

öğrencilerinin tespit edilmiş puanlarıdır. Çünkü Allport ve Ross 

(1967) 24 ve altı puan seviyesi dış güdümlü dindarlık, 34 puan ve üstü 

ise iç güdümlü dindarlık seviyesini gösterdiğini ifade etmişlerdir. Bu 

açıdan okulların gittikçe dış güdümlü dindarlık seviyesine yaklaştığı 

ve bunun nedenlerinin ciddi şekilde araştırılmasının elzem olduğu 

kanaatini taşımaktayız.   
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İkinci bulguda “Örneklem grubunda sınıflara göre dindarlık eğilim 

düzeyi açısından istatiksel olarak farklılaşma vardır” hipotezi 

doğrulanmamıştır (p>.05). Alanyazında sınıflara göre dindarlık 

eğilimlerini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.    

Üçüncü bulguda “Örneklem grubunda cinsiyete göre dindarlık eğilim 

düzeyi açısından istatiksel olarak farklılaşma vardır” hipotezi 

doğrulanmıştır (p<.05). Alanyazına bakıldığında cinsiyet ile dindarlık 

arasında gerek yurtiçi gerekse yurt dışı çalışmalarda birbirinden farklı 

sonuçlar elde edildiği anlaşılmaktadır.  

Koç, (2006, s. 20)’un aktardığına göre batı ülkelerindeki 

araştırmalarda genellikle kadınların erkeklere göre daha dindar 

oldukları tespit edilmiştir. Bazı batılı kaynaklarda da iç güdümlü 

dindarlık seviyesi açısından kadınların erkeklere nazaran daha dindar 

oldukları yaygın olarak kabul görmektedir. Fakat Sullins, kadınların 

böyle bir özelliğe sahip olduğunu kabul etmekle birlikte bunun 

evrensel bir olgu olarak kabul edilemeyeceğinin vurgusunu yapmıştır 

(Akt: Yapıcı, 2012, 9, 2016, 144)  

Ülkemizde ise bazı çalışmalarda çalışmamıza benzer şekilde kızların 

dindarlık seviyelerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır 

(Ayten, 2009, 119; Gürsu, 2011, 170). Bazı çalışmalarda da erkeklerin 

dindarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Kula, 

2001, 151; Onay, 2004, 102-103). Diğer bazı çalışmalarda ise cinsiyet 

ile dindarlık arasında anlamlı ilişki ve farklılaşmanın olmadığı 

görülmüştür (Kıraç, 2007, 128; Çapar, 2008, 89; Kavun, 2016, 98; 

Bilge & Kula, 2020, 232). 
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Her ne kadar cinsiyet ve dindarlık arasında belirgin bir şekilde çok 

farklılık olmasa da üç bakıştan öne çıkan sonucun kadınların daha 

dindar olduğu yönündedir. Bunun nedenleri kısaca şöyle açıklanabilir:  

Kadınların erkeklere nispetle daha fazla suçluluk yaşadıkları ve bu 

yüzden daha dindar olmaya çalıştıkları, kızların gerçek babadan 

Tanrı’ya geçiş yapmasının daha kolay olduğu, kadınların bedensel 

yönde zayıf, duygusal yönden daha güçlü oldukları belirtilmektedir. 

Ataerkil toplum yapısına sahip olan dünyada erkeklerin güvenme ve 

bağımsız olmayı öğrendiği, kadınları ise itaat ve sorumluluğu 

öğrendiği gerekçesiyle kadınların daha dindar olma eğiliminde olduğu 

ifade edilmektedir. (Daha geniş bilgi için bak. (Yapıcı, 2012, 10-12, 

2016, 140-143)   

Dördüncü bulguda ise “Örneklem grubunda yaşlara göre dindarlık 

eğilim düzeyi açısından istatiksel olarak farklılaşma vardır” hipotezi 

doğrulanmamıştır (p>.05). Alanyazı incelediğinde çalışmamıza benzer 

yaş değişkeninin dindarlıkla ilişkisi ve anlamlı farklılaşmanın 

olmadığına dair çalışma mevcuttur (Bilge & Kula, 2020, ss. 232-233). 

Fakat bir çalışmada da ergenler açısından yaş değişkeninin dindarlıkla 

anlamlı ilişkinin olduğu yönünde sonuç tespit edilmiştir. Aynı 

çalışmada 15-18 yaşların arasındaki ergenlerden en yüksek dindarlık 

seviyesine sahip olanların 15 yaş grubu (x=60,33) olduğu 

görülmektedir (Kavun, 2016, 97-98). Diğer bir çalışmada ise, 16 ve 

üzeri yaşlara sahip Ankara’dan 885 kişiye yapılan ankette yaş 

ilerdikçe dindarlık seviyesinin arttığı sunucuna ulaşılmıştır. Böyle bir 

sonuca ulaşılmasının gerekçesi olarak da insanların yaşı ilerledikçe 
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yaşamlarında ölüm korkusu yaşayabileceklerini akla getirdiği 

vurgulanmaktadır (Voltan Acar vd., 1996, 48). Aslında yapmış 

olduğumuz çalışmada da buna benzer bir sonuç beklentisi vardı. Fakat 

bu çalışmada böyle bir sonuç çıkmamıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Gümüşhane iline bağlı merkez okullarından üç okulda öğrenime 

devam eden lisedeki öğrencilerin dindarlık seviyesini ortaya çıkarmak 

için bir inceleme gerçekleştirilmiştir.  

Başta incelenmiş değişken olan okul türü açısından dindarlık eğilim 

düzeyi ile araştırma grubu arasında anlamlı yönde farklılaşma söz 

konusudur. Bu farkın ise Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi 

öğrencilerinin (28.65) lehine olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmada Lise öğrencilerinin sınıf açısından dindarlık eğilim 

düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma söz konusu olmamıştır. 

Cinsiyet açısından araştırma grubu ile dindarlık eğilim düzeyine 

yönelik sonuçta anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde, 

kız öğrencilerin (27,35) erkek öğrencilere nispetle daha dindar 

oldukları tespit edilmiştir. 

Nihayetinde yaş bakımından araştırma grubu ile dindarlık düzeyine 

yönelik sonuçta ise anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

Bu çalışmanın yerel bazda yapıldığını düşünürsek araştırmanın 

kısıtlılığı ortaya çıkmış olur. Bu açıdan öğrencilerin dindarlık 

seviyesinin daha net ortaya koyulması amacıyla tüm bölgelerde 

araştırılması önerilmektedir. Böylece bu sonuçlar üzerinden 
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değerlendirmeler yapılarak daha da farklı eğitim etkinlikleri 

oluşturularak öğrencilerin dindarlık seviyelerini artırmaya yönelik 

adımlar atılabilir.  

Özellikle öğrencilerin dindarlık eğilim seviyelerinin ölçeğe göre 27,46 

puan olduğu ve sonuca bakıldığında dış güdümlü dindarlığa daha 

yakın bir netice elde edildiği tespit edilmiştir. Bu sonucun çok daha 

ciddi din eğitimi faaliyetlerinin yapılarak iç güdümlü dindarlık 

seviyesine doğru ilerleyişin mümkün olması gerekmektedir.       
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GİRİŞ 

14 Mayıs 1950 genel seçimleriyle Demokrat Parti, tek başına iktidara 

geldi. DP, 22 Mayıs’ta CHP’den iktidarı devraldı. Celal Bayar, 

Cumhurbaşkanlığına seçilirken; Adnan Menderes de başbakanlığa 

geldi. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana 

uygulanan, “Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı” ilkesinden 

vazgeçilmiştir. Bu da ülkede demokrasinin ileriye gitmesi yönünde 

atılan önemli adımlardan biridir. Menderes’in kurduğu hükümet, 2 

Haziran’da güvenoyu aldı. Kabinede yer alanlar bakanlar, kamuoyu 

tarafından tanınan isimler değillerdi. Tek parti döneminde ise Kurtuluş 

Savaşına katkısı olan isimlere ve bürokratlara ağırlık verilirdi. 

Böylece, DP ile kabine yapısında, bir değişim yaşandı (Aydemir, 

1968: 32).    

Demokrat Parti, çok partili hayata geçildikten sonra iktidara gelen ilk 

partidir. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

iktidarı sona ermiştir. DP, 10 yıl iktidarda kalmış ve 27 Mayıs darbesi 

ile iktidardan uzaklaştırılmıştır. DP, Türkiye’de tek başına iktidara 

gelen, Türk siyasal hayatına damga vuran, ülkenin siyasi, ekonomik, 

sosyo-kültürel hayatına önemli katkılar veren, ülkenin demokratik 

standartlarının gelişmesinde önemli rolü olan bir parti olarak Türk 

siyasal hayatındaki yerini almıştır. Türk siyasal yaşamına damga 

vuran partiler, DP’ye atıf yapmışlar ve tabanlarını DP’ye 

dayandırmışlardır. Merkez sağda, DP ve Adnan Menderes, ön plana 

çıkarılmıştır.  
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Çalışmanın amacı, DP’nin iktidara gelir gelmez ki icraatlarını ortaya 

koyabilmektir. Bu bağlamda askeri kadrodaki tasfiyeler, bürokrasideki 

değişiklikler ve Arapça ezan sorunu ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu 

çalışmada, “Belgesel Tarama” yöntemi kullanıldı. Bu yöntem, “Var 

olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplama” olarak 

tanımlanabilir. Belgesel tarama yöntemi, fişleme, okuma, 

değerlendirme ve kaynaklara ulaşma, olmak üzere dört aşamada 

gerçekleştirildi. Diğer bir, ifade ile bu çalışmada, literatür taramasını 

amaçlayan, belgesel tarama yöntemi kullanıldı (Karasar, 1991:183-

184). 

1. ASKERİ KADRODA TASFİYELER 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda rol oynayan iki önemli sınıf, 

asker ve bürokrasidir. Tabii ki bu sınıflar, tek parti döneminde 

CHP’nin de en güçlü dayanağını oldular. Başta İsmet İnönü olmak 

üzere CHP tabanının önemli bir bölümünü, asker kökenli kişiler 

oluşturmaktaydı. 14 Mayıs 1950 seçimleri sonrası, DP’nin iktidara 

gelmesi üzerine üst rütbeli dört subayın İsmet İnönü’ye gidip, 

“İstediği taktirde, ülke yönetimine el koyacaklarını” söyledikleri iddia 

edilmektedir. İnönü, böyle bir durumu kabul etmemiştir (Evren, 1990: 

86).   

DP’nin kurulmasıyla Türkiye’de çok partili hayat başlamıştır. TSK, 

tek parti döneminde olduğu gibi bir itibara DP döneminde sahip 

değildi. DP için TSK, Türkiye’nin dış politikasının önemli bir 

aktörüydü (Ahmad, 2015: 163). DP’nin iktidara gelmesiyle ordu 

içerisinde, iktidar değişikliğinden rahatsız olanlar ve siyasette 
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özgürlükten yana liberal düşüncede olanlar olmak üzere iki grup 

ortaya çıkmıştır (Hale, 2014: 130). DP’nin iktidara gelmesinden 

memnun olmayan askeri kesim, daha çok yaşlı ve tek parti iktidarının 

yani CHP’ye, İsmet İnönü’ye yakın isimlerdi (Evren, 1990: 86). Otuz 

yıllık tek parti iktidarından sonra hem 1950 seçimlerinin eşit koşullar 

altında yapılmasında hem de iktidarın DP’ye devredilmesinde CHP ve 

DP liderleri dışında TSK’nın olumlu rolününün olduğu söylenebilir 

(Yetkin, 2003: 605).   

5 Haziran’da Başbakan Adnan Menderes’i bir albay ziyaret etmiş ve 8 

ya da 9 Haziran günü bir darbenin yapılacağını söylemiştir. Bu bilgi 

üzerine Menderes, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile görüşmüştür. Bu 

görüşmeden bir gün sonra 6 Haziran günü, aralarında Genelkurmay 

Başkanın yer aldığı 15 general ve 150 albay, kademeli bir biçimde 

başka görevlere getirildiler veya emekliye sevk edildiler (Eroğul, 

2017: 88). Ayrıca yine aynı gün alınan kararla Genelkurmay Başkanı, 

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmıştır. Dönemin Milli Savunma 

Bakanı Ş. Şevket İnce’nin DP grup toplantısında söylediği gibi DP 

iktidarı, kendilerine yakın komutanları göreve getirerek, iktidarını 

güvenceye almak istemiştir (Pınarbaşı, 2007: 45-46). TSK’daki bu 

tasfiyede, emekliye sevk edilmeyen tek kuvvet komutanı olan Nuri 

Yamut, Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmiştir (Pekin, 2017: 165). 

Yamut, ABD’li mevkidaşları tarafından tanınan bir isimdi. 28 

Haziran’da Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, ABD’li Tümgeneral Mc. 

Bridge ile Kore Savaşıyla ilgili görüştü. Bu görüşmede Mc.Bridg, 

Genelkurmay Başkanlığı’na Nuri Yamut’un gelmesinden memnun 

olduklarını söylemiştir (Geçikli, 2016: 62-63).  
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2. BÜROKRASİDE DEĞİŞİKLİKLER 

DP’ye, 14 Mayıs 1950 seçim kampanyası döneminde, halkın en başta 

gelen taleplerinden bir diğeri de bürokrasiyle ilgiliydi. Halka baskı 

yapan bürokratların değiştirilmesi talep edilmekteydi. DP Genel 

Merkezine, bürokrasinin eylemlerinden şikayette bulunan çok sayıda 

talep iletilmiştir. DP’li bazı milletvekillerinden de bu yönde talepler 

gelmiştir. Daha öncede ifade edildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşunda rol oynayan iki önemli sınıf, asker ve bürokrasidir. 

Askerdeki tasfiyeden sonra sıra diğer önemli bir güç olan bürokrasiye 

geldi.  

Bazı illerin valileri, “CHP’nin valisi” olarak adlandırılmaktaydı. 14 

Mayıs 1950 seçim kampanyası döneminde, CHP’nin İstanbul 

mitingine, vali Fahrettin Kerim Gökay da katılmış, “İşte paşam 

İstanbul” şeklinde İsmet İnönü’yü konuşması için çağırmıştı (Güngör, 

2010: 51).   

11 Haziran’da dokuz ilin valisi emekliye ayrıldı (Demir, 2011: 33). 13 

Haziran’da aralarında Samsun, Konya’nın bulunduğu sekiz ilin valisi, 

emekliye sevk edildi. Merkeze alınanlar olduğu gibi görev yerleri 

değişenler de olmuştur (Yücel, 2001: 83). Valilerden sonra atılan 

adım, kaymakamlarla ilgiliydi ve kaymakamların tümünün görev 

yerleri değiştirildi, müfettişliklere başka kişiler atandı (Altaş, 2006: 

67-68).  

DP’nin iktidara gelmesi ile birlikte ilk üç ayda, kırk yedi ilin valisi ve 

104 ilçenin kaymakamı değiştirildi. Bu değişikliklerin, bürokrasinin 

içinden yapılıp, dışarıdan bir atamanın yapılmaması, dikkati çeken 
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önemli bir unsurdur (Göküş, 1999: 136). Ayrıca Şemsettin 

Günaltay’ın başbakanlığında kurulan hükümet döneminde, görevden 

alınan memurların, tekrar görevlerine iade edildikleri görülmektedir. 

DP ile birlikte vatandaşlar, sorunlarını doğrudan doğruya 

milletvekillerine iletme fırsatı bulmuşlardır. Milletvekilleri de bu 

sorunların çözümünde, bürokrasi üzerinde bir baskı faktörü 

olmuşlardır. DP’nin bürokraside gerçekleştirdiği bu değişiklikte ki en 

önemli dezavantajı, uzmanlaşmış kişilerin, kadroların yetersizliğiydi.  

3.ARAPÇA EZAN SORUNU 

Tek parti döneminde, Türkçeleşme yönünde başlatılan adımlar 

doğrultusunda, Sadettin Kaynak liderliğinde yapılan iki yıllık 

çalışmalar sonucunda, öncelikle İslam dininin kutsal kitabı Kuranı 

Kerim, Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha sonra ezanın Türkçe okunması 

için dönemin din adamlarının bir araya gelmesiyle dokuz kişiden 

oluşan bir komisyon kurulmuştur (Lewis, 2004: 411). Komisyon 

çalışmalarını tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığının 

1932’de yayınladığı genelge ile ezanın Arapça okunması yasaklanmış, 

Türkçe okunmasına karar verilmiştir. Bu karar, kanunla 

düzenlenmediğinden ötürü, bu kararın bir bağlayıcılığı olmamıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının kararına rağmen, bazı yerlerde ezan 

Arapça okunmaya devam etmiştir. Arapça ezan okuyanlardan bazıları, 

mahkeme kararıyla tutuklanmıştır. Atatürk, kanunla yapılacak bir 

düzenlemenin, devletin din işlerine müdahalesi olarak 

anlaşılabileceğinden bu yönde bir adım atmamıştır (Akgün, 1980: 

112). 1933’te Bursa’da Türkçe ezan zorunluluğuna karşı gösteriler 
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yapılmıştır. Bazı valiler, bu yasağın uygulanıp uygulanmadığını takip 

etmişlerdir. Örneğin Konya Valisi Tevfik Uğurlu, gün ve saatiyle 

Arapça ezan okuyan imamı tespit edip, durumu adliyeye iletmiştir 

(Küçük, 2013: 89).  

1941 yılında çıkarılan kanunla ezanın Arapça okunması 

yasaklanmıştır. Kanunu uymayanlara yaptırım olarak, 10 liradan 200 

liraya kadar para cezası ve 3 aya kadar hapis cezası öngörülmüştür. II. 

Dünya Savaşı’nın devam ettiği, Hitler’in sınırlarımıza dayandığı bu 

ortamda, siyasal iktidarın böyle bir kanunu çıkarması, birçok vatandaş 

tarafından yadırganmış, tepkiyle karşılanmıştır (Burçak, 1998: 55-56; 

Yücel, 2001: 84); Armağan, 2011: 14-16). Bu kanundan dolayı bazı 

kişilerin hapse atılması, bireyin devlete olan bakış açısının 

değişmesine, birey ile devlet arasındaki ilişkinin bozulmasına yol 

açtığı söylenebilir. 

DP, 14 Mayıs 1950 seçim kampanyası döneminde, halk ile yaptığı 

temaslarda, halkın en başta gelen taleplerinden biri, ezanın tekrar 

Arapça okunmasıydı. Halkın bu talebi, DP’nin vaatleri arasında yer 

almıştır. 14 Mayıs 1950 seçimlerinden çok kısa bir süre sonra 16 

Haziran günü, ezanın tekrar Arapça2 okunmasına ilişkin kanun teklifi 

TBMM’ye verilmiştir (Yücel, 2001: 84).  TBMM’den önce 13 

Haziran’da ezan sorunu, DP Meclis grubunda tartışıldı ve oybirliğiyle 

böyle bir yasanın TBMM’ye sunulması kabul edildi. Kanun 

TBMM’de görüşülürken CHP’nin aleyhte söz söylememesi, ilginç 

noktalardan biri olarak tarihe geçmiştir.  
 

2 Demokrat Parti’nin 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası, Yüksek Adalet Divanı’nda 
yargılandığı konular arasında “Ezanın tekrar Arapça okunması” da yer almıştır 
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Halkın önemli bir bölümü, ezanın Arapça okunmasını istediğinden 

dolayı, CHP TBMM’de bu kanuna muhalefet göstermemiştir. 

TBMM’de yapılan oylamada, CHP ve DP milletvekillerinin oy 

birliğiyle yasa, kabul edilmiştir. Oylamaya katılmayanlar arasında 

İsmet İnönü ismi dikkat çekmiştir. Ezanın tekrar Arapça okunması, 

halk arasında büyük bir memnuniyetle karşılanmış, kurbanların 

kesilmesine, camilerin dolmasına sebep olmuştur. Kanunun yürürlük 

tarihi, Ramazan ayının ilk gününe denk gelmiştir. Bu durum, halk 

arasındaki coşkuyu daha da arttırmıştır. Arapça ezan yasağının 

kalkmasıyla DP, “İslamiyet’in Kurtarıcısı”, “Dini kurtaran parti” gibi 

unvanlarla anılmaya başlamıştır (Tunaya, 2007: 196-197).  

Celal Bayar, İttihat ve Terakki Partisi kökeninden gelmektedir ve 

bilindiği gibi 1937’de Başbakanlığa gelmiştir. Diğer taraftan da 

Adnan Menderes, Atatürk’ün kurdurduğu Serbest Cumhuriyet 

Fırkasının, Aydın İl Başkanı’ydı. Her ikisi de devrimlere muhalif bir 

kesimden gelmemişlerdir. Ezan ile ilgili böyle bir adım atılırken, 

laikliğe verdikleri önemi de sıkça vurgulamışlardır (Ahmad, 2011: 

468).  Fakat Celal Bayar, bu yasanın çıkmasına çok sinirlendi. Hatta 

Cumhurbaşkanlığından istifa etmeyi de düşündü. Bayar’ın yapılan 

görüşmeler sonucunda ikna edildiği görülmektedir. Benzer bir 

biçimde, DP’nin kurucularından ve TBMM Başkanı Refik Koraltan da 

bu yasanın çıkmasına karşıydı. Koraltan  “Bana kalsa, Meclis Başkanı 

kaldığım sürece bu yasa çıkmazdı ama neyleyeyim, hatırını 

kıramadığım arkadaşım Adnan Menderes, Meclis‟ten ivedilikle 

geçmesinde direniyordu.” sözleriyle görüşlerini dile getirmiştir 

(Bozdağ, 2008: 104-105). DP’nin Arapça ezan yasağını 
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kaldırmasında, DP’nin 1950 seçimlerinin vaatleri arasında bu konunun 

olması, CHP gibi DP’nin de İslam dininde özgürlük, yenilik alanında 

ön planda olmak istemesi, halkın talepleri ve aşırı muhafazakar 

kişilerin memnun edilmek istenmesi gibi nedenler olduğu belirtilebilir 

(Albayrak, 2004: 197).    

Ezan sorunu ile bağlantılı olan diğer bir gelişme de radyodan Kuran 

okunması ile ilgilidir. Alınan kararla 7 Temmuz’dan itibaren radyodan 

kuran okunması haftada üç gün başlamış, daha sonra da Ramazan’da 

günde iki kez, diğer dönemlerde ise sadece Cuma günü olmak üzere 

Kuran okunması uygulamasına geçilmiştir (Albayak, 2004: 194-198; 

Sitembölükbeşı, 1995: 60).  Arapça ezan yasasında olduğu gibi 

radyodan Kuranı Kerim okunmasına Celal Bayar sert tepki 

göstermiştir. Bayar’ın sert tepkisi üzerine, İçişleri Bakanı Samet 

Ağaoğlu istifa etmiştir. Bayar ile Menderes arasındaki kriz, Fuat 

Köprülü ve Refik Koraltan’ın aracı olmalarıyla büyümeden 

çözülmüştür (Bozdağ, 2008: 106-108).     

SONUÇ 

DP tarafından din, toplumsal yapının en önemli yapı taşlarından biri 

ve toplumun her birimini etkileyen bir öğe olarak kabul edilmiştir. Bu 

doğrultuda, DP’nin iktidara gelir gelmez, muhafazakâr bir siyaset 

anlayışını izlediği, şekillendirdiği görülmektedir. DP, halkın dini 

taleplerinin siyasette temsilcisi olmuş ve halkın dini tepkilerini 

muhafaza etmeye çalışmıştır.  

DP’nin ilk icraatlarından ezan sorunu ve Kuranı Kerimin radyoda 

okunmasında, Bayar-Menderes arasında ciddi atışmalar yaşandığı 
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görülmektedir. Bayar, Atatürk devrimlerine bağlı bir siyaset adamıydı. 

Ezanın Arapça okunmasına karşı çıkmıştır. Celal Bayar’ın tek parti 

döneminin katı laiklik anlayışını benimsediği görülmektedir. 

Menderes de laikliği savunmaktadır fakat vatandaşların talepleri 

karşısında, din-devlet ilişkisi bağlamında dine karşı bakışının daha 

olumlu olduğu söylenebilir. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle DP iktidara 

geldi fakat CHP’nin hâkimiyetinde olduklarını düşündüğü basın, 

üniversite, yargı, asker, bürokrasi gibi kuramlara hâkim olamama gibi 

bir düşüncenin olduğu söylenebilir (Ahmad, 2015: 85-86). 14 Mayıs 

1950 seçimleri sonrası Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanlığına, Adnan 

Menderes’in Başbakanlığa gelişi, idarede sivilleşmenin başlayacağının 

bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

6 Haziran 1950’de TSK’da yaşanan tasfiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

en geniş, en çabuk gerçekleşen ve sadece üst düzey komutanları 

kapsayan bir tasfiye olarak adlandırılabilir.  Bu tasfiyenin amacı, 

DP’nin iktidarını güvenceye almak kadar İsmet İnönü’ye yakın üst 

düzey komutanların uzaklaştırılması olarak belirtilebilir. DP, darbe 

yapılacağı söylentileri üzerine, askeri yapıyı yeniden dizayn etmiştir.  

Arapça ezan yasağının kaldırılması, TSK ve bürokrasideki tasfiyeler, 

genel af kanunun gibi önemli icraatlar, eş zamanlı olarak 

yürütülmüştür. DP,  iktidara gelir gelmez gerçekleştirdiği bu 

icraatlarla siyasal iktidarın kendisinde olduğunu göstermek istedi. DP, 

asker ve bürokrasideki tasfiyelerle bu iki sınıfın gücünü kırmak, 

zayıflatmak istemiştir. DP, iktidarını sağlamlaştırabilmek için önce 

asker daha sonra bürokraside tasfiyelere gitmiştir. DP’nin ilk 
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icraatları, halkın hem milletvekillerini seçen hem de siyasete 

yönlendiren bir durumda olduğunu göstermektedir. Böylece halk, 

siyasete katılım işlevini gerçekleştirmiştir.   
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GİRİŞ 

Hindu milliyetçiliğinin kurumsallaşmasını sağlayan Hindutva 

düşüncesinin kökleri İngiliz Sömürgeciliği dönemine kadar geri gider 

ama kurumsallaşması 19. yüzyıl sonlarında olmuştur. Bu dönemde 

Hindistan orta sınıfının büyük kısmı Batı tarzı eğitimle yetiştiği için, 

benzer standartları Hindistan’da oluşturmak ve yerleştirmek amacıyla 

sosyal, kültürel ve dini alanlarda bir reform yapılmasının gerekli 

olduğu düşüncesini savunmaya başlamışlardır. Bu bağlamda bazı 

radikal Hindular dini inanç ve gelenekleri Batı tanım ve modellerine 

göre yeniden yorumlama yoluna gitmişlerdir. Bunu yaparak ulaşmak 

istedikleri sonuç ise modernleşirken inançlarının özünü korumaktır 

(Karunakuran, 1975:11).  

Hindutva tabiri “Hindu” ve “Tattva” kelimelerinin birleşiminden 

oluşan bir tabirdir. “Hindu Prensipleri” anlamına gelmektedir. Amacı 

Hindu birliğini tesis etmektir. Hindutva, Hinduizm’in tavizsiz 

uygulanmasını isteyen klasik anlayışın modernize edilmiş halidir 

(Shuja, 2005: 38). Hindistan’ın eskiden olduğu iddia edildiği şekilde 

tek bir millet, kültür, dil ve din çerçevesinde birleştirmeyi amaçlayan 

aşırı sağcı bir ideolojidir. Hindutva ya da Hinduluk ideolojisi, eski 

Kast sisteminin yeniden uygulamaya konulmasını; Müslümanlar, 

Hıristiyanlar gibi Hindu kültürünü bozan yabancı unsurların 

yaşamasına izin verilmemesi savunmaktadır. Buna karşılık Hinduizm, 

Budizm ve Müslümanlığın karışımı olan Sih dini, Jainizm ve Budizm, 

Hindistan kültürü ve varlığına bir tehdit oluşturmadığını, bu yüzden de 

Hindu toplumunun bir parçası olmasında mahzur olmadığını iddia 
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etmektedir. Hindutva düşüncesi ve onu taraftarları, Müslümanlar ve 

Hıristiyanlar gibi yabancı unsurlara yukarıda sayılan konuları ve 

sadece Hindistan’ı kendi dinlerinden üstün tutup, aidiyet konusu 

olarak kabul ederlerse bütüne katılma hakkı tanımıştır (Snehi, 2003: 

16). İdeolojinin ekonomi konusunda da görüşleri mevcuttur; Hindutva 

taraftarları sıkı bir korumacılık, yüksek gümrük duvarları ve iç ticaret 

ve sanayinin desteklenmesini savunmuşlardır (Chacko, 2019).  

Hindu Milliyetçiliği bir dizi dini-devrimci organizasyon tarafından 

geliştirilmiştir. Bu organizasyonların siyasi ve dini gündemleri 

birleştirilmiş ve eşgüdümlü hale getirilmiş, bunun sonucunda da 

Hindu Milliyetçiliği düşüncesi ortaya çıkmıştır (Lewy, 1974: 293). 

Hindu Milliyetçileri Hindistan’da antik çağlarda yaşanmış olduğunu 

iddia ettikleri, Altın Çağ’dan beslendikleri iddiasında olmuşlar ve bu 

dönemin yeniden yaşanması için çalıştıklarını ifade etmişlerdir.2 

Tek bir çatı altında bir araya gelmeye çalışan bu organizasyonlar, 

yukarıda bahsedilen amaca ulaşmak ve başarılı olabilmek için 

Hintlilerin dini duygularının uyandırılması gerektiğini savunmuşlardır 

(Argov, 1969: xi). Bu noktada Hindu aşırı milliyetçi düşüncesinin 

kurucularından birisi olan Bal Gangadhar Tilak, Hindu 

milliyetçiliğinin zaten ilahi takdirin sonucunda mutlaka 

kurumsallaşacağını iddia etmiştir ama bunun Hinduları rehavete sevk 

etmemesi gerektiğini, yine de bu amaca hizmet ve Hindu 

milliyetçiliğinin güçlenmesi için çalışmanın her inançlı Hindu’nun 

nihai amacı olması gerektiğini savunmuştur (Pattanaik, 2005: 11). 
 

2 “Hindutva düşüncesi, antik çağlardaki ileri ve müreffeh Hindistan hayalini 
yüceltir” (Snehi, 2003: 16). 



 

 183 

Tilak’ın iddialarına destek çıkan bir diğer Hindu aşırı milliyetçisi isim 

de Aurobindo Ghose’dir. Ghose’ye göre Hindu milliyetçiliği dinin 

kendisi olduğu için ölümsüzdür ve bizzat Tanrı’nın kendisi tarafından 

yönlendirilmektedir. Yine Tilak, Ghose ve onlar gibi düşünen aşırı 

unsurlardan oluşan bu gruba göre Hindu toplumu Tanrıça Durga’nın 

yeniden vücut bulmuş halidir. Bu yüzden de kutsaldır (Pattanaik, 

2005: 12.)3  

Yukarıda bahsedilen bu iddialar yüzünden K. P. Karunakaran haklı 

olarak Hindu milliyetçiliğinin aşırılık yanlılarının düşüncesinin bir 

ürünü olduğunu iddia etmiştir (Karunakuran, 1975: 11). Ilımlılara, 

yani Hindu milliyetçilerinin antitezi olan gruba göre Hindu milliyetçi 

grubunun olduğunu iddia ettiği Hindu Milleti, İngiliz Sömürge 

İdaresi’nin ve İngiliz sömürge döneminin ürünüdür ve hiç var 

olmamış bir hayalden ibarettir (Pattanaik, 2005: 12). 

Ülke genelinde yapılması gerektiğini savundukları reforma örnek 

olması için Hindu aşırı milliyetçi çevrelerinin bir bölümü, antik 

çağlarda yaşandığını iddia ettikleri Hinduizm’in Altın Çağı’nın (Veda 

Çağı veya Aryan Dönemi olarak da bilinir) örnek alınması gerektiğini 

iddia etmiştir. Bir diğer grup ise dini aidiyete göre (Dharma) 

tanımlanan saf bir Hindu Devleti kurulmasını önermiş ve ülkeyi işgal 

 
3 “Lala Lajpat Rai’ye göre mevcut Hindu Milliyetçiliği’nin fikri temelleri Veda 

Düşüncesi’ne dayanmaktadır” (Pattanaik, 2005: 11). 
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etmiş olan yabancı unsurların (Müslümanlar ve Hıristiyanlar) tasfiye 

edilmesinin gerektiğini savunmuşlardır (Savarkar, 1923).4  

Bu girişimler sonucunda ülkede etnik ve dini tanımlamayı temel alan 

bir milliyetçilik akımı-Hindutva Hareketi ortaya çıkmıştır 

(Chaturvedi, 2003: 169). Vinayak Damodar Savarkar’ın 1922 yılında 

kaleme aldığı “Essentials of Hindutva” çalışması Hindu 

Milliyetçiliği’nin ihtiyaç duyduğu fikri zeminin oluşturulması için 

kullanılmaya çalışılmıştır (Corbridge ve Harris, 2000: 179-180). 

Diğer birçok milliyetçi hareket gibi, Hindu milliyetçiliği de dünyayı 

din, kanbağı, evlilik, ölüm gibi insanın fiziki varlığı ile alakalı 

tutumlar vasıtasıyla anlamlandırmakta ve yorumlamaktadır (Hansen, 

1999: 11). Bu aşırı milliyetçi hareket 1920’lerde Hindistan 

Müslümanları arasında ortaya çıkan Hilafet Hareketi’ne5 bir karşı 

tepki olarak daha da gelişmiştir. Hindutva ideolojisi, Hindu toplumu, 

Hinduizm ve Hindu kültürünün korunması, başta Müslümanlar olmak 

üzere ülkeye sonradan gelen tüm azınlık unsurların bu çoğunluk 

 
4 “Hindistan siyasetindeki aşırılık Hindu gündelik hayatının Batılılaşması tehdidine 
karşı bir tepkidir. Onlara göre Hıristiyanlar ve vd. Hindu dinine yöneltmiş ciddi 
tehditlerdir” (Pattanaik, 2005: 11). 
Hindutva taraftarlarına göre Hinduizm geçmişte olduğu gibi günümüzde de büyük 
tehdit altındadır. Bu tehdidin kaynağı ise Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Şuursuz 
Hindulardır. Özellikle de Müslümanlar, Hindistan’ı Dar’ül İslam yapmak isteyen 
yabancılardır (Snehi, 2003: 16).  
5 Hilafet Hareketi, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları işgal edildikten sonra bu 
işgale ve sömürgeciliğe karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra 
Gandhi’nin hareketi ile birleşmiştir ama bu birliktelik fazla uzun sürmemiştir. İki 
hareket, ortaya çıkan görüş ayrılıkları üzerine1922’de yollarını ayırmıştır. Ama buna 
rağmen Hilafet Hareketi 1920-1930’ların Hindistan’ının siyasi hayatında önemli bir 
rol oynamıştır. Bunun sonucundaysa büyük ölçekli bir Hindu tedhiş hareketi tepki 
olarak ortaya çıkmıştır (Bose ve Jalal, 1998: 142).  
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Hindu kültürü içinde asimile edilmeleri fikrine dayanır (Chacko, 

2019: 378).  

Hindu aşırı milliyetçi çevrelerin ülkedeki gidişata tepkisinin en önemli 

yansıması ise yeni tür bir insan yetiştirme iddiası olmuştur. Bu yeni 

tür insanı (Homo Indianus-Hint İnsanı diyebiliriz) yetiştirecek hareket 

“Hindu Sangathan-Hinduların Birliği” olmuştur. Hareketi benzer 

görüşleri paylaşan “Arya Samaj”, “Hindu Mahasabha” ve “Rashtriya 

Swayamsevak Sang/Milli Gönüllüler Birliği” (RSS) gibi 

organizasyonlar bir araya gelerek kurmuştur. Bu yüzden bu grupların 

taraftarlarına göre Hindutva ve Bharat (Hindistan) eşanlamlıdır. 

1. TARİHİ ARKA PLAN 

Bu hareketi oluşturan gruplardan birisi olan RSS 1925 yılında Keshav 

Baliram Hedgewar tarafından Nagpur’da Vijayadashmi Festivali 

sırasında kurulmuştur (Snehi, 2003: 16) ve yukarıda sayılan Hindu 

fundamentalist ve aşırı milliyetçi gruplar içerisinde en önemli ve en 

militan ve şiddet yanlısı olanıdır.  RSS, özellikle silahlı eğitime büyük 

önem veren yarı askeri bir organizasyondur. Hitlerin SA’ları veya 

Mussoli’nin Siyah Gömleklileri gibi RSS üyelerinin de giydiği 

standart bir üniforma vardır. Ancak bu üniforma ilginçtir, geleneksel 

Hindu kıyafetlerinden değil de Sömürge dönemi İngiliz polis ve asker 

üniformalarından etkilenmiştir. RSS, Bharatiya Jana Sangh’ın (daha 

sonra Bharatiya Janata Party/Hindistan Halkının Partisi-BJP) 

temellerini atan örgüttür. RSS, 7-8 milyon üyesi olduğunu iddia eden 

büyük bir organizasyondur. Bunların dört milyon kadarı haki renkteki 

üniformalarla her sabah askeri ve ideolojik eğitimden geçerler. Ülke 
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geneline yayılmış, kendilerine militan yetiştiren 22.000 kadar okulları 

vardır.6  

Hindutva düşüncesi ve hareketine katkı yapan ve bu grupların popüler 

hale gelmesini sağlayan en önemli sebep ise Hindular arasında 

özellikle İngiliz sömürge idaresi dönemi yüzünden ortaya çıkan 

psikolojik durumdur. Hindutva düşüncesi bu duruma bir karşı tepki 

olduğu iddiasında olsa da, aslında bu duyguları azami seviyede 

sömüren, istismar eden popülist söylemdir. Buna ek olarak gerek ülke 

içindeki zorlu şartlarda yaşayan fakir Hindulara yeniden bir Hindu 

Rönesansı ve bu Rönesans, yükselme dönemi sonucunda yeni bir 

Altın Çağ yaşamayı vaat etmektedir. Yaşanacak olan bu Altın Çağ’ın 

vaat edilen nimetleri de, pek fazla bir umudu olmayan kitlelere çekici 

gelmektedir. 

Alt kıtayı ele geçiren fatihler karşısında yenilerek aşağılandığı ve 

bunun sonucunda da gururunun kırıldığı düşüncesi Hindistan Devleti 

ve toplumunun bilinçaltında yer etmiş ve bu düşünce ülkenin 20. 

yüzyıl tarihinin gidişatında oldukça önemli bir etkiye sahip olmuştur. 

Bu yüzden Hindistan ve Hindu kitleleri ilk çağlardaki yenilmez ve 

büyük Hindistan, güçlü Hindu medeniyeti iddiasına dört elle 

sarılmışlar ve bu dönemden dersler çıkarılmasını savunmuşlardır. 

Ancak bu parlak dönem Hinduların dağınık, organize olamayan, pasif 

ve uysal gruplar haline dönüşmesi ile son bulmuş, bunun sonucunda 

işgalciler gelmiş ve Altın Çağ sona ermiştir. Bu yüzden Hindular 

tekrar aynı tuzağa düşmemelidir; düşmanlarına karşı amansız, 

 
6 (The Economist, 2005). 
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acımasız ve merhametsiz olmalıdırlar. Çünkü işgalciler de 

acımasızdır; özellikle de Müslümanlar.7 Hindutva düşüncesi 

taraftarlarına göre Müslümanlar Hindu ırkını güç ve düşmanlıkla alt 

kıtadan silmeye çalışmıştır (Snehi, 2003: 11). 

BJS eski başkanı Balraj Madhok bu konudaki düşüncelerini şu şekilde 

ifade etmiştir: “İslam, Hindistan’a Arap, Türk ve Moğol işgalcilerle 

birlikte gelmiş ve işgalciler Hindulara karşı oldukça acımasız 

davranmışlardır. Gazneli Mahmut, Babür gibi işgalciler kıtayı işgal 

etmiş ve Hinduların kutsal olan her şeyini ezip geçmişlerdir. Bu 

yüzden de Müslümanların çoğalması dahi kontrol altına alınmalıdır” 

(Madhok, 1982: 4). 

Fakat Hindutva tarihçilerinin bu iddialarının aksine farklı bir tez daha 

vardır. Buna göre İslam Hindistan’a onların iddia ettiği gibi kılıçla 

değil, ticaret yoluyla gelmiştir. İslamiyet’in ilk dönemlerinden itibaren 

Hindistan’la Arap yarımadası arasında ticari bağlar kurulmuş, bu 

bağlantı sayesinde İslam Hindistan’ın Batı kıyısında yayılmaya 

başlamıştır. Hindistan Alt kıtasının Müslümanlarla tanışması 632 

yılında olmuştur. Hindistan’daki ilk Müslüman kayıtları Malabar 

kıyısındaki Muzuris’teki (bugünkü Kodungallur) Cuma Mescid’inde 

tutulmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra Bahreyn’den Hindistan’a 

ticari seferler düzenlenmeye başlamıştır. Bu seferler kapsamında 
 

7 Bu duruma örnek olarak Gurlu’lar verilebilir. Hindutva tarihçilerine göre Gurlu’lar 
Hindistan’ın kuzeybatı sınır bölgesini harabeye çevirmişlerdir. Buradan da 
Hindistan içlerine yönelmişlerdir. Bu seferler sırasında Hindu tapınakları tahrip 
edilmiş, putları da yıkılmıştır. İndus Nehri’nin güneyine geçen Gurlu’lar sayıca fazla 
değildir ancak oldukça agresiftirler ve sayısı azlıklarını bu saldırganlıkları ile telafi 
etmektedirler. İslam’ın alt kıtada yayılması bu saldırılar sayesinde olmuştur (Snehi, 
2003: 10-11).  
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Hindistan kıyılarındaki ilk ticaret merkezi 712 yılında Sind kıyısında 

(bugünkü Pakistan) kurulmuştur. Takip eden üç asırda Afgan ve 

Hindu Krallıkları sırayla fethedilmiştir. (İlk akınlar ve fetihler Gazneli 

Mahmut zamanında yapılmıştır) Bundan sonra alt kıtada Müslüman 

etkisi Halaciler (1290-1320) ve Tuğlak Hanedanları (1320-1413) 

döneminde Maduari’ye (bugünkü Tamil Nadu Eyaleti) kadar 

ulaşacaktır. Bu yüzden İslam Hindistan’da Afrika ve Güneydoğu 

Asya’dan çok daha önce kök salmıştır. Uzunca bir sure bir arada 

yaşayan Hindistan’daki farkı dinlere inanan gruplar arasında 

düşmanlıklar 1860’lı yıllarda, İngiliz sömürge idaresi döneminde 

ortaya çıkmıştır (Bayly, 1985: 177-203). Bu tarihten sonraysa 

İslamofobia İngiliz işgalinin de etkisiyle Hinduların toplumsal 

hafızasında öteki olarak kalıcı hale gelmiştir. Hindutva taraftarı bu 

gruplara göre İngilizler çatışılamayacak kadar güçlü oldukları için 

saldırılarda kendilerini koruma imkânı olmayan Müslümanlar hedef 

alınmıştır. Müslümanlar Hindistan’da sömürge döneminde ve 

öncesinde ortaya çıkan her sorunun kaynağı ve mesulü olarak 

görülmüştür.  

RSS, her ne kadar 1920’li yıllarda Hindutva’yı savunsa da hala bir 

şehir kulübü havasındadır çünkü üyelerinin büyük kısmı üst kastlara 

mensup kişilerdir. (Özellikle Brahmanlar) RSS, Orta ve Batı 

Hindistan’la Müslüman-Hindu çatışmasının yoğun olarak yaşandığı 

Kuzeyde yoğunlaşmıştır ama Güney Hindistan’da hemen hiç 

mevcudiyeti yoktur.  
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RSS’ın bağımsızlık öncesi dönemdeki en önemli isimleri Vinayak 

Damodar Savarkar ve Madhav Sadashiv Golwalkar’dır.8 (Her ikisi de 

Brahman’dır.) Bu isimlere Deendayal Upadhaya’yı da eklemek 

yerinde olacaktır. Bu üç isim 1920’li yıllardan itibaren Hindu 

milliyetçiliği düşüncesinin ayrı bir siyasi ve ideolojik proje olarak 

ortaya çıkmasında düşünceleri ve faaliyetleri ile etkili olan isimlerdir. 

Bununla birlikte, bir ideoloji olarak Hindu Milliyetçiliği düşüncesi 

sosyal ve ekonomik dönüşümden ziyade Hindu kimliği konusu ile 

meşgul olmuştur. Hindu Milliyetçiliği’nin temel metni Hindutva, 1922 

yılında Savarkar tarafından yazılmıştır. Savarkar daha sonra Hindu 

Mahasabha Partisi’nin başkanı olacaktır. Parti, ırk temelli bir Hindu 

kimliği tanımlaması, Hindu çoğunluğun Müslümanlardan ayrılması ve 

antik çağın ileri Hindu medeniyetinin ihyası için mücadele edilmesini 

savunmuştur. Bununla birlikte parti, Hindu Milliyetçiliği’nin siyaset, 

ekonomi ve sosyal konulardaki düşünceleri hakkında çok az bilgi 

vermiştir. Savarkar 1930 ve 1940’larda yaptığı bazı konuşmalarında 

ekonomik ve sosyal konulara kısmen değinmiş olsa da, genellikle 

açıklamaları Hindu ideolojisi kaynaklıdır ve çoğunlukla da Kongre 

Partisi karşıtlığı temelindedir (Chacko, 2019: 382-383).  

Golwalkar 1940’lı yıllarda Savarkar’ın yerine hareketin başına geçmiş 

ve 1973 yılındaki ölümüne kadar da hareketin başında kalmıştır. 

Hindutva ideolojisinin siyasi vitrini haline gelen Bharatiya Jana 

Sangh-BJS (1951-1977) onun döneminde kurulmuştur (Snehi, 2003: 

 
8 “RSS ikinci başkanıdır. Bu göreve 1940’da başlamış ve 1973’te ölene kadar da 

kesintisiz sürdürmüştür. Hitler hayranıdır.” (Elst, 2001: 117). Lakabı “Guruji-
Guru”dur. 
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16). Golwalkar Hitler’in “Saf Irk” düşüncesinden ciddi derecede 

etkilenmiştir (Jaffrelot, 1996: 54). Bu yüzden Hindistan’ın siyasi, 

kültürel ve sosyal açıdan oldukça çalkantılı olduğu bu dönemde 

Savarkar “İki Millet Teorisi”ni ortaya atmıştır. Çünkü Golwalkar’a 

göre Müslümanlar ve Hindular aynı etnik temelden gelmiş olsalar 

dahi, aralarındaki derin anlayış farklılıkları yüzünden aynı toplumun, 

bütünün parçaları olarak bir arada yaşamalarına imkân yoktur. 

Golwalkar’a göre Müslümanlar, Hindu toplumu ve milletinden ayrı 

bir millettir. Bu yüzden Hindular için oluşturulan bir toplumda tam 

vatandaşlık hakları olamaz (Snehi, 2003: 11). Hindistan Müslümanları 

ataları ihtida ettiği için atalarının toplumundan ayrılmışlardır. İngiliz 

döneminde de iktidar ve idareyi kaybettikleri için kendilerini 

toplumun geri kalan kısmından soyutlamışlardır. Bu soyutlama sonucu 

oluşan yeni kimlikleri 20. Yüzyıl’ın başındaki Hilafet ve Tebliğ 

hareketleri ile daha da belirginleşmiştir (Elst, 2001). Bu durum 

Müslümanların kendi seçimidir ve bu yüzden de sonuçlarına da 

katlanmak zorundadırlar. Hindutva ideologlarının tahayyülündeki yeni 

Hindu toplumunda azınlıklar yoktur, dolayısıyla azınlıkların hakları da 

yoktur (Snehi, 2003: 11). Ama Hindu toplumunun bir parçası olmayı 

kabule ederlerse bu olumsuz durumdan kurtulma imkânları 

bulunmaktadır (Brass ve Vanaik, 2002: 2).  

Golwalkar, Hinduizm’in karşı karşıya kaldığı bu tehditlerin üstesinden 

gelmek için Savarkar’ın Hindu dinini temel alan köktenci 

düşüncelerini daha da geliştirme yoluna gitmiştir. Geliştirdiği bu yeni 
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yaklaşım ise tamamıyla Hindutva düşüncesini temel almıştır.9 Ama 

göründüğü kadarıyla Golwalkar’a sadece Hindutva düşüncesi ilham 

kaynağı olmamıştır. Gandhi de dâhil, yabancı olarak görülen her şeyin 

reddi ile kendini gösteren 20. Yüzyıl Hindu milliyetçi düşüncesinin 

aşırılarından olan Golwalkar, Nazizm ve daha genel adı ile Faşizm’e 

hayrandır ve ona göre Faşizm Hindistan’a en uygun idare şeklidir. Bu 

iki düşünceyi harmanlayan Golwalkar Hindutva’yı etnosentrik bir 

temelde yeniden tanımlamaya çalışmıştır: “Çalışmalarımızın ana 

amacı… mükemmel şekilde organize olmuş bir toplum meydana 

getirmektir. Bu toplumda her birey ideal Hindu insanı profiline uygun 

hale gelecektir.” Bu değişim çerçevesinde RSS düşen görev ise: 

“Toplumu değiştirmek, güçlendirmek, ilerlemesini sağlamak, toplumla 

organizasyonun aynileştiği zaman da bu ikisinin birleşerek bir bütün 

haline gelmesini sağlamaktır” (Golwalkar, 1939). 

Günümüze kadar İslam ve Müslümanlar korkusu Hindutva taraftarları 

tarafından düşüncelerini yaymak için kullanılmıştır. İslam tehdidi 

konusu ısrarla kullanılmıştır. Hindutva taraftarlarına göre Müslüman 

nüfusun artışı ve İslam dinine yöneliş bu şekilde devam ederse Hindu 

Rashtra’yı devam ettirecek olan Hindu kültürü yok olma tehlikesi ile 

karşı karşıyadır (Snehi, 20003: 11). 

2. HİNDUTVA DÜŞÜNCESİ VE HİNDİSTAN SİYASETİ 

Hindutva düşüncesi 1940’lara kadar her düzeyde marjinal olarak 

kalmıştır. Ama ülkede İngiliz idaresinin sona ermesi ve İngiliz 
 

9 “Savarkar ilk Hindutva ideoloğu olsa da, görüşleri daha sonra Golwalkar 
tarafından düzenlenmiş ve RSS ideolojisinin temeli haline gelmiştir” (Snehi, 

2003: 15). 
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Hindistanı’nın Hindistan ve Pakistan olarak ikiye ayrılmasından sonra 

hızlı bir yükselişe trendine girmiştir. Hindutva taraftarlarının 40’li 

yıllara damgasını vuran ve en bilinen eylemleri ise 1948’te 

Gandhi’nin öldürülmesidir. Bu suikastı eski bir RSS üyesi işlemiştir. 

Suikastın sebebi olarak Gandhi’nin Hindulardan çok Müslümanların 

tarafını tutması, yaptıkları ve söylemleri ile Hinduları olumsuz yönde 

etkilemesi ve onları pasifize etmeye çalışması gösterilmiştir. Hindutva 

taraftarlarına göre Gandhi tam anlamıyla bir pasifisttir; Hindulara 

sürekli şiddet karşıtı olmayı tembihleyerek onları fikren ve fiziken 

zayıflatmıştır. Bu zayıflama nedeniyle Hindular hala zayıf ve dejenere 

haldedir; uysal ve itaatkar olmuşlardır. Gandhi/Nehru hanedanı 

Hindistan’ı zehirlemiştir. RSS baş ideologu olan Golwalkar’a göre 

Hindistan’daki yabancı ırklar ve dinler10 Hindu dili ve kültürünü kabul 

etmek, bu sayılanlara saygı göstermek, Hindu ırkı ile bütünleşmek 

zorundadırlar. Bu sayılanları kabule yanaşmazlarsa ülkede hiçbir 

vatandaşlık hakkı olmadan yaşamaya razı olmak durumundadırlar 

(Golwalkar, 1939: 47-48 ve 55-56).11 Oysa Gandhi’nin tutumu, daha 

önce de ifade edildiği üzere, azınlıkları ve yabancıları 

cesaretlendirmiştir. Suikasttan sonra RSS bir yıl kadar kapatılmıştır.  

Hindutva her ne kadar başlarda seçkinci bir kitleye hitap etmek 

amacıyla oluşturulmuş olsa dahi Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP)  

 
10 Bu ifade ile kast edilen Müslümanlık ve Hıristiyanlıktır; fakat bu tanımın 
kapsamına bir diğer yabancı din olan Yahudiliğin neden alınmadığı ise bu gruplar 
tarafından açıklanması, aydınlatılması gereken bir konudur. 
11 “Hindistan’daki başka RSS kadar Müslümanlardan derinden ve patalojik olarak 

nefret eden başka bir organizasyon yoktur” (Mangalik, 2002). 
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söyleminde RSS’ınkinden daha başarılı olmuştur. Bu başarıda da iki 

faktör oldukça etkili olmuştur: 

 

1. Kongre Partisi’nin yıpranması ve halkın desteğini kaybetmesi, 

2. Hindu toplumu içinde saldırgan ideolojilerin yaygınlaşmaya ve 

prim yapmaya başlaması. 
 

Her ne kadar BJP başarılı olsa da onun temelini oluşturan 

örgütlenmeler onun kadar şanslı değildir. BJP’nin temeli olan Jana 

Sangh ya da Bharatiya Jana Sangh (BJS) 1951 yılında RSS tarafından 

kurulmuştur. BJP, Hindu aşırı milliyetçi hareketinin siyasi kanadını 

oluşturmaktadır (Chacko, 2019: 377). Kuruluşunu takiben kendi 

seçmen tabanı oluşturmak için BJS her türlü yaklaşımı ve stratejiyi 

denemiştir. Bu yaklaşımlar arasında etnik-dini temelde hareketler, 

tutucu çevrelerin desteğini sağlamak için uygulanan tavizsiz ve sert 

bir Hindutva söylemi, anti sosyalist fikirlere destek, farklı partilerle 

seçim ittifakları, tüccarlar ve işadamlarının bir araya geldiği çıkar 

grupları tesisi vb. girişimler vardır. Ama en önemlisi, BJS kısa sürede 

adını duyurmak için toplumsal şiddet ve tedhiş hareketlerini sıklıkla 

kullanma yoluna gitmiştir (Brass, 1990). 

BJS kuruluşundan itibaren kendisini ortanın sağında bir parti olarak 

tarif etmiştir. Bu bağlamda Kast sisteminin devamını ve bu sisteme 

saygı gösterilmesini vd. geleneksel uygulama ve imtiyazların 

savunuculuğunu da yapmıştır. Ülke genelinde toprak reformu 

yapılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi sosyal reformların 

çabalarının hepsine karşı çıkmıştır. BJS, dış politikada da farklı bir 
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yöne gidilmesinden yana olmuştur. Ülkedeki yabancı karşıtı grupların 

en bilinenlerinden birisi olan BJS, Soğuk Savaş döneminde 

Hindistan’ın ABD ve Batı Bloğu ile birlikte hareket etmesinden yana 

tavır koymuştur. Öyle ki bu konudaki istekliliğini göstermek için BJS 

işi Vietnam Savaşı’nda ABD’nin tarafını tutmaya kadar götürmüştür. 

1960’lı yılların sonuna gelindiğinde BJS ve RSS arasındaki ilişkiler 

oldukça gelişmiştir. RSS, BJS’nin akıl hocası, ideolojik ve siyasi 

rehberi haline gelmiştir. RSS, ayrıca partinin de koruyucusu görevini 

üstlenmiştir. Bu sayede de parti içindeki tüm anlaşmazlıkları rahatlıkla 

uzlaştırabilmiştir. Bu dönemde RSS Toplantıları (Pracharak), BJS’nin 

oy toplama stratejisinin temelini oluşturmuştur. Ancak bu ilişki 

karşılıklıdır; RSS de siyasi alanda sözcülüğünü yapması için BJS 

muhtaçtır. Bu yüzden de her iki organizasyonun ilişkilerinin 

bozulmamasına özel önem gösterilmiştir. Bu iki örgüt arasında 

rekabet veya anlaşmazlığın söz konusu olmasına da izin verilmemiştir. 

Zaten RSS, siyaseten BJS’nin vâsisidir ve bu yüzden de sonsöz hakkı 

her zaman RSS’nin olmuştur.  

Tüm bu siyasi ve organizasyonel alanındaki yardımlaşma ve iş birliği 

girişimlerine rağmen BJS, 1967 seçimlerinde Kongre Partisi 

uyguladığı yanlış politikalar sebebiyle büyük oy kaybına uğrayana 

kadar, marjinal bir parti olarak kalmıştır. Bu çevrimin kırılmasındaki 

en önemli sebeplerden biri 1962 yılında Çin’le girişilen sınır 

savaşında Hindistan’ın yenilgiye uğramasıdır. Alınan bu yenilgiden 

Hindistan toplumu büyük hayal kırıklığı yaşamamış ve bu yenilginin 

siyasi faturasını Kongre Partisi’ne kesmiştir.  
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1967 seçimlerinde BJS Hindu orta sınıfının verdiği destekle ve yeni 

oluşturulan “Birleşik Cephe”nin yardımıyla büyük bir çıkış yapmıştır. 

1962-1977 yılları arasındaki dönemde BJS Milli Meclis (Lok Sabha) 

seçimlerinde %3.1 ile %9.4 arasında oy almıştır. Bu dönemde 

Hindistan Komünist Partisi BJS’nin iki katı kadar oy almaktadır. Sol 

kanat partiler ise blok olarak Hindutva Sağı’nın üç katı kadar oy 

almıştır. BJS, bu yıllarda İndira Gandhi tarafından uygulanan “Sola 

Dönüş” politikası yüzünden ciddi yara almıştır. Bu yeni politika 

çerçevesinde Gandhi ülkedeki bankaları millileştirmiş ve 1971’de 

ülkedeki yaygın fakirlikle mücadele için “Gharibi Hatao (Fakirliği 

Yokedin!)” adını verdiği programı yürürlüğe koymuştur. Gandhi’nin 

bu politikaları BJS tabanında önemli bir oy kaymasına sebep 

olmuştur. Ama bununla birlikte 1975 yılında Gandhi’nin ülkedeki 

karışıklıkları bastırmak için Olağanüstü Hal ilan etmesi BJS’nin 

kaybettiği oyları geri alması için aradığı fırsatı sağlamıştır. Tüm diğer 

siyasi parti liderleri ile birlikte Jana Sangh liderlerinin de tutuklanıp 

hapse atılması, onların diğer partilerle aynı kefeye konulmasına sebep 

olmuş ve meşruiyet kazanmalarını hızlandırmıştır. Bu gelişmeye ek 

olarak BJS ve RSS kadroları J. P. Hareketi’nin içine sızma imkânı 

bulmuşlardır. 

J. P. Hareketi eski Gandhi yanlısı Sosyalist lider Jayaprakash Narayan 

tarafından kurulan ve özellikle de Bihar ve Gucarat’ta etkili olan, 

Hindistan’da güvenilir ve saygı duyulan geniş tabanlı bir harekettir. 

Hareketin kurucusu olan ve kısaca “JP” olarak bilinen Jayaprakasah 

Narayan (1902-1979) Hindu aktivist ve siyasetçisidir. 1970’li yıllarda 

İndira Gandhi’ye karşı yaptığı muhalefetle tanınmıştır. 1902 yılında 
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Bihar’da Sitabdiara kasabasında doğmuştur. Orta Kasta mensup bir 

aileden gelen Narayan lise yıllarında siyasetle ilgilenmeye başlamıştır. 

20 yaşındayken üniversite eğitimi almak için ABD’ne gitmiş ve 

burada Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve İktisat okumuştur. Yüksek lisans 

yaparken Marksizm’e yönelmiştir. Mali sıkıntılar ve ailevi sorunları 

yüzünden doktora eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Narayan, 

Hindistan’a geri dönerken Hindistanlı Devrimcilerle (Rajini Palme 

Dutt vb.) tanışmıştır. Ülkeye döndükten sonra 1929 yılında Nehru’nun 

daveti üzerine Kongre Partisi’ne katılmıştır. İngilizlerle olan mücadele 

sırasında “Hindistanı Terk Edin-Quit India” hareketi ile adını 

duyurmuştur. 1920 yılı Ekim ayında evlenmiştir. 1932 yılında Sivil 

İtaatsizlikten dolayı Nasik Hapishanesi’ne atılmıştır. Burada Minco 

Masani, Ram Manohar Lohia, Achyut Patwardhan, Yusuf Desai, 

Ashok Mehta ve diğer milliyetçi liderlerle tanışmıştır. Hapisten 

çıktıktan sonra Kongre Partisi içinde Kongre Sosyalist Partisi 

hareketini oluşturmuştur. (Başkanı Achanya Narendra Deva olan 

hareketin Başkan Yardımcısı ise Narayan idi.) Bağımsızlık ve 

Gandhi’nin öldürülmesinden sonra 1948 yılında JP, Acharya Narendra 

Deva ve Basawon Singh ile Kongre Partisi’nden ayrılmış ve Sosyalist 

eğilimli Praja Sosyalist Parti’yi kurmuştur. Partinin başına da 

Basawon Singh geçmiştir. 1954 yılında JP “Bhoodan Hareketi”ni 

başlatmış ve Hindistan’daki en alt kast olan Haricanlar’a 

(Dokunulmazlar) toprak dağıtılmasını önermiştir. 1957 yılında 

Sosyalist Parti’den ayrılmıştır. Çünkü “Rajniti (Devlet Politikası)” 

yerine “Lokniti (Halk Politikası)” adı altında bir yaklaşım 

geliştirmiştir ve bu yeni politikası partinin politikası ile 
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uyuşmamaktadır. Çünkü Lokniti, uzlaşmaya dayalı sınıfsız bir toplum 

ve “Sarvodaya” adını verdiği katılımcı bir demokrasi anlayışını 

öngörmektedir. 1964 yılında Hindustan Times’ta yazdığı bir makalede 

Hindistan’ın verdiği sözü tutmasını ve Keşmir’in kendi kaderini Tayin 

hakkına saygı göstermesini istemiştir. Bu kapsamda yazdığı ikinci 

yazısında ise “Hindu Domino Teorisi”ni de eleştirmiştir. Hindu 

Domino Teorisine göre, eğer Keşmir’e bağımsızlık hakkı verilirse bu 

ülkenin çözülmesine giden yolu açabilirdi. Çünkü Hindistan’da 

eyaletler ortak bir dil, kültür ve tarih ile değil, güçle bir arada 

tutulmaktadır. Bu görüşleri milliyetçi çevrelerden oldukça sert tepkiler 

almıştır. 1974’te “Bihar Hareketi” adlı çiftçi hareketine destek 

vermiştir. 1974 ve 1976 yıllarında iki sivil toplum örgütünün 

kuruluşunda görev almıştır. 1975 yılında Allahabad Yüksek 

Mahkemesi Indira Gandhi’yi seçim yasalarını ihlal ettiği için suçlu 

bulunca JP, Gandhi’yi istifaya çağırmıştır. Ama Gandhi istifa etmek 

yerine 25 Haziran 1975 gece yarısından sonra Olağanüstü Hal ilan 

etmiştir. Bunun üzerine JP, istifa çağrısını yenilemiş ve güvenlik 

güçlerine Gandhi’nin emirlerine uymamaları çağrısında bulunmuştur. 

Ancak bu çağrısı güvenlik güçleri tarafından dikkate alınmamış ve 

tutuklanmıştır. Ama hapiste kalması uzun sürmemiş, böbrek 

yetmezliğine yakalandığı için tahliye edilmiştir. Ülkedeki Olağanüstü 

Hal 18 Ocak 1977’de kaldırılmıştır. Olağanüstü Hal’in kaldırılmasını 

takiben ülke genelinde seçime gidileceği ilan edilmiştir. Bunun 

üzerine sosyalist eğilimli Jarala Partisi kurulmuş ve başkanlığına JP 

getirilmiştir. Yapılan seçimleri Gandhi’ye duyulan tepkinin de 

etkisiyle Janata Partisi kazanmıştır. JP birkaç kitap da yazmıştır. 
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Bunların içinde en bilineni ise “Hindistan Siyasetinin Yeniden 

Yapılanması”dır. JP, Hindu milliyetçiliğini teşvik etse de Sangh 

Parivar’ın12 yaklaşımlarını da eleştirmekten geri kalmamıştır. 1979 

yılında Patna’da ölmüştür.13 

JP’nin de dâhil olduğu tüm bu girişimler Hindutva taraftarlarına 

seslerini duyurmaları için aradıkları ortamı sağlamıştır. Olağanüstü 

Hal kaldırılıp 1977 yılında seçimlerin yapılacağı ilan edildiğinde 

bundan istifade etmek isteyen BJS ve RSS tüm diğer komünist karşıtı 

grupları bir çatı altında toplayarak Janata Partisi’ni kurmuştur. Bu 

sayede de Jana Sangh üyeleri otomatikman Janata Partisi’nin üyesi 

haline gelmiş ve Janata Partisi, J. P. Narayanan, The Indian Express 

yazarı Ram Nath Goenka gibi toplumca bilinen ve tanınan kişilerin 

popülaritesinden azami derecede yararlanmıştır. 

Eline geçirdiği fırsatı iyi değerlendiren Janata Partisi taktiklerinde 

başarılı olmuş ve Kongre Partisi’ni Hindi konuşulan tüm bölgelerde 

yenilgiye uğratmıştır. Bunun sonucunda ise Meclise 294 temsilci 

sokmayı başarmıştır. Tahminlere göre bunlardan 80-100 kadarı eski 

Jana Sangh üyesidir. Ama Janata Partisi’nin çıkışı uzun sürmemiştir. 

Parti içinde yaşanan görüş ayrılıkları sebebiyle Janata Partisi 80’li 

yıllarda dağılmıştır. Bu dağılmaya sebep ise eski BJS üyelerinin 

faaliyetleri olmuştur. BJS üyelerinin parti tüzüğüne RSS’nin dar 

 
12 “Sangh Parivar, Hinduizm’in düşmanları ile mücadele için kurulmuş ve bu 
düşmanlara karşı önemli bir araç olarak kullanılmıştır. RSS, BJP, Bajrang Dal, 
Durga Vahini, Sewa Bharati Sang Parivar adı altında birleşmiştir. Sang Parivar, 
Sang Ailesi demektir. Sang Parivar, Müslümanlara karşı şiddeti Kutsal Savaş 
(Dharma Yudha) adı altında meşrulaştırmaya  çalışmaktadır” (Snehi, 2003: 16).  
13 (Prasad,1980).  
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çerçeveli dini ve siyasi söyleminden eklemeler yapmak istemesi diğer 

fraksiyonlar hoş karşılamamış, özellikle Sosyalistler bu girişime 

şiddetle karşı çıkmıştır. Bunun sonucunda da Parti içinde derin fikir 

ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Yine 80’li yıllarda kendisini toplayan 

Kongre Partisi İndira Gandhi önderliğinde yeniden iktidara gelmiştir.  

Bir önceki genel seçimlerde 290 kadar temsilci çıkaran Janata 

Partisi’nin seçmenin beklentilerine cevap verememesi sebebiyle 

Temsilciler Meclisi’ndeki üye sayısı 31’e kadar gerilemiştir. Bunun 

üzerine Janata Partisi’nin yolun sonuna geldiğini anlayan eski Jana 

Sangh üyeleri 1980 Nisan’ında yeni bir parti kurmuştur: “Bharatiya 

Janata Partisi-Hindistan Halkının Partisi (BJP)”. Kurulan yeni 

partinin lider kadrosu, ama özellikle de partinin başkanı olan Atal 

Behari Vajpayee yeni partinin Jana Sangh’ın insanları usandıran aşırı 

tutucu imajı ve bazı ideolojik kısıtlama ve sınırlandırmalarından 

vazgeçeceğini iddia etmiştir. Ama yeni parti her ne kadar daha liberal 

bir tutum sergilese de Hindutva’nın temel fikirlerinden en ufak bir 

taviz vermemiştir.14 

Hindistan’da 80’li yıllarda yaşanan iç çatışmalar ve kargaşalıklar 

Pencap’taki ayrılıkçı hareketler, İndira Gandhi’nin siyasi çizgisini 

değiştirmesi ve yumuşak bir Hindutva söylemini iktidarda kalabilmek 

için benimsemesi, yine Gandhi’nin Sih bir koruması tarafından 

öldürülmesi ve bunun sonucunda da Hindistan ordusunun 

Amritsar’daki Sihlerce kutsal sayılan Altın Tapınağa saldırması vb. 

 
14 “Astutosh Varshney, günümüzdeki BJP politikalarının temelinde Hindistan’da 
kültürel değişim olmasının gerektiği düşüncesi olduğunu iddia etmektedir” 
(Varshney, 2016). 
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ülkenin iç politikası ve siyasetinin dini inanç hatları boyunca 

bölünmesini sebep olmuştur. Bu bölünme Kongre Partisi’nin elini 

güçlendirmiştir. Kongre Partisi Hindistan toplumunun tehlike altında 

olduğu temasını işleyerek 1984 seçimlerini kazanmıştır. Bunun 

sonucunda Hindutva söylemi ve savunucuları bir kez daha toplum 

içinde marjinalleşmeye başlamıştır. Ama bu marjinalleşme uzun 

sürmemiştir. Bu kötü gidişattan kurtulmak için RSS, 1964 yılında 

“Vishwa Hindu Parishad’ı (VHP)” kurmuştur. VHP, Hindu dini 

örgütlerinin çatı yapılanması olarak görev yapması planlanmıştır. 

Hareketin Kadın kolu “Durga Vahini”, gençlik yapılanması ise 

“Bajrang Dal”dır. Hindutva taraftarlarının bir diğer önemli siyasi 

sözcüsü olan Shiv Sena da bu dönemde, 1966 yılında kurulmuştur 

(Snehi, 2003: 16).VHP, seküler bir devlet olduğu iddiasında olan 

Hindistan’da tamamıyla dini motifler ve motivasyonlarla örülü bir 

kışkırtma kampanyasına, devletin de göz yumması ile başlamıştır. Bu 

kampanyada yeni nesil fanatikler rüştlerini ispat etmek için Hindulara 

ait pek çok kutsal yerin Müslümanların işgali altında olduğunu, 

buraları onlardan temizleyebilecek tek gücün ise kendileri olduğu 

iddiası ile sokaklara dökülmüştür. Dönemin Başbakanı Rajiv 

Gandhi’nin bir sonraki seçimleri kazanabilmek için bu gruplara 

tolerans göstermesi BJP ve VHP’ye kolaylık sağlamıştır. Fırsatı 

kaçırmayan BJP kardeş kuruluşu VHP’den Müslümanlara yönelik bir 

tedhiş ve terör kampanyası başlatmasını istemiştir. Bunun üzerine Lal 

Krishna Advani Hindu tanrısı Ramayana’nın doğum yeri olduğu 

iddiası ile 1990’larda Ayodya Camii’nin yıkılması için bir kampanya 

başlatmış ve ülke genelinde bir tura çıkmıştır. Eski savaş arabalarına 
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benzetilmiş bir Toyota minibüsle gerçekleştirdiği bu turda geçtiği her 

yerde olaylar çıkmıştır. Gezi boyunca kışkırtma amaçlı olarak, kasıtlı 

seçilen güzergâh boyunca sürekli olarak Müslüman düşmanlığını 

kışkırtılmıştır. Bu turda en çok kullandığı slogan ise: “Müslümanlar 

için iki yer vardır: Ya Pakistan ya da Kabristan” olmuştur. Yaşanan 

bu manipülasyonlar sonucunda ise önce Ayodhya’daki Babri 

Mescidi’nin yıkılması ile başlayan olaylar Gucarat’taki katliamlara 

kadar uzanmıştır. (2002) Bu olaylar sonucunda popülaritesinin 

arttığını gören BJP her fırsatta benzer konularda sorunlar icat etmeye 

çalışmış, konunun unutulmaması için her fırsatı değerlendirmiştir. 

1986’da BJP lider kadrosunda bir devir teslim olmuş, Vajpayee yerini 

yardımcısı Lal Krishna Advani’ye bırakmıştır. Lider değişiminden 

sonra partinin söyleminde de bazı değişiklikler olmuştur. Parti içinde 

“Hindu Birliği (Hindu Sanghatan)” düşüncesini savunan ve parti 

söyleminde daha fazla dini referanslara atıfta bulunulmasını isteyen 

bir grup aktif hale gelmeye başlamıştır. Bu politika değişimini takiben 

BJP daha önce Jana Sangh tarafından uzunca bir süre kullanılan üç 

konuyu tekrar öncelik listesinin en başına aldığını ilan etmiştir. Bu üç 

konu sırasıyla şunlardır: 

 

1. İnek kesiminin yasaklanması (Gosh, 2020: 2). 

2. Keşmir’e özel bir statü tanıyan Hindistan Anayasasının 370. 

maddesinin kaldırılması (Raafi, 2020; Rampal, 2019). Çünkü 

fanatik Hindular kendi ifadelerine göre Keşmir de dâhil olmak 

üzere tüm Hindistan’ı işgalcilerden kurtarmaya çalışmaktadırlar. 
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Hindistan kuruluşu sırasında toprak kaybetmiştir ve bu yüzden 

bundan daha fazla toprak kaybetmemelidir. 

3. Medeni Kanun’da reform yapılması. 
 

Siyasi alandaki etkisini yeniden arttırmaya başlayan BJP ve Sangh 

Parivar’a bağlı diğer grupların liderleri arasında 1980’li yılların 

sonlarında Hindistan siyasetinde izlenecek rotanın belirlenmesi adına 

bir dizi toplantı yapılmıştır. Bu toplantılara BJP ve RSS lider kadrosu, 

“Bharatiya Mazdoor Sangh (Hindistan İşçi Federasyonu), “Akhil 

Bharatiya Vidyarthi Parishad (Hindistan Öğrenci Birliği)”, 

“Deendayal Araştırma Enstitüsü” ve yeni kurulan “Bajrang Dal”ın 

liderleri katılmıştır. Bu kuruluşların hepsinin toplum içinde özel ve 

kendilerine has bir görevi vardır. Ayrıca hepsinin RSS ile özel bağları 

vardır ve kurulan yapılanmadaki görevleri de tanımlanmıştır. Örneğin: 

VHP 1960’lı yıllarda RSS tarafından dini-kültürel bir cephe olarak 

hizmet etmesi için kurulmuştur. Bajrang Dal, temelde VHP’nin fedai 

organizasyonudur ve muhalifleri baskı altına almak için şiddeti yaygın 

şekilde kullanmaktan çekinmemektedir. Bu kapsamda Bajrang Dal 

üyesi Hindu fanatikleri belirli aralıklarla özel mülklere, cami ve 

kiliselere saldırılar düzenlemektedir. Siyasi alanda fikren 

yenemedikleri kişiler ve fikirleri şiddetle yok etmeye çalışmakta ve 

bunu kendilerine metodoloji olarak seçip kullanmaktadırlar. Bu 

uygulamalarına verilebilecek en güzel örnek Bajrang Dal üyelerinin 

2001 yılında Orissa’daki bir kiliseyi içinde Avustralyalı bir misyoner 

ve iki oğlu varken kundaklamaları ve insanları canlı canlı 

yakmalarıdır (Reuters, 2007; Kanungo, 2008: 16-19; Mahurkar ve 
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Salarnkar, 1999; Banerjee, 1999). Bu açıdan eleştirdikleri 

düşmanlarından hiçbir farkları yoktur. 

RSS’nin ve BJP’nin kuruluşu ile Hindu Milliyetçiliği’nin 

kurumsallaşması adına önemli adımlar atılmıştır (Corbridge ve 

Harriss, 2000: 182). Ancak yukarıda ismi zikredilen organizasyonlarla 

RSS arasındaki ilişki eşitler arasındaki bir ilişki şeklinde değildir, 

tamamıyla ast-üst ilişkisi şeklinde cereyan etmektedir. O yüzden de alt 

kuruluşların hiçbirinin özgür iradesi veya bir konu üzerinde kendi 

fikri, düşüncesi, önerisi, çözümü olduğunu düşünmek doğru değildir. 

RSS bu organizasyonun en tepesindedir ve hepsini yönetmektedir. 

Bu emir komuta zinciri sonucunda ortaya çıkan militer yapı ve Babri 

Mescidi’nin yıkılması ile Müslümanlar başta olmak üzere tüm 

yabancılara meydan okunduğu düşüncesi pek çok Hindu’nun ve 

Hindu fanatiğin gururunu okşamaktadır. Bunun sonucunda da BJP 

1996 yılında Hindistan’ın en büyük partisi haline gelmiştir. Ancak en 

büyük parti olsa da BJP, 1996 yılında iktidar olamamıştır. Bu isteğine 

1998 seçimlerinde kavuşacaktır. Seçime 24 partinin kurduğu “Milli 

Demokratik İttifak-National Democratic Alliance (NDA)” cephesinde 

giren BJP iktidara gelmiştir. Çoğunluğunu bölgesel partiler ve eski 

Sosyalist George Fernandes gibi Hindistan’da tanınan kişilerin 

oluşturduğu NDA’da BJP kendi ilkelerinden taviz vermek zorunda 
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kalmış ve Hindutva ile ilgili taleplerini geri plana çekmiştir.15 Ama 

bununla birlikte iki konudan taviz vermeyeceğini ilan etmiştir:  

1. Anayasanın gözden geçirilip, revize edilmesi, 

2. Nükleer güç olma ve nükleer silah geliştirerek süper güç olma 

isteği. 

Bu amaçla yeni Anayasa konusunda çalışacak bir komisyon 

kurulmuştur ancak BJP kendi içinden bu komisyonunu başına 

getirebilecek bir kişi çıkaramamıştır. Bunun üzerine eski Hindistan 

Yüksek Mahkemesi’nin Başyargıcı bu göreve getirilmiştir. Daha 

baştan iyi bir çıkış yapamayan Komisyon başarısız olmuştur.  

Nükleer güç olma konusunda ise BJP idaresindeki Hindistan, 11-13 

Mayıs 1998’de Racastan Çölü’nde nükleer silah denemeleri 

konusundaki uluslararası anlaşmaları ihlal ederek bir dizi silah 

denemesi yapmıştır. Bu deneme yüzünden bir süre yaptırım tehdidine 

maruz kalan Hindistan, de facto olarak Nükleer Güçler Kulübü’ne 

katılmıştır. Fakat bunu yaparken de tüm Güneydoğu Asya bölgesini 

dünyanın belki de ilk nükleer savaşının eşiğine getirmiştir. Tamamıyla 

iç politikaya dönük bir hamle olan bu nükleer silah denemelerinden 

sadece BJP ve RSS lider kadrosunun haberdar olduğu, Savunma 

Bakanı George Fernandes’in dahi haberinin olmadığı iddia edilmiştir. 

Bu denemelerde dikkat çeken patlatılan bombaların gücündeki 

farklılıktır. İlk denenenlerin atom bombası olduğunu ifade eden 

uzmanlar, sonraki denemelerde kullanılan silahların daha güçlü 
 

15 Bu kapsamda BJP Hindutva’nın kültürel bir milliyetçilik olduğu söylemini ortaya 
atmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. BJP Web sayfası, (20.03.2021). Erişim adresi: 
http://www.bjp.org/philo.htm  
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silahlar (termonükleer silahlar, hidrojen bombası) olduğunu ilk kuşak 

silahı yapan ülkenin bunlara sahip olması için an az iki yıllık bir 

sürenin geçmesi gerektiğini o dönemde ifade etmişlerdir. Buradan 

çıkan sonuç Hindistan’daki baştaki siyasi idarenin verdiği sözleri 

yerine getirmek için atom bombası yapma karşılığında bu teknolojiye 

sahip üçüncü bir ülkeye yeni nesil silahları deneme fırsatı verdiği 

şeklindedir.16 BJP’nin buradaki amacı oldukça açıktı; bu sayede kendi 

tabanına mesaj vermiş, onların gururunu okşamıştır. 

Sonuç olarak Hindutva ideolojisinin herkesi hor gören üst kast sistemi 

ağırlıklı yapılanmasına rağmen zamanla diğer grupları da kendi yanına 

çekebilmesi başarısını beraberinde getirmiştir.17 Ülkenin nükleer güç 

kulübüne katılmasının da verdiği güçle de yoluna devam etmektedir.   

SONUÇ 

Sömürge Dönemi tecrübesi olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi, 300 

yıldan fazla bir süre İngiliz yönetiminde kalan Hindistan’da da bu 

döneme ve fethedilmiş olmanın yol açtığı psikolojinin sonucunda 

reaksiyoner ve saldırgan milliyetçi hareketler ortaya çıkmıştır. Bunlar 

Liah Greenfeld’in ilk baskısını 1992 yılında yapan  “Nationalism: Five 

Roads to Modernity”18 adlı çalışmasında Rus modernleşmesi örneğini 

 
16 (Bidwai ve Vanaik, 2002).  
17 Bu grupları kendi yanına çekmesini sağlayan yaklaşıma Golwalkar Programı adı 
verilir. Golwalkar Programı’nın özünü sistematik bir şekilde modern-liberal 

fikirlerin eleştirilmesi, tüm demokratik kurumların zayıflatılması için çalışılması, 
azınlıkların siyaset dışına itilmesi için şiddetin yaygın olarak kullanılması oluşturur. 
2002 yılında Gucarat’ta yaşanan olaylarda 2000’den fazla Müslüman’ın BJP lideri 
Narendra Modi önderliğindeki militanlarca öldürülmesi bu programın sahadaki 
uygulamasına iyi bir örnektir. Yazarın Notu. 
18 (Greenfeld, 1992). 
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kritik ederken ortaya attığı iddialarla benzerlik gösteren bir şekilde 

fatihlere karşı içten içe bir hınç ve kızgınlık duymaktadır. Ancak bu 

kızgınlığın muhatabı Müslüman fatihler ve onların alt kıtadaki 

bakiyesi olan Hindistan Müslümanları’dır. Benzer bir düşmanca 

tutumun İngiliz Sömürge İdaresine gösterilmemesi bu noktada 

ilginçtir. Hindistan örneğinde bu husumet, Arap dünyasında da olduğu 

gibi, Batılı sömürgeci güce değil de ondan önceki idareci gruba 

yöneltilmiştir. Tarih sahnesinden çekildiği için artık kendisini 

savunma durumunda olmayan ve kolay hedef olabilecek grup 

seçilmiş, Batı medeniyeti ve onun gücü ile karşı karşıya kalınmamaya 

çalışılmıştır. Bu sayede de, Hindistan örneğini ele alırsak, Hindu 

milliyetçileri tarafından eski Hindistan olarak tarif edilen ancak İngiliz 

sömürge idaresinin hükümranlık alanı ile birebir örtüşen coğrafyayı 

meşrulaştırma ve Hindulaştırma çabasındaki çelişki gizlenmeye 

çalışılmıştır. Ancak Hindutva ideolojisine göre alt kıtadaki Müslüman 

nüfusu zorla ortaya çıkmıştır. Müslüman idareciler yerel halkın zor 

kullanarak dinlerini terk etmelerini ve Müslüman olmalarını 

sağlamıştır. Şimdi bu mürtetlerin eski dinlerine döndürülmesi 

gerekmektedir (Aquil, 1997-1998: 75).  

Hindistan altkıtasında ve onun yakın çevresindeki bölgelerde birçok 

farklı etnik grup ve kültür olması sebebiyle Müslümanlar dışında, 

ortak bir etnik, kültürel, dini ve linguistik zemin bulmak oldukça 

zordur. Örneğin altkıtanın en ucunda yer alan Kerala veya Tamil Nadu 

eyaletindeki nüfusla Keşmir’de yaşayanlar arasında hiçbir ortak nokta 

ve ortak bir tarih tecrübesi de yoktur. Ancak Hindutva ideolojisinin 

özellikle Hindu nüfusun belli bir kısmı arasında homojenleşme 
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sağladığı görülmektedir (Snehi, 2003: 21). Hatta Müslümanlar 

arasındaki zeminin de çok güvenilir olmadığını 1971 Hindistan-

Pakistan Savaşı ve sonrasında da Bangladeş’in bağımsızlığını ilan 

etmesi göstermiştir. Kendisine İngiliz Sömürge döneminin mirası 

olarak kalan bu bölgeyi Hindistan Devleti güçle ve Hindu 

Milliyetçiliğini kullanarak oluşturduğu siyasi elinde tutmaya 

çalışmaktadır. Bunda da nüfus gücünün etkisiyle başarılı olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 FARKLI PERSPEKTİFTEN SOSYAL BİLİMLERE BAKIŞ 

KAYNAKÇA 

 

Aquil, R. (1997-1998). Conversion in Chisti Sufi Literature (13th and 14the 

Centuries), Indian Historical Review, 24(1-2), 70-94. 

Argov, D. (1969). Moderates and Extremists in Indian National Movement, Asia 

Publishing House, Kalküta. 

Banerjee, R. Staines’ Killing: Murder of Australian Missionary and His Two Sons in 

Orissa Shocks India, India Today, 8 Şubat 1999, (20.03.2021). Erişim adresi:  

https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/19990208-staines-

killing-murder-of-australian-missionary-and-his-two-sons-in-orissa-shocks-

india-780092-1999-02-08  

Bayly, C. A. (1985). The Pre-History of “Communalism”?, Religious Conflict in 

India, 1700-1860, Modern Asian Studies, 19(2), 177-203.  

Bidwai, P. ve Vanaik, A. (2002). South Asia on a Short Fuse: Nuclear Politics and 

the Future of Global Disarmament (2. Baskı), Oxford University Press, Yeni 

Delhi ve Karaçi.  

BJP Web sayfası, (20.03.2021). Erişim adresi : http://www.bjp.org/philo.htm  

Bose, S. ve Jalal, A. (1998). Modern South Asia: History, Culture and Political 

Economy, Routledge, Londra. 

Brass, P. R. (1990). The Politics of India Since Independence, Cambridge University 

Press, Cambridge.  

Brass, P. R. ve Vanaik, A. (2002). Competing Nationalisms in South Asia: Essays 

for Asghar Ali Engineer, Orient Longman, Yeni Delhi. 

Chacko, P. (2019). Marketizing Hindutva: The State, Society, and Markets in Hindu 

Nationalism, Modern Asian Studies, 53(2), 377-410. 

Chaturvedi, V. (2003). Vinayak and Me: Hindutva and the Politics of Naming, 

Social History, 28(2),155-173. 

Corbridge S. ve Harriss, J. (2000). Reinventing India, Polity Press, Cambridge. 

Elst, K. (1996). The Saffron Swastika, Voice of India, Yeni Delhi. 

Greenfeld, L. (1992). Nationalism: Five Roads to Modernity, Harvard University 

Press Cambridge. 

https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/19990208-staines-killing-murder-of-australian-missionary-and-his-two-sons-in-orissa-shocks-india-780092-1999-02-08
https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/19990208-staines-killing-murder-of-australian-missionary-and-his-two-sons-in-orissa-shocks-india-780092-1999-02-08
https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/19990208-staines-killing-murder-of-australian-missionary-and-his-two-sons-in-orissa-shocks-india-780092-1999-02-08
http://www.bjp.org/philo.htm


 

 209 

Golwalkar, M. S. (1939). We or Our Nationhood Defined, Bharat Publications.  

Gosh, J. (2020). Hindutva, Economic Liberalism and the Abuse of Economic Statics 

in India, Samaj, South Asia Multidisciplinary Academic Journal, 24/25, 

(20.03.2021). Erişim adresi: https://journals.openedition.org/samaj/6882  

Hansen, T. (1999). The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in 

Modern India, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 

Jaffrelot, C. (1996). The Hindu Nationalist Movement, Viking, Yeni Delhi. 

Kanungo, P. (2008). Hindutva's Fury against Christians in Orissa, Economic and 

Political Weekly, 43(37), 16-19. 

Karunakaran, K. P. (1975). Indian Politics from Dadabhai Naraojee to Gandi, 

Gilanjali Prakashan, Yeni Delhi. 

Lewy, G. (1974). Religion and Revolution, Oxford University Press, New York. 

Madhok, B. (1982). Rationale of Hindu State, Indian Book Gallery, Yeni Delhi. 

Mahurka U. ve Halarnkar, S. Unprecedented Attacks Against Churches and 

Christians in Several Parts of India Reveal Violent New game Plan of 

Hindutva’s Fringe, India Today, 11 Ocak 1999, (20.03.2021). Erişim adresi: 

https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/19990111-unprecedented-

attacks-against-churches-and-christians-in-several-parts-of-india-reveal-

violent-new-game-plan-of-hindutvas-fringe-779827-1999-01-11 

Mangalik, M. From the Heart of Darkness, The Hindustan Times, 26 Temmuz 2002. 

Pattanaik, D. D. (2005). The Swadeshi Movement: Culmination of Cultural 

Nationalism, Orissa Review, 9-16. 

Prasad, B. (Ed.). (1980). A Revolutionary’s Quest: Selected Writings of Jayaprakash 

Narayan, Oxford University Press, Yeni Delhi.  

Raafi, M. Betrayed: In Jammu, Growing Regret Over Support for Scrapping of 

Article 370, The Wire, 11 Kasım 2020,  (20.03.2021).  Erişim adresi: 

https://thewire.in/rights/jammu-kashmir-amendments-article-370-bjp  

Rampal, N. Article 370: Revisitng Elections Manifestos, BJP’s Push and Congress’s 

Silence, India Today, 5 Ağustos 2019, (20.03.2021). Erişim adresi: 

https://www.indiatoday.in/diu/story/jammu-and-kashmir-article-370-

https://journals.openedition.org/samaj/6882
https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/19990111-unprecedented-attacks-against-churches-and-christians-in-several-parts-of-india-reveal-violent-new-game-plan-of-hindutvas-fringe-779827-1999-01-11
https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/19990111-unprecedented-attacks-against-churches-and-christians-in-several-parts-of-india-reveal-violent-new-game-plan-of-hindutvas-fringe-779827-1999-01-11
https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/19990111-unprecedented-attacks-against-churches-and-christians-in-several-parts-of-india-reveal-violent-new-game-plan-of-hindutvas-fringe-779827-1999-01-11
https://thewire.in/rights/jammu-kashmir-amendments-article-370-bjp
https://www.indiatoday.in/diu/story/jammu-and-kashmir-article-370-revisiting-election-manifestos-bjp-push-and-congress-silence-1577579-2019-08-05


 

210 FARKLI PERSPEKTİFTEN SOSYAL BİLİMLERE BAKIŞ 

revisiting-election-manifestos-bjp-push-and-congress-silence-1577579-2019-

08-05  

Reuters. One Killed, 14 Churches Attacked in Orissa, 26 Aralık 2007, (20.03.2021). 

Erişim adresi: https://www.reuters.com/article/idINIndia-31119320071226 

Savarkar, V. D. (1923). Hindutva, Bharti Sahitya Sadan, Yeni Delhi. 

Shuja, S. (2005). Indian Secularism: Image and Reality. Contemporary Review, 

287(1674), 38-42.  

Snehi, Y. (2003). Hindutva As An Ideology of Cultural Nationalism, Social Change, 

33,(4), 10-24. 

The Economist. Is Hindu Nationalism Tearing Itself Apart? 6 Ağustos 2005, 

(19.12.2020). Erişim adresi: http://www.economist.com/printedition/ 

displaystory.cfm?story_id=4254416  

Varshney, A. (2016). The Bharat Mata Pivot, Indian Express, 30 Mart 2016, 

(22.03.2021). Erişim adresi: http://indianexpress.com/article/opinion/columns 

/jnu-sedition-the-bharat-mata-kijai-rss-bjp-nationalism-debate-sedition-

narendra-modi/ 

 

 

https://www.indiatoday.in/diu/story/jammu-and-kashmir-article-370-revisiting-election-manifestos-bjp-push-and-congress-silence-1577579-2019-08-05
https://www.indiatoday.in/diu/story/jammu-and-kashmir-article-370-revisiting-election-manifestos-bjp-push-and-congress-silence-1577579-2019-08-05
https://www.reuters.com/article/idINIndia-31119320071226


 

 211 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 9 

 

KÜLTÜREL SINIRLARI AŞMAK 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Sibel ORHAN1 

Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammet GÜMÜŞ2 

Yüksek Lisans Öğrencisi Elif MALTAŞ3 

Yüksek Lisans Öğrencisi Emine KIZILKAYA4 

  

 

 

 

 
1 Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Tekirdağ, 
Türkiye. sibelorhan09@gmail.com, ORCID ID:0000-0002-2892-3865 
2Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Sivas, 
Türkiye, muhammetgumus5208@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1278-6234  
3 Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık 
Yönetimi,Ankara,Türkiye, elifmaltas@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-7895-

3181 
4Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Yönetimi, Karaman, Türkiye, emine_kizil_37@hotmail.com, ORCID ID: 0000-

0002-3678-0905  



 

212 FARKLI PERSPEKTİFTEN SOSYAL BİLİMLERE BAKIŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 213 

GİRİŞ 

Farklı kültürel geçmişlere sahip araştırmacılar arasında sosyal 

bilimlerde işbirliği hiçbir zaman basit veya sorunsuz değildir. Kültürel 

sınırları aşmanın zorlukları, dil engellerinin de aşılması gerektiğinde 

vurgulanır. 2000 yılında başlatılan Avrupa Araştırma Alanı, sınırları 

içinde yer alan ekonomik, politik ve sosyo-kültürel bağlamların büyük 

çeşitliliği nedeniyle, karşılaştırmalı araştırma sürecini analiz etmek 

için özellikle verimli bir alan sağlar. Bu farklılıklar araştırma 

geleneklerine yansır ve bu da çalışma yöntemlerini etkiler. Doğa 

bilimleri evrensel olmasa da ortak olan kavramlar ve dil ile 

uğraşırken, sosyal bilimciler için çalışma nesnesi sosyal olarak inşa 

edilmiştir. Bu nedenle kavramların, onları üreten ve politikanın 

formüle edilip uygulandığı ulusal, bölgesel, yerel ve disipline edici 

bağlamlar içinde yer alması ve anlaşılması gerekir. 

Bu bölüm, araştırmacıların kültürel, dilsel bilgi ve deneyimlerinin, 

ulusal sınırları aşan karşılaştırmalı çalışmalara yaklaşımlarını nasıl 

etkilediğine odaklanmaktadır. Disiplin geleneklerini, teorik ve 

metodolojik konuları, karşılaştırma için ülke seçimini ve uluslararası 

ekiplerde çalışmanın pratiklerini inceler. Ayrıca, araştırma ve politika 

arasında kurulan bağlantıların bir değerlendirmesini içeren araştırma 

sürecinin ve sonuçlarının, izlenme ve değerlendirilme yollarına da 

dikkat edilmektedir. 

 

 



 

214 FARKLI PERSPEKTİFTEN SOSYAL BİLİMLERE BAKIŞ 

1.ARAŞTIRMA KÜLTÜRLERİNİ ANLAMA 

Batı dünyasında, üç baskın “entelektüel tarz” araştırma arasında 

epistemolojik düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir: Sakson, Cermen ve 

Galya. Onun tasviri somut verilere dayanmasa ve amacı Weberci 

anlamda 'ideal tipleri' temsil etmek olsa da, Johan Galtung (1982), 

farklı araştırma görevlerinin nasıl gerçekleştirildiğine odaklanarak üç 

stil arasında faydalı bir ayrım çizmiştir. Dört görev grubu 

tanımlamaktadır: Paradigmaların araştırılmasını içerenler (ne tür 

fenomenler vardır); fenomenlerin tanımlanmasıyla ilgili ampirik 

görevler; açıklama arayışında araştırmacılar tarafından yürütülen 

teorik görevler; ve diğer entelektüeller tarafından görevlerin yerine 

getirilmesi üzerine ürettikleri yorumlardır. Her göreve atfedilen vurgu, 

üç büyük araştırma topluluğunun üyelerini karakterize etmeye hizmet 

eder. Örneğin, Galtung için Saksonya tarzı veri üzerinde güçlüdür. 

Toplama ve gerçekler, felsefi temel ve teori oluşumu açısından daha 

zayıfken, Cermen ve Galyalı entelektüel stiller daha beyinseldir. 

Anglo- Amerikan sosyal bilim geleneği, aynı zamanda Avrupa'nın 

Kuzey kıyılarına kadar uzanan, genel olarak ampirik olarak kabul 

edilirken, kıta Avrupası geleneği, özellikle Almanya ve Fransa'da, 

ayrıca Güney Avrupa ülkelerinde daha felsefidir (Galtung,1982:26). 

Galtung, sınıflandırmasında, Sakson üslubunun büyük ölçekli 

istatistiksel analize dayanan, ancak bireysel birimlerin ayrıntılı olarak 

araştırılmadığı Amerikan varyantı ile vaka çalışmaları ve sosyal 

antropoloji, ideografik tarihe vurgu yapan İngiliz varyantı arasında bir 

ayrım daha yapmaktadır. Her iki yaklaşım da bilginin belgelere 
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dayandığı inancını paylaşır. Serebral stilleriçinde, Galtung, 

'Zuruckführung ve Ableitung'un çok onurlu uğraşlarını kolaylaştıran 

aksiyom atik piramidi arayışı' ile bir Cermen varyantı, ‘yüksek 

işlemeli, sanatsal formlarda ifade edilen piramit egzersizlerini içeren 

daha karmaşık zarafetin inanç gücünün bir taşıyıcısı olarak kilit rol 

oynadığı ifade biçimi' ile de bir Galya varyantı arasında ayrım yapar. 

(Galtung,1982:26). Burada veriler, doğrulamadan ziyade örnekleme 

amaçlıdır. 

Galtung'un geniş kapsamlı sınıflandırmasının şüphesiz abartıldığını 

gösteren çok sayıda örnek vardır. Bununla birlikte, ekip üyelerinin 

eğitim gördüğü ve faaliyet gösterdiği araştırma kültürlerini hesaba 

katma ihtiyacı çok uluslu projelere girişilirken genellikle göz ardı 

edilen bir konuya dikkat çekmek için yararlı bir amaca hizmet eder. 

Galtung, Cermen üslubunun farklı teorik seçeneklere verdiği 

vurgunun, araştırmacılar arasındaki anlaşmazlık ve uyumsuzlukla 

ilişkili olduğunu ve bu nedenle bölünmeye yol açtığını, oysa Sakson 

yaklaşımının araştırmacılar arasında fikir birliğine dayalı diyaloğa izin 

verdiğini savunmaktadır (Galtung,1982:26). 

Galtung 1980'lerde yazı yazarken, Doğu ve Batı Avrupa ülkelerini çok 

farklı siyasi ve kültürel değerlere sahip büyük ölçekli çok uluslu 

sosyal bilim projelerini finanse eden Viyana'daki ’Avrupa Sosyal 

Bilimler Araştırma ve Belgeleme Merkezi’ ile bağlantılı olarak 

çalışmakta idi. Michel Lesage (1987:1) aynı örgütün deneyimlerinden 

yola çıkarak, Doğu-Batı karşılaştırmasının ideolojik farklılıklar ve 

ideolojik bölünme genelinde işbirliğinde sorunlar yaratan güvenilir 
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kaynak materyallerinin eksikliği nedeniyle zor ve hassas bir görev 

olduğunu ileri sürmektedir. Yine Batılı bir bakış açısıyla ve Viyana 

Merkezinde çalışırken, Ralph Kinnear (1987:9), 'belirli bir ideolojik 

bağlamın ürünü oldukları için araştırmacıların benimsediği 

varsayımlar ve önyargılardaki farklılıklar üzerine yorum yapmaktadır. 

Sovyet döneminde sosyal bilim araştırmacıları, sosyal ve ekonomik 

fenomenlere ilişkin Marksist görüş tarafından ciddi şekilde 

kısıtlanmışlardır. Kinnear (1987), araştırmacının geçmişinden gelen 

müdahale sorunlarının nasıl daha kolay üstesinden gelindiğini 

göstermiştir. 

Araştırmacıların temel amacının kendi toplumları dışındaki toplumları 

anlamak olduğu coğrafya ve antropoloji gibi disiplinlerde, Doğu-Batı 

araştırması karşılaştırması yapması önemli bir konudur. Buna karşılık 

ekonomistler, Doğu- Batı sınırları boyunca ülkeleri karşılaştırma 

konusunda isteksizdiler ve eğer böyle yaparlarsa Doğu'yu Batı'nın 

bakış açısından ve kendi başına bir çalışma nesnesi olarak çeşitliliğe 

dikkat etmeden görme eğiliminde olmaya mahkûm kalacaklardır. 

Doğu ve Batı arasındaki araştırma kültürlerindeki büyük farklılıklar, 

genel olarak, uluslar arası karşılaştırmalara yönelik pragmatik bir 

yaklaşımdan başka her şeye karşı çıkmıştır. Sonuç olarak üstlenilen 

çalışmalar genellikle, türetildiği sosyo-kültürel ortamlara ilişkin 

anlamlı karşılaştırmalı analiz veya yorumlamaya izin vermeyen çok 

sayıda farklı tanımlayıcı verinin toplanmasıyla sınırlı tutulmuştur. 

1990'larda Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Avrupa Birliği'nin Doğu'ya 

doğru genişleme planlarının geliştirilmesi, Orta ve Doğu Avrupa'dan 

araştırmacıların Avrupa projelerine katılmaları için yeni bir ivme 
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sağlamıştır. Uluslararası sınıf araştırma altyapıları inşa etmeye, birden 

fazla Batı zihniyetine uyum sağlamaya ve Avrupa ağları içinde 

kültürler arası ittifaklar kurmaya çalışırken, şimdi birçok zorlukla baş 

etmeye çalışmaktadır (Heclo,1974). 

Eski Sovyet devletlerindeki araştırmacıları Doğu'dan Batı'ya 

epistemolojik sıçramaya hazırlamak için büyük çaba harcanırken, 

Avrupa Birliği içindeki komşu ülkeler arasında etkin işbirliğinin 

önündeki engellere daha az dikkat edilmektedir. Jean Tennom'un 

(1995) Fransız (Galya tarzı) ve İngiliz (Sakson tarzı) araştırmacılar 

arasındaki kültürel geçmiş farklılıklarına ilişkin analizi, Fransız-

İngiliz işbirliğinin sorunsuz olmaktan çok uzak olduğunu 

göstermektedir. İngiliz ve Fransız araştırmacıların çok farklı araştırma 

gelenekleri ve bağlamlarının, uluslararası işbirliğine yaklaşımlarını 

etkilediğini de savunmaktadır. Benzer bir şekilde, Pierre ve Marie 

Curie'nin torunu Pierre Joliot (2001), devlet korumalı, içe dönük ve 

kapalı Fransız araştırma ortamını Amerika Birleşik Devletleri'nin dışa 

dönük teşvik edici rekabetçi liberal ortamıyla karşılaştırır ve iç coğrafi 

hareketliliğin olduğunu keşfeder. Fransa'daki ‘Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS)’ tarafından istihdam edilen 11.000 

araştırmacıya tanınan memur statüsü, onlara temel araştırmalara, 

teorik ve kavramsal çalışmalara, yeni bilgi üretimi ve bilimsel 

araştırmalara odaklanma fırsatı vererek dış müdahalelere karşı koruma 

sağlar. Giderek artan bir şekilde onlar da rekabetçi baskılara maruz 

kalıyor olsalar da, CNRS araştırmacılarının şimdiye kadar günün 

başlıca ekonomik, politik ve sosyal kaygılarını dikkate almaları 

gerekmemiştir. Ayrıca, kendi seçtikleri konularda araştırma 
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yapabilmek için dış finansman çekmek zorunda da kalmamışlardır. 

Değerlendirmenin finansmanını doğrudan belirlemediği bir durumda, 

bulgularını uluslararası yayınlar yoluyla geniş çapta yayma 

teşvikinden yoksun kalmışlardır. 

Buna karşın İngiliz araştırmacılar, Tennom'un (1995:275) onları 

girişimci olmaya zorladığını ifade etmektedirler. Uygulamalı, 

politikayla ilgili araştırmalara ve kullanıcı ara yüzüne konsantre olma 

ayrıca teorik gezilerden ve entelektüel maceralardan kaçınma 

olasılıkları Fransız meslektaşlarından daha fazladır. Araştırmacıların 

kamuya hesap vermelerinin beklendiği ve vergi mükelleflerinin 

yatırımlarından paranın karşılığını almalarının gerektiği bir bağlamda 

çalışmaktadırlar. Britanya'da araştırmacılar, performanslarının sürekli 

olarak izlendiğini, değerlendirildiğini ve sorgulandığını bilmektedir; 

bu, onları işlerine araçsal bir yaklaşım benimsemeye, endüstri ve diğer 

potansiyel fon sağlayıcılarla işbirliği yapma fırsatlarını en üst düzeye 

çıkarmaya ve son kullanıcılarla etkileşimde bulunmaya teşvik etme 

eğilimindedir (Kinner,1987). 

Araştırmacıların kültürel arka planının yarattığı engeller nadiren 

aşılmaz ve başlı başına ilginç bir araştırma konusu olsa da, 

gecikmelere ve yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Uluslararası ekiplerin 

üyeleri birbirlerinin kültürel ve dilsel olarak belirlenmiş varsayımları 

ve zihniyetleri hakkında daha açık olsaydı, bu sorunların birçoğundan 

kaçınılabilirdi. Uluslararası projelerde çalışma deneyimine sahip olan 

ve entelektüel tarzlardaki farklılıklar nedeniyle etkili işbirliğinin 

önündeki engellerin farkında olan araştırmacılar, ortak hedefler ve 
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yaklaşım uyumluluğu temelinde fikir birliğine varılabilecek ağlar 

geliştirmeye özen göstermişlerdir. Koordinatörler, farklı entelektüel 

tarzları temsil eden bir araştırmacılar ekibi oluşturmaya karar 

verirlerse, genellikle farklı araştırma kültürlerinin karşı karşıya 

gelmesinin, özellikle katılımcılar yöntem ve materyalleri tartışmaya 

teşvik edilirse, muhalefetten ziyade verimli bir diyalog kaynağı 

olabileceğinin bilincindedirler. Proje tasarımı, veri toplama ve 

analizinin tüm aşamaları ve çeşitliliğe saygı duyup konuya yeni bakış 

açıları getirip getiremedikleri araştırmacılar için ayrı bir konudur. 

2.KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMALARDA DİSİPLİN 
GELENEKLERİ 

Galtung'un farklı entelektüel tarzları bir dereceye kadar belirli 

araştırma tasarımları için disiplin tercihlerine yansımaktadır. Savaş 

sonrası erken dönemde üstlenilen karşılaştırmalı araştırmaların çoğu, 

özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyaset bilimciler 

tarafından Galtung'un geniş kapsamlı Sakson üslubuna uygun olarak 

yürütülen büyük ölçekli çalışmalar, Batılıların gelişimini izlemeyi ve 

haritalandırmayı amaçlamıştır. Dünya çapında sosyopolitik ve 

ekonomik olaylar yaratmadaki amaç, genellikle Kuzey Amerika 

deneyiminden evrensel olarak uygulanabilir olduğu varsayılan 

genellemeler üretmekti. Teori, evrensel özelliklerin belirli bir kültürel 

bağlamdan bağımsız olarak sosyal fenomenlerde tanımlanabileceği 

varsayımına dayanmaktadır (Rose,1991). Bu geleneği takip eden 

Harold Wilensky ve Charles Lebeaux (1965), batı toplumlarının aynı 

evrim sürecinden geçeceğini ve nihayetinde yakınsayacağını savunan 
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sanayileşme mantığı hakkında büyük teoriyi test etmek için refah 

çabası ve ekonomik kalkınmanın regresyon analizini kullandılar. 

Buna karşılık, Amerika Birleşik Devletleri'nde de gelişen kültürcü 

yaklaşım, ulusal benzersizliğe, tikelciliğe, kültürler arası karşıtlıklara 

ve farklılıklara odaklanmaktadır. Galtung'un ikinci Sakson varyantına 

uygun olarak, Britanya'da uygulandığı şekliyle kültürcülük, benzerlik 

ve yakınsama yerine çeşitlilik ve farklılığı göstermek için ağırlıklı 

olarak etnografik hesaplardan yararlanmıştır (Chamberlayne ve 

Rustin,1999).  

Neo evrimcilerin izinden (Parsons,1966), yine Amerika Birleşik 

Devletleri'nde, farklı toplumların evrimsel ilerlemelere uyum 

sağlamadaki etkinliğini hesaba katan bir teori geliştirilmiştir. Sosyal 

yapıların çeşitliliği ve karşılıklı bağımlılığı kabul edilirse ve 

fenomenler mekânsal ve zamansal konumlarına göre davranırlarsa 

genel teorilerin formüle edilebileceği tartışılmıştır. Varsayım, 

sistemlerin benzersiz olmadığı ve sosyal gerçekliğin, daha genel veya 

evrensel faktörlerin tanımlanmasını sağlayan, sisteme dışsal 

fenomenler tarafından kısmen açıklanabileceği yönündedir 

(Przeworski ve Teune, 1970). Bu argüman çizgisini takip ederek, 

İngiliz Sakson geleneğinden araştırmacılar, yaklaşımı örgütsel 

davranış (Lammers ve Hickson, 1979) ve endüstriyel ilişkiler (Hyman, 

1998) gibi disiplinlerde uygulamış ve ulusal bağlamın işlerin nesnesi 

üzerindeki etkisini ders çalışma üzerine göstermişlerdir. Amaçları, 

deneysel olarak test etmeye çalıştıkları teorik modellerden ve 

hipotezlerden ne ölçüde genellemeler yapılabileceğini belirlemektir. 
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Uluslar arası karşılaştırmalara yönelik bu üç yaklaşımın uyarlamaları 

ve gelişmeleri, Galya ve Cermen entelektüel tarzlarının ürünü olan 

araştırmacılar arasında bulunabilir. Örneğin Almanya'dan Peter Flora 

(1986), İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Batı Avrupa refah devletleri 

analizinde, belirli hipotezleri test etmek için ampirik verilerin 

analiziyle, ülkelerin vaka olarak kabul edildiği kurumsal 

varyasyonların konfigürasyon analizini birleştirmiştir. Ayrıca, temel 

yapıların kendilerinin değiştiğini ve yeni süreçlere yol açtığını 

savunmaktadır. Refah devletlerinin gelişiminin uzun vadeli ve geri 

döndürülemez olduğu, ancak kurumsal çeşitliliğin kalıcı olduğu, 

düşük ya da hiç büyümeyen ekonomilerin yarattığı zorluklara çözüm 

bulma da temel olmaya devam edeceği sonucuna varılmaktadır 

(Kutsar, 2000). 

Sözde 'toplumsal' yaklaşım, belki de tam olarak Marc Maurice (1989) 

ve Fransa'daki endüstriyel sosyolojideki meslektaşları tarafından 

serebral Galya tarzında dile getirilmektedir. Makro ve mikro 

arasındaki ilişkiyi analiz etmenin, çok sayıda nedensel faktör arasında 

bir etkileşimi ima ederek, aktörlerin yapılardan ayrı tutulamayacağı 

dile getirilmektedir. Çünkü hepsi sosyal olarak inşa edildikleri için 

analiz etmenin öneminin ne kadar zor olduğunu vurgulamak zorunda 

kalmışlardır. 

Toplumsal analizin, sosyal politikada ülkeler arası karşılaştırmalar için 

özellikle değerli olduğu kanıtlanmıştır. Bu, Jochen Clasen'in (1999:3), 

yirminci yüzyılın ikinci yarısında, büyük ölçekli korelasyonel 

yaklaşımın (Amerikan Saksoniği), politika sürecini anlamaya daha 
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fazla vurgu yapan uluslararası vaka çalışmaları (British Saxonic) 

lehine giderek azaldığına işaret etmiştir. Deborah Mabbett ve Helen 

Bolderson (1999), kendi çalışmalarından yola çıkarak, sosyal refah 

sistemlerinin çok boyutlu modelleme geleneğinin “gerçek hayatın 

karmaşık detaylarıyla yüzleşmekten kurtulamayacağını” öne sürerek, 

rejim analizinin en verimli şekilde vaka çalışmaları yoluyla 

‘genelleştirilebilir teorik anlayışlar’ verebileceği görüşünü desteklerler 

(Mabbett ve Bolderson, 1999:47-50). Sosyal politikada örnek olay 

incelemeleri (Heclo,1974), bir politikanın veya kurumun erken 

durumunda alınan kararların politika yapıcıların gelecekteki seçimleri 

üzerindeki kısıtlayıcı veya etkinleştirici etkisini analiz etmede yol 

bağımlılığı kavramının değerini uzun süredir göstermektedir. Daha 

yakın zamanlarda, sosyal politika analistleri arasında vaka çalışması 

yaklaşımına ve yol bağımlılığı kavramına olan ilgi, Avrupa 

entegrasyon sürecinin hızlanması ve başvuran devletlerin ekonomik, 

sosyal ve politik kriterleri karşılama ihtiyacı ile teşvik edilmiştir. 

Doğu ve Batı'daki hükümetler, makro ve mikro düzeydeki yapılar 

arasındaki ilişkinin ayırt edici ve bağlamsal bir analizini gerektiren, 

sınır ötesi öğrenme fırsatları aramak için yeni bir yöntem bulmuşlardır 

(Heclo, 1974). 
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3.KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRMALARIN ÖNÜNDEKİ 

DİL ENGELLERİ 

Disiplin yönelimleri ne olursa olsun İngiliz araştırmacılar, Tennom'un 

(1995) kabul ettiği gibi, uluslararası arenaya katılımlarını kolaylaştıran 

ve Avrupa araştırmalarında sık sık liderlik rollerini açıklayan bir 

lingua franca'ya (ağlar ve projeler) sahipolma konusunda diğer ulusal 

araştırma toplulukları üzerinde muazzam biravantaja sahiptir. Kuzey 

ülkeleri ve Hollanda'nın yanı sıra Portekiz gibi ülkeler tarafından da 

giderek daha fazla benimsenen Anglo-Sakson araştırma kültürünün bir 

diğer özelliği de, uluslar arası hakemli dergilerde yayın yapma 

ihtiyacıdır. Burada da İngiliz araştırmacılar, dilleri ve eğitimleri 

nedeniyle diğer ülkelere göre avantaj sayılabilecek bir konumdadır. 

Mali ve akademik baskılarla bağlantılı olarak bu faktörler, yayın 

endekslerinden türetilen uluslar arası performans göstergeleriyle 

ölçüldüğü üzere, İngiliz sosyal bilim araştırmalarının nispeten yüksek 

sıralamasını açıklamaya yardımcı olabilir (Adams ve diğerleri,1998). 

Yayın derecelendirmeleri, orijinal olarak Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki ‘Bilimsel Bilgi Enstitüsü’ tarafından bibliyografik 

araştırma için kurulmuş veri tabanlarından hesaplanır ve genellikle 

Anglo-Amerikan İngilizce literatürüne karşı güçlü bir önyargıya sahip 

oldukları kabul edilir. Bireysel makalelerin etki faktörü bu nedenle, 

farklı araştırma topluluklarının İngilizce dilinde yayınlayarak 

çıktılarını uluslararasılaştırmaya ne ölçüde çalıştıklarını yansıtır. 

Uluslar arası dergiler, böylece bulgularının geniş çapta okunma ve 

alıntılanma şansını artırmaktadır. Sosyal bilimlerde düzenli olarak 

İngilizce yayın yapan Hollandalı, Finli ve İsveçli araştırmacıların 
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çalışmaları, ulusal sınırların ötesinde Fransızca, Almanca veya 

İspanyolcada çalışmaktan çok daha fazla okunmaktadır (Husso et al. , 

2000). 

Bununla birlikte, sosyal bilim disiplinlerinde tek dilli İngilizce 

konuşanlar dezavantajlıdır. Ana dili İngilizce olan araştırmacılar, doğa 

bilimlerinde olduğu gibi, kendi dilleri aracılığıyla aktarılan 

kavramların evrensel olarak anlaşıldığına inanma eğilimindedir. 

1980'lerde Edmond Lisle tarafından tartışıldığı gibi, dil sınırlarını aşan 

çalışmalarda birçok sosyal bilimcinin karşılaştığı zorluk şudur: 

Dil sadece kavramları taşımak için bir araç değildir. Bilimsel 

gözlem ve söylem meselesinin kendisidir. Belirli bir ülkeyi 

incelediğimizde, onu elimizdeki yegâne araçlarla, yani toplum 

içinde ve toplum tarafından üretilen tarihini, kurumlarını, 

değerlerini, ideolojisini yansıtan kavramsal bir sistem ve fikirler 

dizisi ile görme şansına sahibiz. Tanım olarak, bu genel sistem 

ve kavramların diğer toplumlarda tam karşılığı yoktur. Uluslar 

arası karşılaştırmalı çalışmalara giriştiğimizde, en yakın 

yaklaşımı bulmamız gerekir (Lisle,1985:24). 

Lisle, İngilizcenin diğer kültürlerde üretilen ve diğer dillerde aktarılan 

tüm kavram ve fikirleri doğru bir şekilde ifade edemediğinden, 

İngilizceyi kullanmakla sınırlı olan farklı toplumlar üzerinde yapılan 

araştırmaların bilgi kaybına ve yanlışlığa yol açtığını iddia etmeye 

devam etmektedir. Ayrıca, bu yaklaşımın yanlış yorumlamayla 

sonuçlanabileceğini de öne sürmektedir. Farklı ifade biçimlerinin 

altında yatan düşünce süreçleri ve zihniyetler (Fransızca İngilizceden 
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daha soyut ve kartezyendir), farklı yaklaşımların ve yorumların 

devreye alındığını ima eder (Lisle,1985:24). 

Avrupa Birliği içinde Avrupa Araştırma Alanı’nın1 geliştirilmesi, 

sınırlarının Orta ve Doğu Avrupa'ya genişletilmesi, kuşkusuz, içerdiği 

zengin kültür ve dil çeşitliliğine yeni bir açıklık getirmiştir. Aynı 

zamanda, proje koordinatörleri olarak İngiliz araştırmacıların, Avrupa 

ötesi ağların ve ekiplerin çalışma dili olarak İngilizcenin egemenliğini 

pekiştirdiği, ancak İngiliz araştırmacıların tecrit edildiği Avrupa 

kavramına tam olarak bağlı olmadığı izlenimi ortadan 

kaldırılamamıştır. Proje üyeleri iki ya da üç dilde akıcı konuşsalar 

bile, çok uluslu projelerde yer alan araştırmacıların, özellikle sosyal 

bilimlerdeki az sayıda Avrupa projesi ya da ağının yalnızca üç dil ile 

sınırlı olduğu durumlarda, ilgili tüm dillere eşit derecede hâkim 

olmaları olası değildir. Yalnızca bir dilde çalışabilen araştırmacıların, 

diğer kültürlere filtrelenmiş ve seçici erişim sağlamak için aracılara 

güvenmek zorunda kalacağı mantıksal çıkarım kurallarını içeren 

biçimsel bir sistemdir (Flora, 1986). 

Araştırmacıların kültürel bagajı, yalnızca araştırma sorusunu formüle 

etmelerini ve bunun altında yatan teorik varsayımları değil, aynı 

zamanda çalışacakları verilerin seçimini ve bulguların yorumlarını da 

şekillendirir. Dilin öncelikle gerçekleri elde etmek için bir araç olarak 

görüldüğü, betimleme ve büyük ölçekli nicel verilerle uğraşan 

projelerde araştırmacının kültürel ortamının genellikle daha az sorunlu 

olduğu düşünülmektedir. Ancak, çok dilli projelerde toplanan 

gerçeklerin aynı gerçekliği temsil ettiği varsayılamaz. Anketlerin ve 
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görüşme programlarının tasarımcılarının niyetlerini doğru bir şekilde 

yansıtmasını sağlamak için sadece dilsel değil, aynı zamanda 

kavramsal eşdeğerliğe de ihtiyacı vardır (Harkness,1999). Anket 

araçlarının tercümesi, uyarıcının eşdeğer bir anlamı ve amacı olmasını 

mutlak kılmaktadır ancak, farklı toplumlarda eşdeğer bir tepki 

uyandıracak şekilde soruları ifade etmeyi de amaçlamalıdır. Bu 

nedenle iyi çeviri pratiği, dilin kullanıldığı ve geliştiği bağlamın 

yakından incelenmesi yoluyla sözcüksel karşılaştırılabilirlikten ziyade 

kavramsal eşdeğerliği sağlamaya yönelik çabayı ortaya koymalıdır 

(Harkness,1999). 

İfade birimi, farklı faydalar için kelime dağarcığının anlam ve 

çağrışımlarının Avrupa Birliği içinde bir ulusal bağlamdan diğerine 

önemli ölçüde değiştiği refah alanında örneklendiği gibi, diller 

arasında mutlaka aynı olmak zorunda değildir. Batı ve Doğu 

Avrupa'da esneklik kavramı (Wallace ve Cousins,2001) ve refah 

sistemlerinde kalıntıcılık ve evrenselcilik (Mabbett ve Bolderson, 

1999:47) arasındaki farklılıklar, AB üye ülkelerindeki aile yardımları 

ve çocuk yardımlarının karşılaştırılmasıyla ortaya konmuştur 

(Hantrais,2000:107-109). AB düzeyinde sosyal politikada birçok 

anahtar kavram tartışılmaktadır: Yoksulluk sınırı, sosyal dışlanma ve 

içerme, eğitim, işsizlik, yarı zamanlı çalışma, ebeveyn izni, yalnız 

ebeveynlik, bakım ve yardımların alınması gibi (Brown,1986; 

MacGregor,1993; Hantrais,2004). AB'ye başvuran devletlerde geçiş 

deneyimi, ülke içindeki değişiklikleri hesaba katmanın ve daha önceki 

verileri yeniden gözden geçirmenin ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Çünkü; kavramların (örneğin, işsizlik) politik ve 
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politik olmadığı alanlarda, güvenilirlikleri ve yorumları sıklıkla 

ideolojik olarak sorgulanmıştır  (Kutsar ve Tiit, 2000). 

Bir çalışmanın amacı, Avrupa Birliği'nde ‘Sosyal Korumaya İlişkin 

Karşılıklı Bilgi Sistemleri (MISSOC)’ tarafından üretilen sosyal 

korumaya ilişkin yıllık yayınlarda olduğu gibi, farklı ülkelerdeki 

yardım sistemlerini tanımlamak, haritasını çıkarmak ve hakların 

ayrıntılı bir hesabını sağlamaksa, Avrupa Komisyonu için ulusal fayda 

sistemlerini karakterize etmek çok zor olmamalıdır. Ancak 

karşılaştırma amacıyla Richard Titmuss (1967:57), 1960'lardaki ulusal 

sosyal politikaların şu ya da bu ülke için ayrıntıları tartışarak değil, 

kavramlar, modeller, ilkeler ve hedefler yardımıyla kategoriler 

açısından ele alarak gerçekleri savunması gerektiğini vurgulamıştır. 

Faydalar, katkılar ve kullanıcılar en anlamlı analiz birimlerinin, 'fayda 

sınıfları, yetki türleri, kullanım kalıpları, amaç ve hedeflerdeki 

farklılıklar' olması gerektiğini öne sürmektedir. İnce taneli analiz 

içeren nitel araştırmalarda, bu birimlerin sosyal olarak nasıl 

oluşturulduğunu ve dil aracılığıyla ifade edildiğini anlama yeteneği, 

diğer kültürleri, onların tanımlayıcı özelliklerini ve kimliklerini doğru 

bir şekilde anlamada kritik öneme sahiptir. 
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4.KÜLTÜRLER ARASI ANALİZ İÇİN ÜLKELERİN 

SEÇİLMESİ 

Avrupa finansmanı için sunulan tekliflerin, en az iki farklı üye devleti 

veya bir üye devleti ve bir ilişkili devleti içermesi gerekmektedir. 

Avrupa Komisyonu da genel olarak 'daha az tercih edilen' üye 

devletlerin iyi temsil edilmesini sağlamaya çalışmakta ve aday ülkeleri 

Avrupa Araştırma Alanının bir parçası olmaya teşvik etmekle 

ilgilenmektedir. Proje koordinatörleri tarafından sosyal bilimlerdeki 

projeler için belirli ülke karışımlarının seçilmesine ilişkin gerekçeler, 

bilimsel bir temele sahip olmaktan ziyade genellikle pragmatiktir 

(Hantrais,2001). Yukarıda belirtilen kültürel, disipline edici ve dilsel 

konular göz önüne alındığında, koordinatörler genellikle işbirliği 

yapabileceklerini bildikleri mevcut ağlardan ve ortaklardan 

yararlanmayı tercih etmektedirler. Daha bilimsel bir gerekçe, refah 

rejimlerinin gelişimi bağlamında belirli bir coğrafi karışımın çıkarları 

olabilir. Ülke seçimi, hizmette çeşitliliğin olası etkilerini göstermeyi 

veya AB üyesi ve başvuru sahibi ülkelerdeki durumu karşılaştırarak 

iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayabilmektedir 

(Hantrais,2001). 

Ülkelerin sayısı ve karışımı ile seçilen değişkenlerin araştırma süreci 

ve bulgular için çeşitli sonuçları vardır. Sayı, analizin derinliğini 

etkilemektedir. Ülke kapsamı ne kadar geniş olursa, bulgulardan 

genellemelerin çıkarılabilmesi, yalnızca az sayıda ülke içi varyasyon 

ve bağlamın incelenebilmesi olasılığını artırır. Dâhil edilen ülke sayısı 

ne kadar az olursa, bağlamsal ayrıntı o kadar fazla olur ve kavramların 
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belirlenmesinde, uygulanmasında ve nitel kanıtların kullanılmasında 

tutarlı olmak o kadar kolay hale gelir. Bulgular, ülkelerin karışımına 

ve seçilen değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterecektir. Örneğin, 

Orta ve Doğu Avrupa'daki AB aday ülkelerini içeren projelerin 

kapsamlarını, AB üye ülkeleri veya Birlik'teki belirli bölgelerle 

sınırlayan projelerden farklı tutmak muhtemeldir. Bir gruplandırmada 

anormal bir durum gibi görünen bir ülke, başka bir kümede 

ortalamaya daha yakın olabilir. Georg Simmel (1980) tarafından 

geliştirilen 'değişken mesafe' ilkesine göre, gözlemlenen nesneye olan 

mesafe gözlemlenme şeklini etkiler. Uzun mesafeli perspektif, 

Amerika Birleşik Devletleri'nden koordine edilen siyaset bilimi 

alanındaki büyük ölçekli nicel çalışmalar, Viyana Merkezi veya 

Avrupa Vakfı'nın sosyoekonomik projeleri ile örneklenebilir. 

Dublin'deki Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ilişkin 

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa genelinde sunduğu demografik 

eğilimler, istihdam ve sosyal koruma hakkındaki raporlar, Eurostat 

verilerine dayalı olarak, Avrupa Komisyonu'nun gözlem evleri için 

ulusal muhabirler tarafından sağlanan bilgileri ile ortaya konulmuştur.  

Zorunlu olarak, bu açıklamalar tanımlamayla sınırlıdır; amaçları, 

belirli bir zaman noktasında veya zaman içinde seçilen değişkenler 

için çok sayıda farklı ülkedeki durumların anlık görüntülerini 

sağlamaktır. Buna karşılık, bir ülkedeki sosyal bir olgunun 'yakından' 

karşılaştırılması, örneğin nüfusun yaşlanması, yoksulluk seviyeleri 

veya sosyal haklara erişim gibi bölge, sınıf, yaş, cinsiyet veya etnik 

kökene atfedilebilen farklılıkları ortaya çıkarabilir. Bunun yanında 

birleştirilmiş ulusal düzeydeki veriler, bir mesafeden karşılaştırıldı-
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ğında belirgindir. Yakından görünüm, ülkeler arasında kendi 

içlerinden daha büyük benzerliklerin bulunmasıyla sonuçlanabilecek 

alt-ulusal varyasyonların tanımlanmasına izin verir. Çoğu sosyal 

politika ulusal düzeyde çerçevelenmiş olsa da, genellikle yerel 

düzeyde uygulanır ve asgari gelir, çalışma refahı politikaları veya 

çocuk ve yaşlı bakımının sağlanması gibi bölgesel farklılıklara 

kapsam sağlar. AB üye ülkeleri içinde ve ülkeler arasında önemli 

farklılıklar olarak ortaya çıkanlar, daha az gelişmiş dünyada diğer 

ülkelerle karşılaştırıldığında önemsiz hale gelebilir.   

Uzun mesafeli görünümün dış hatları da zamanla değişebilir. Kuzey 

ve Güney'den gelen AB üyelik dalgalarının Avrupa'nın "ortalama"sını 

ve toprak sınırlarını değiştirdiği gibi, Orta ve Doğu Avrupa'ya daha 

fazla genişleme, Birliğin şeklini bir kez daha değiştirmiş ve yeni 

entelektüel ittifaklara yol açacak kültürel sınırlar yaratmıştır. Geçmişte 

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Sovyet rejimiyle ilgili deneyimlerini 

ortak paydada paylaştıklarından bir blok olarak görülme 

eğilimindeydiler. Ancak geçiş döneminden bu yana maruz kaldıkları 

yakın inceleme, Sovyet döneminde ve sonrasındaki sosyal 

gelişimlerinin çok farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, 

Sovyet yönetimine şiddetle karşı çıkan Estonya, yüksek öğrenim 

sistemi ve araştırma kültürü üzerindeki güçlü Alman etkisine rağmen, 

Finlandiya'nın tipik örneği olan İskandinav sosyal modeline doğru 

hızla ilerlemiştir. Buna karşılık, Polonya'nın güçlü dini temeli ve 

entelektüel gelenekleri, sosyal politika duruşunun gösterdiği gibi, onu 

Akdeniz ülkeleri ve İrlanda ile daha yakından izlemiştir. 
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5.ARAŞTIRMA VE POLİTİKA ARASINDAKİ BAĞLANTILAR 

Araştırma kültürlerinin analizi, entelektüel tarzlar ve disiplin arka 

planlarındaki farklılıkların, araştırma ve politika arasındaki ilişkinin 

kavramsallaştırılması ve ifade edilmesi yollarını etkilediğini 

göstermektedir. Yine bu ilişkiye karşıt yaklaşımlar olarak Birleşik 

Krallık ve Fransa,  iki taban tabana örnek alınabilir (Clasen, 1999). 

İngiliz sosyal bilimciler, neredeyse rutin olarak araştırma tekliflerine 

bir politika boyutu inşa etmektedirler. Genellikle kendi 'müşterilerinin' 

veya 'son kullanıcılarının' politikası, gündeme aşina olmak ve onların 

bulgularını bir politika forumu tanımlamak için kullanmaktır. Buna 

karşılık Fransa'da, sosyal bilimler araştırma topluluğu, entelektüel 

özgürlüğüne ve bağımsızlığına saygı duyulmasını ve çalışmalarının, 

araştırmacıların finansman desteği için devlet dairelerine güvenmesine 

rağmen, siyasi müdahale tarafından kısıtlanmamasını veya 

lekelenmemesini talep etmektedir. Bu süreçte Fransız araştırmacılar, 

eleştirel bir duruş benimseyebilmeyi ve politika süreciyle ne ölçüde 

ilgileneceklerini seçmeyi ummuşlardır. Şimdiye kadar, Avrupa 

geleneğinin Fransız modeline daha yakın olduğuna inanılmaktaydı. 

Ancak giderek, kamuya hesap verme sorumluluğunun artması, Avrupa 

tarafından finanse edilen araştırmanın politika boyutunun açık hale 

getirilmesi ve bu araştırmanın politika tartışmalarını bilgilendirmesi 

gerekliliği ile sonuçlanmıştır. 

Bu değişim, Avrupa Komisyonu 2000 yılında bir Avrupa Araştırma 

Alanının kurulduğunu duyurduğunda resmiyet kazanmıştır. Ana 

hedeflerden biri, araştırma faaliyetleri ve politikaları arasındaki 
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ilişkiyi güçlendirerek Avrupa araştırma çabasının uluslar arası etkisini 

artırmaktı. 1995 ve 1999 yılları arasında, yaklaşık 250.000 ulus ötesi 

işbirliği bağlantısı kurulmuştu, ancak Komisyon daha fazlasını 

aramıştır. Avrupa'da araştırmacılar, bilginin ve teknolojinin serbest 

dolaşımının önündeki engelleri kaldırmanın bir yolu olarak bilim 

politikası konusunda hükümetler arası daha yakın istişareyi teşvik 

etmek istediler. Amaç, AB düzeyinde ulusal araştırma programlarının 

uygulanmasını koordine etmekti. Araştırma ve politika arasındaki 

bağlantı açıkça şu şekilde ifade edilmiştir: Eğer bulgular kamu 

yararınaysa, araştırma faaliyetlerini desteklemek için kamu fonlarının 

kullanılması meşrudur, eğer araştırma kamu politikalarının 

uygulanmasına katkıda bulunmuyorsa veya karşılaşılan sorunların 

çözümüne yardımcı olmuyorsa toplum için zararlıdır. Araştırmanın 

kamu tarafından finanse edilmesini meşrulaştıran bir diğer önemli 

ilke, Avrupa işbirliğinin katma değeridir: Kritik kitle yaratarak, 

tamamlayıcı uzmanlığı bir araya getirerek ve AB önceliklerini ve 

çıkarlarını destekleyerek ölçek ekonomileri üretmelidir 

(Hantrais,2001). 

Avrupa tarafından finanse edilen araştırma projelerini üstlenen 

araştırmacılar, çalışmalarının politikayla uygunluğunun daha açık hale 

getirilmesi ihtiyacının giderek daha fazla farkında olsalar da, politika 

boyutunun projelere dâhil edilme biçimleri değişkendir. Uluslar arası 

sosyal bilim araştırma projeleri, politika aktörleri arasında sosyo-

ekonomik değişimin anlaşılmasını geliştirmeye yardımcı olabilir. 

Politika analizini ve politika geliştirmeyi desteklemek için 

kullanılabilecek, örneğin bir veritabanı şeklinde bir araç 
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sağlayabilirler. Büyük ölçekli nicel projeler, belirli politika 

seçeneklerini desteklemek için değişkenler arasında nedensel 

bağlantılar arıyor olabilmektedir. Böylece araştırma, farkındalığı 

artırmaya hizmet edebilir. 

Sosyo-ekonomik değişimin politika üzerindeki olası etkileri hakkında 

bilgi sahibi olmak veya politikayı değişimde açıklayıcı bir faktör 

olarak tanımlamak önemli mevzular arasındadır.  Araştırmanın amacı, 

politika önlemlerini değerlendirmek, iyi uygulama örnekleri aramak 

veya politika yanıtlarının etkinliğini geliştirmek olabilir 

(Hantrais,2001). 

Politika uygunluğuna atfedilen artan önem, karşılaştırmalı sosyal 

politikada ideolojik boyutun altını çizerek hali hazırda son derece 

karmaşık olan süreçte daha fazla kargaşa yaratmaktadır. 1980'lerde 

sosyolojide Doğu-Batı karşılaştırmalarının önündeki en büyük engel, 

disiplinin kuruluş sürecinin bir parçası olarak görülen 

siyasallaşmasıydı. Bu nedenle araştırmacılar, politik patronajlarını 

kaybetmekten kaçınmak istiyorlarsa, oto sansür ve düzenleme yapmak 

zorunda kalmışlardır (Kinnear,1987). Alain Desrosières (1996), 

politik ve kurumsal tarzlardaki farklılıkların ulusal istatistik 

sistemlerini, dolayısıyla veri toplamayı ve bulguların yorumlanmasını 

nasıl etkilediğini göstermiştir. Britanya ampirizmi, 'siyasi aritmetik' 

olarak tanımlanan nispeten kodlanmamış sistemi ile karakterize eder. 

Buna karşılık Alman yasalcılığı, istatistiklerin devletlerin resmi 

tanımına dayanmasına neden olurken, Fransız merkeziyetçiliği, 

Franco döneminde İspanya'da da olduğu gibi, istatistiksel kurumlara 
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atfedilen yüksek düzeyde meşruiyetle sonuçlanmasına yol açmıştır  

(Kinnear,1987). 

Araştırmacılar ve politika aktörleri arasındaki ilişkiyi yönetmek her 

zaman kolay değildir. Bruce Stafford (2001), politika yapıcıların her 

zaman araştırmaya dayalı kanıtları memnuniyetle karşıladıklarının 

kabul edilmemesi gerektiğini öne sürmektedir. Çünkü; politikayla 

ilgili araştırmalar, hem 'iyi' hem de 'kötü' haberler içerebilir. 

Görevlendirilen araştırmadan elde edilen bulgular, politik olarak utanç 

verici olabilir veya hükümetlerin işsizlik ve yoksulluk gibi hassas 

konulardaki politikaları baltaladığı görünen bulgulara verdiği 

tepkilerin gösterdiği gibi, politika sürecindeki güç ilişkilerini 

sorgulayabilir. Politika aktörleri, araştırmacıların kanıtlarına 

dayanarak önerdiği değişikliklere direnebilir. Araştırmacılar ve 

politika aktörleri çok farklı zaman dilimleri ve gündemleri için 

çalışıyor olabilirler. Siyasi aktörler için geçmiş eğilimlerin özenli 

analizi yalnızca akademik ilgiye değerken, araştırmacılar mevcut 

eğilimlere ilişkin gözlemlerinden aceleci sonuçlar çıkarmak veya 

manşet istatistiklere dayanarak gelecekteki gelişmeler hakkında 

spekülasyon yapmak konusunda isteksiz olabilirler. Politika aktörleri, 

bir sonraki seçimleri ve medyanın tepkilerini göz önünde 

bulundurarak, bir politika hakkına sahip olup olmadıkları konusunda 

daha fazla endişe duyacaklardır. Araştırmacılar, bir sonraki hakemli 

dergi yayınını güvence altına almak için çabalarını metodolojik veya 

teorik bir noktayı çözmeye ayırmayı tercih edebilirler  (Kinnear,1987). 
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Farklı düzeylerde (yerel, ulusal ve uluslar arası) ve farklı 

disiplinlerdeki araştırmacılar ve politika aktörleri arasında ne ölçüde 

anlamlı diyalog geliştiğini belirlemek kolay değildir. Görüş 

alışverişini başlatma ve bulgularını politika yapıcıların dikkatine 

sunma sorumluluğu araştırmacılara ait görünmektedir. Becerilere 

hâkim olan araştırmacılar, araştırma kültürlerini aşan uluslar arası 

ağlarda etkin bir şekilde çalışmak için ihtiyaç duyduklarında, 

araştırmacıları politika aktörlerinden ayıran sınırları aşabilme 

konusunda iyi donanımlı olduklarını görebilirler. 

6.KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRMALARIN 
ZORLUKLARI 

Bu bölüm, araştırmacıların kültürel-dilsel bilgi ve deneyimlerinin 

kültürel sınırları aşan karşılaştırmalı çalışmalara yaklaşımlarını nasıl 

etkilediğini göstermiştir. Araştırma ve disiplin geleneklerinin, teorik 

ve metodolojik konuların, karşılaştırma için ülke seçiminin yanı sıra 

uluslar arası ekiplerde çalışmanın pratikliğinin araştırma sürecini nasıl 

şekillendirebileceğini, bulguları ve yayma stratejilerini nasıl 

etkileyebileceğini göstermiştir. (Hantrais, 2004). Araştırmacıların 

kültürler arası karşılaştırmalar yapma ve daha özel olarak, ilgili 

çabanın her zaman ödüllerle orantılı olmadığı durumlarda çok uluslu 

ekiplere katılma konusundaki motivasyonları hakkında sorular ortaya 

çıkmıştır. Aynı varsayımları, hedefleri, algıları paylaşan ve benzer 

çalışma uygulamalarını benimseyen ortaklarla çalışmak, ister ulusal 

ister uluslar arası disipline ait olsun, ideolojik ve entelektüel ayrımlar 

arasında iletişim kurmaktan büyük olasılıkla daha kolaydır. 
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Avrupa'daki sosyal bilim araştırmacıları, Avrupa Araştırma Alanı'nın 

ortaya çıkışı, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin dâhil edilmesiyle, 

geçmişte olduğundan çok daha büyük ölçüde, doğa bilimleri modelini 

büyük ölçekli çok uluslu konsorsiyum (kritik kütle) biçimler 

oluşturarak takip etmeye zorlanmaktadır. Aktif olarak dış finansman 

aramaya ve araştırmalarına uluslar arası bir boyut kazandırmaya teşvik 

edilmektedir. Karşılığında, hesap verebilirlik ve üretkenlik baskısına 

maruz kalırlar ve araştırma işbirliği yoluyla politika uygunluğu ve 

katma değer göstermeleri gerekir. Bu bölümde sunulan kanıtlar, 

Avrupa'daki sosyal bilimciler için müteakip zorlukların dikkate değer 

olduğunu göstermektedir, çünkü; dil ve kültür aynı anda hem nesne 

hem de çalışma ortamıdır. Diğer dilleri ve kültürleri anlayamama, 

seçici ve dışlayıcı bir mekanizma olarak hizmet edebilir, ekip 

üyeliğini, çalışma düzenlemelerini ve nihayetinde bulguların 

yorumlanmasını belirleyebilir (Rose, 1991). 

Kültürel sınırları aşmanın zorluğunu göğüsleyenlerin ödülleri de 

dikkate değerdir. Kültürel eşitleme ile sonuçlanmak bir yana, 

araştırmacıların kültürel çeşitlilik hakkında yeni anlayışlar, bilgiler, 

anlayışlar ve farkındalık geliştirmeleri, bilgi ve deneyim alışverişinden 

öğrenmeleri ve böylece uluslar arası bir araştırmanın geliştirilmesine 

katkıda bulunmaları için fırsatlar mevcuttur.  
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NOT 

1. Bilgiye dayalı bir toplumda araştırmanın merkeziliğini kabul 

eden Avrupa Araştırma Alanı’nın amacı, Avrupa araştırma 

çabalarının etkisini artırmak, böylece Avrupa'nın ABD'nin 

gerisine düşmesini engellemek, ulusal ve AB düzeyindeki 

faaliyetleri koordine ederek Avrupa'da yürütülen araştırma 

faaliyetleri ve politikaların tutarlılığını güçlendirmektir  (Avrupa 

Toplulukları Komisyonu, 2000). 
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GİRİŞ 

Bağlanma, bebeğin kendisi ile bakıcısı arasında kurduğu duygusal bağ 

olarak tanımlanmaktadır (Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall, 1978). 

Bağlanma bebeklik döneminde başlar ve ömür boyu sürer. Yeni 

doğmuş bir bebeğin acilen onunla ilgilenecek birine ihtiyacı vardır. Bu 

kişi anne, baba, ya da bakıcısı olabilir ancak bu kim olursa olsun 

bebekle arasında önemli bir bağ oluşacaktır. Bağlanma Kuramına 

(Ainsworth ve diğerleri, 1978) göre, bebeğin birincil bakıcısıyla olan 

kişisel deneyimleri ve onunla oluşturduğu duygusal bağ çocuğun 

benlik algısının ve sosyal ilişkilerinin temelini oluşturur. Bağlanma 

kuramına ilişkin ilk ve en iyi bilinen görüş John Bowlby'nin (1969) 

görüşüdür. Bowlby, bağlanmanın bebeklik döneminde başlayıp yaşam 

boyunca devam ettiğine ve hayatta kalma ve üreme için gerekli olan 

ve doğuştan gelen bir davranışsal kontrol sistemi olduğuna inanır. 

Bağlanma ve keşfetme sistemleri Bowlby’nin bağlanma kuramının 

merkezinde yer alır (Elliot ve Reis, 2003). Bir bebek, ilk olarak, keşif 

üssü görevi olan birincil bakıcısıyla güçlü bir bağ kurar. Yeni şeyler 

keşfetmeyi istemek bir bebeğin doğuştan gelen davranışıdır. Ancak bir 

çocuk çevresini keşfetmeye başladığında etrafta tehlikeli bir durum 

varsa birincil bakıcısı onun güvenli koruma üssü olur. Bowlby (1973), 

bebeğin kendisiyle bakıcısı arasında kurduğu bağlantının sadece bir 

hayatta kalma meselesi olmadığına inanarak sevgi ve aidiyetin 

önemine vurgu yapmış ve bağlanmanın bilişsel bir yönü olduğunu 

“içsel çalışan modeller” kavramıyla açıklamıştır. Ona göre ebeveyn 

tepkileri, hayatın erken dönemlerinde bağlanma kalıplarının 

gelişmesine yol açar; bu içselleştirilen zihinsel temsiller bireyin 
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sonraki ilişkilerinde duygu, düşünce ve beklentilerine rehberlik edecek 

içsel çalışma modellerine dönüşür. Bir başka deyişle, birincil bakım 

veren kişilerle etkileşimleri sonucunda çocuklar, kendilerine ve 

başkalarına ilişkin içsel çalışma modellerinin temeli olarak hizmet 

eden bakıcılarının ulaşılabilirliği hakkında beklentiler 

geliştireceklerdir. Deneyimler, bakıcıların sevgi dolu ve duyarlı 

olacağı beklentisine yol açtığında, çocuklar güvenli bir bağlanma tarzı 

geliştirir; yani sevilen ve değer verilen bir benlik, sıcak ve sevgi dolu 

bir diğeri modeli edinirler (Bretherton, 1995). Buna karşılık, çocuklar 

bakıcıların reddedici ve güvenilmez olmalarını beklemelerine yol açan 

deneyimler yaşadıklarında, muhtemelen güvensiz bir bağlanma tarzı 

geliştireceklerdir. Bu tip çocuklar kendilerine ilişkin sevilmeyen ve 

reddedilen yetersiz bir benlik modelini benimser ve sevgisiz ve 

reddedici olarak görülen bir diğeri modeline sahip olurlar (Bretherton, 

1995). 

Bowlby (1969, 1973) hemen arkasından onu takip eden Ainsworth'un 

(1982, 1985) bağlanma kuramının temelini oluşturmuştur. Bowlby’nin 

ardından Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall (1978), “Yabancı Ortam” 

deneyi ile bebekleri incelemiş ve bebeklerde üç farklı bağlanma tarzı 

belirlemişlerdir. “Yabancı Ortam” deneyi çocukluktaki bağlanma 

kalıplarını keşfetmek için oluşturulmuş bir deneydir. Bu süreç, 

çocuğun tek başına oynamasına ve çevresini keşfetmesine izin verilen 

bir odada çocuk ve annesi ile başlar. Odaya bir yabancının girmesinin 

sonrasında annenin odayı kısa bir süreliğine terk etmesinin ardından 

anne odaya geri dönerek çocukla tekrar bir araya gelir. Bir süre sonra 

anne ve yabancı odadan ayrılır ve çocuk tek başına oynamaya 
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bırakılır. Yabancı daha sonra odaya geri gelir ve çocukla etkileşime 

girmeye çalışır. Sürecin sonunda yabancı ayrılırken anne çocukla 

ikinci bir buluşma için odaya geri döner.  İşlem boyunca çocuğun 

oyun davranışı, annenin gidişine ve dönüşüne verdiği tepkiler ve 

yabancı etrafındayken davranışı gözlemlenir. Ainsworth ve diğerleri 

(1978), çocukların bağlanmalarının doğasını bu davranışlarına göre üç 

gruba ayırmıştır. Bunlar “Güvenli”, “Kaygılı-Kararsız” ve “Kaçınan” 

bağlanma tarzlarıdır.  

Güvenli bağlanma tarzına sahip olan bebekler annesi yanındayken 

özgürce çevresini keşfeder, yabancıyla annesi yanındayken etkileşime 

girer, anne ayrıldığında kısa süre bir ayrılık sıkıntısı gösterir ancak 

anne döndüğünde onu görmekten mutlu olur ve çevresini keşfetmeye 

devam eder. Güvenli tarz bebeklerin anneleri genellikle sevgi dolu ve 

sevecen olarak değerlendirilir (Fraley ve Spieker, 2003). Güvenli 

bağlanma tarzı sergileyen bebekler, annelerinin varlığından daha 

emindir ve annelerini güvenli bir üs olarak kullanma olasılıkları 

güvensiz bağlanan (kaçınan veya kaygılı-kararsız) bebeklere göre 

daha yüksektir (Ainsworth vd., 1978). Kaygılı-kararsız bağlanma 

tarzına sahip bebekler anne odadan ayrıldığında şiddetle ağlar ve kısa 

bir ayrılıktan sonra annesiyle tekrar bir araya geldiğinde anneye öfke 

ve kızgınlık ifadeleriyle tepki verir (Ainsworth vd., 1978). Kaygılı-

kararsız bağlanma tarz bebeklerin anneleri genellikle tutarsız olarak 

değerlendirilir (Fraley ve Spieker, 2003). Kaçınan bağlanma tarzına 

sahip bebekler annesi odadayken onunla ilgilenmez ve kopuktur; o 

odadan ayrıldığında ve kısa süre sonra geri döndüğünde tepki vermez, 

onu görmezden gelir (Ainsworth vd., 1978). Kaçınan bağlanma 
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tarzına sahip bebeklerin anneleri genellikle çocuğun bağlanma 

davranışını reddedici ve ihmalkâr olarak değerlendirilir (Fraley ve 

Spieker, 2003). Ainsworth ve diğerleri (1978), bağlanma tarzlarının, 

bebeklerin bakıcının duygusal olarak ulaşılabilir ve duyarlı olup 

olmadığı ve benliğin sevgi ve bakıma layık olup olmadığı 

konusundaki beklentileriyle bağlantılı olduğunu öne sürmüştür. 

Anne ve bebek arasında yukarıda değinilen otomatik bir bağ vardır, 

ancak çocuk doğduktan sonra babanın da bebekle bir bağ kurması 

beklenir. Annenin başka nedenlerle çocuğu hemen kucağına 

alamaması durumunda, babanın çocuğun doğumuna dahil olması ve 

bebeğin yanında olması çok önemlidir. Klaus, Kennell ve Klaus’a 

(1995) göre, çocuğuyla erken temasta bulunan babalar daha sonraki 

zamanlarda onunla daha güçlü bir bağa sahip olmaktadır. Baba ve 

çocuk arasındaki ilk bağ çocuğunu tutarken yüz yüze olmasıyla yani 

fiziksel temas yoluyla gösterilir (Klaus, Kennell ve Klaus, 1995). 

Çocuğun kişiliğini oluşturan en önemli şeyin ebeveyn-çocuk bağları 

olduğu söylenebilir. Bebekler doğdukları andan itibaren 

çevrelerindeki sosyal dünyayla ilgilenmeye programlanmıştır. 

Bakıcıları aracılığıyla dünya hakkında çok şey öğrendikleri varsayılır. 

Kısaca çocukların birincil bakım verenleriyle olan etkileşimleri, 

psikolojik ve davranışsal durumları üzerinde sonsuz bir etkiye 

sahiptir. Ebeveyn ve çocuğu arasındaki uyum ve ebeveynden 

algılanan destek ve güvenin olumlu bir ilişkinin temelini oluşturduğu 

ve çocuğun psiko-duygusal gelişimini desteklediği aşikardır. Anne 

babaların olumsuz tutumları ve çocukların sosyal ve duygusal 

gelişimlerine yeterince destek vermemeleri sonucunda okul öncesi 
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çocuklarda zorbalık ve saldırganlık gibi sorunlu davranışlar 

gözlenebilmektedir (Özbey ve Alisinanoğlu, 2009). Çocuğun birincil 

bakıcıları ile güvenli bağlanması, ileride çocuğun ergenlik döneminde 

varlığına anlam verme yeteneğini olumlu yönde etkilemeye devam 

edebilmesi için büyük bir şanstır (Herrero, Estévez ve Musitu, 2006). 

Özellikle ergenlik döneminde genç çocuğa gerekli özen ve dikkat 

gösterilmediğinde saldırgan davranışlar gösterme, okulu erken 

bırakma, madde bağımlılığı faaliyetleri ve olası suç olaylarına karışma 

sorunları gösterebilmektedir (Yubero, Navarro, Elche, Larrañaga ve 

Ovejero, 2017). Etkiler ister anti-sosyal davranışlarda, ister sorunlu 

ilişkilerde veya içsel mağduriyette ortaya çıksın, çocukluk bağlanma 

tarzları ile yetişkinlik saldırganlığı arasında bir ortaklığın varlığından 

söz edilebilir. 

Yapılan çalışmalar birincil bakıcıyla olumlu bir ilişki içinde ve 

güvenli bağlanma ile büyüyen çocukların daha az saldırgan davranış 

gösterdiğine işaret etmektedir (Bloodworth, 2015). Saldırganlığın 

altında davranışın yanı sıra onu tetikleyen bilişsel ve duygusal ögeler 

mevcuttur. Düşmanca düşünceler (biliş), öfkeyi (duygu) ortaya 

çıkarabilir ve bu da saldırgan davranışa yol açar (Görgü ve Sütçü, 

2015). Güvensiz bağlanma tarzının öfke ve düşmanlık gibi kişilik 

özelliklerinin gelişimini (Thoresen ve Pattillo, 1988) ve saldırganlığı 

(Doyle ve Markiewicz, 2003; Kaplan ve Aksel, 2013) arttırdığı öne 

sürülmektedir. İşlevsel olmayan öfke güvensiz bağlanma ile ilişkilidir 

(Bowlby, 1973; Konishi ve Hymel, 2014). Yaklaşık 40 yıl süren 

boylamsal bir çalışmanın sonuçlarına göre, güvensiz (çocuğun bakım 

ve ilgi görmediği) ve kaygılı kararsız bağlanma tarzları (bir çocuğa 
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tutarsız bakım verme) saldırgan davranışlarla pozitif bir ilişkiye 

sahiptir (Parens, 2012). Parens’in çalışması, boylamsal olması 

nedeniyle yaşam boyunca bağlanma tarzlarının saldırganlık üzerinde 

etkisi olduğunu kanıtlamaktadır. Yapılan bir başka çalışmada 

kaçınmacı ve kaygılı kararsız bağlanan ergenlerin güvenli bağlanan 

ergenlere göre daha yüksek öfke ve düşmanlık sergiledikleri 

belirlenmiştir (Muris, Meesters, Morren ve Moorman, 2004). Ayrıca 

aynı çalışmada algılanan ebeveyn yetiştirme davranışları da 

öfke/düşmanlıkla ilişkili bulunmuştur. Ebeveynlerinden düşük 

düzeyde duygusal sıcaklık, yüksek düzeyde kabul görmeme ve 

tutarsız davranışlar gören ergenlerin yüksek düzeyde öfke ve 

düşmanlık gösterdikleri belirlenmiştir. Bağlanma tarzları ile öfke ve 

düşmanlıktaki bireysel farklılıklar arasındaki bağlantıyı inceleyen ve 

Meesters ve Muris (2002) tarafından gerçekleştirilen başka bir 

çalışmanın sonucu güvensiz bağlanan genç kadınların, güvenli 

bağlananlara göre daha yüksek düzeyde öfke ve düşmanlık 

bildirdiklerini göstermektedir. Williams ve Kennedy (2012) ise 

zorbalık davranışlarını ve mağdur olma durumunu inceleyerek 

ebeveyn-çocuk bağlanmasının saldırganlık düzeylerini etkilediğini 

belirlemişlerdir. Bu araştırmanın sonuçları, kadınların anneleriyle 

kaçınmacı bağlanma ve babalarıyla daha yüksek kaygılı bağlanma 

puanları aldıklarında fiziksel saldırganlığa katılma olasılıklarının daha 

yüksek olduğunu göstermiştir (Williams ve Kennedy, 2012). Sonuçlar 

esas olarak kadınlara odaklanmış olsa da, çalışma ebeveyn-çocuk 

bağlanmasının erkeklerin saldırganlığı üzerinde de etkisi olduğu 

fikrini içermektedir. 10 yıllık başka bir boylamsal araştırma, 
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ebeveynlerine güvensiz bağlanan bireylerin, romantik partnerlerine 

sözlü ve fiziksel olarak saldırganlık gösterme olasılıklarının daha 

yüksek olduğu sonucuna varmıştır (Miga, Hare, Allen ve Manning 

2010). Kuijpers, Van Der Knaap ve Winkel (2012) tarafından yapılan 

bir çalışmada ise, bağlanma tarzları tekrarlanan mağduriyet 

davranışına katkıda bulunan faktörleri ölçmek için kullanılan 

psikolojik bir araç olarak kullanılmıştır. Bu araştırma, yalnızca 

saldırgan davranışlarla olan ilişkiye bakmasa da, bağlanma kuramıyla 

ilgili önemli birkaç noktayı gündeme getirmektedir. Araştırmanın 

sonucu, kaygılı bir bağlanma tarzı yaşayan bireylerin mağdur olma 

olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. (Kuijpers, ve 

diğerleri, 2012). Kaygılı bağlanma tarzı önceki çalışmalarda 

belirtildiği gibi fiziksel ve sözel saldırganlığı arttırmaktadır ancak bu 

bulguyla bu tarzın aynı zamanda başkalarının saldırganlığına maruz 

kalmayla da ilişkili olduğunu görmekteyiz. Bağlanmanın 

yetişkinlikteki etkisini Norveç’te sadece erkek mahkumların olduğu 

bir hapishanede araştıran bir çalışmanın sonucuna göre, şiddet içeren 

suçlardan hapsedilen mahkumların, şiddet içermeyen suçlar işleyen 

mahkumlara göre kaçınmacı bağlanma tarzını kaygılı bağlanmadan 

daha fazla gösterdikleri belirlenmiştir (Hansen ve diğerleri, 2011). 

Bağlanma tarzlarının bir bireydeki saldırganlık düzeyini 

etkileyebileceği fikri önemlidir, çünkü insanların neden öfke ve 

ardından davranış sorunları geliştirdiğine dair bir neden 

oluşturmaktadır. Geçmiş araştırmalardan açıkça görülmektedir ki, 

erken bağlanmaların doğası sadece bireyin ortaya çıkan benlik 

kavramını ve sosyal dünyaya bakışını değil (Bowlby, 1969), aynı 
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zamanda sosyal kapasitelerini, iyi olma duygusunu ve sonraki 

ilişkilerini de etkilemektedir (Finzi, Cohen ve Ram, 2000). Bağlanma 

kuramının önerdiği bireyin bebeklikte nasıl yetiştirildiğine ilişkin 

derinlemesine bakış açısının, kişinin yetişkinliğe kadar sosyal ve 

ilişkisel gelişimini derinden etkilediği önceki çalışmalar tarafından 

kanıtlanmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı hem anne, hem de 

babaya ilişkin çocuklukta edinilen bağlanma güvenliğinin bireyin 

saldırganlık düzeylerini ve boyutlarını ne şekilde etkileyeceğini 

belirleyerek literatüre bir katkıda bulunmaktır. 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Katılımcılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Analize dahil edilen 150 katılımcının 

91’i (%60.7) kadın, 59’u (%39.3) erkektir. Katılımcıların yaş 

ortalaması 21.71’dir (S = 1.83).  

Veri Toplama Araçları  

Demografik Bilgiler 

Katılımcılardan yaş, cinsiyet gibi demografik bilgiler alınmıştır.  

Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri- Kısa Formu 

Ölçek geç ergenlik döneminde ebeveynlere veya arkadaşlara 

bağlanmayı tek bir toplam puanla “bağlanma güvenliği” olarak 

ölçmektedir. Ölçek uygulanış tarzına göre anneye, babaya ya da 

arkadaşa uygulanabilecek şekilde geliştirilmiştir. Ölçekte 2., 4., 5., 6., 

9. ve 10. maddeler ters puanlanmakta olup, ölçek toplamından bir 
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toplam bağlanma skoru elde edilmektedir. Ölçek maddeleri 1 “Asla” 

ve 7 “Daima” arasında derecelendirilmiştir. Ölçeğin orijinali Armsden 

ve Greenberg (1987) tarafından geliştirilmiş olup 28 maddedir. Raja, 

McGee ve Stanton (1992) 12 maddelik kısa formunu oluşturmuşlardır. 

Ölçek Türkçeye tarafından uyarlanmış olup, anne ve baba formlarının 

yüksek iç tutarlılığa ve test-tekrar güvenirliğine sahip olduğu; ayrıca 

orijinal ölçekteki güven, iletişim ve yabancılaşma faktörlerinin Türk 

örnekleminde gözlenmediği belirtilmiştir. Günaydın, Selçuk, Sümer 

ve Uysal (2005) tarafından geçerlik ve güvenirlikle ilgili bildirilen 

Cronbach alfa değeri anne formu için .88, baba formu için .90’dır. 

Aralıklı olarak ölçülen anneye bağlanma puanları arasındaki 

korelasyon .87 (p < .01), babaya bağlanma puanları arasındaki 

korelasyonun .88 (p < .01) olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin 

sadece ebeveyn kısmı kullanılmıştır. 

Buss Perry Saldırganlık Ölçeği 

Buss ve Perry’nin (1992) geliştirdiği Saldırganlık Ölçeği, Türkçeye 

Demirtaş-Madran (2013) tarafından uyarlanmıştır. Türkçeye 

uyarlanmış ölçek orijinalinde olduğu gibi fiziksel saldırganlık, 

düşmanlık, öfke ve sözel saldırganlık boyutlarına sahip olup, 9. ve 16. 

maddeleri ters puanlanan 29 maddeden oluşmaktadır. Eserde ölçeğin 

iç tutarlılık, test yarılama güvenirliği, test-tekrar test güvenirliği ve 

ölçüt geçerliği raporlanmış olup, geçerli ve güvenilir bir yapısı olduğu 

belirtilmiştir. Demirtaş-Madran (2013) tarafından bildirilen Cronbach 

alfa değerleri, ölçeğin tamamı için .85, fiziksel saldırganlık alt boyutu 

için .78, düşmanlık alt boyutu için .71, öfke alt boyutu için .76, sözel 
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saldırganlık .97, alt boyutu için .48’dir.  Dört hafta sonra tekrar 

uygulanan ölçeğe ilişkin test-tekrar test korelasyonları toplam puan 

için .97, fiziksel saldırganlık alt boyutu için .98, düşmanlık alt boyutu 

için .85, öfke alt boyutu için .85, sözel saldırganlık alt boyutu için 

.82’dir.  

İşlem 

Katılımcılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Verilerin toplanması online olarak 

Google Forms ile yapılmıştır. Katılımcılardan gönüllülüklerine ilişkin 

onay alınmıştır.  

Veri Analizi 

Değişkenler açısından cinsiyetler arasındaki farklılıklar bağımsız 

gruplar t testi ile ölçülmüştür. Saldırganlığın alt boyutları anneye 

bağlanma ve babaya bağlanma değişkenleriyle doğrusal regresyon 

analizi (Enter yöntemi) kullanılarak yordanmıştır. Analizlerde %95 

güven düzeyi kullanılmıştır. Bulgular SPSS 22 programı kullanılarak 

elde edilmiştir.  
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BULGULAR 

Betimsel İstatistikler 

Katılımcılara ilişkin betimsel istatistikler aşağıdaki gibidir: 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Betimsel istatistikler 

 

 

N Ort. Standart 

Sapma 

En Düşük 
Değer 

En Yüksek 
Değer 

Fiziksel  

Saldırganlık 

150 19.69 7.00 9 44 

Düşmanlık 150 24.02 5.71 9 39 

Öfke 150 19.77 6.03 7 33 

Sözel Saldırganlık 150 15.51 3.78 5 24 

Anneye Bağlanma 150 66.49 13.35 12 84 

Babaya Bağlanma 150 59.34 17.08 12 84 

Analizlerde kullanılacak olan verilere ilişkin öncelikle normallik 

koşulunun sağlanıp sağlanmadığı test edilmiş olup, çarpıklık ve 

basıklık katsayılarına göre (Tabachnick ve Fidell, 2013) bu 

varsayımların sağlandığı görülmüştür. Değişkenlerin çarpıklık ve 

basıklık katsayıları Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları 

Değişken Çarpıklık Çarpıklık 
S. Hata 

Basıklık Basıklık 
S.Hata 

Anneye Bağlanma -.97 .20 1.25 .39 

Babaya Bağlanma -.57 .20 -.36 .39 

Fiziksel  

Saldırganlık 

.71 .20 .19 .39 

Düşmanlık .03 .20 -.19 .39 

Öfke -.11 .20 -.73 .39 

Sözel Saldırganlık 

 

-.03 .20 -.23 .39 
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Cinsiyetler Arası Farklara İlişkin Bulgular 

Cinsiyetler arasında değişkenler açısından farklılık olup olmadığı 

bağımsız gruplar t testi ile ölçülmüştür. Anneye bağlanma, fiziksel 

saldırganlık, düşmanlık, öfke, sözel saldırganlık değişkenleri 

açısından varyansların homojenliği sağlanmış olup, babaya bağlanma 

açısından eşit olmayan varyanslar varsayımı ile sonuçlar 

raporlanmıştır. 

Saldırganlık Alt Ölçeklerinin Cinsiyetler Arası Farklarına İlişkin 
Bulgular 

Fiziksel saldırganlık açısından erkekler (Ort. = 23.10, S = 7.20) 

kadınlardan (Ort. = 17.48, S = 5.93) anlamlı olarak daha yüksek 

puanlar almışlardır [t (148)= -5.21, p < .01]. Düşmanlık açısından 

kadınlar (Ort. = 23.80, S = 5.74) ile erkekler (Ort. = 24.36, S = 5.71) 

arasında anlamlı fark bulunmamaktadır [t (148)= -.58, p = .56]. Öfke 

açısından kadınlar (Ort. = 19.52, S = 6.00) ile erkekler (Ort. = 20.17, S 

= 6.10) arasında anlamlı fark bulunmamaktadır [t (148)= -.65, p = 

.52]. Sözel saldırganlık açısından kadınlar (Ort. = 15.09, S = 3.66) ile 

erkekler (Ort. = 16.15, S = 3.91) arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır [t (148) = -1.70, p = .09] . 

Tablo 3. Cinsiyetler Arasındaki Farklar Açısından t- Testi Sonuçları 

 

 

Levene 

İstatistiği 
Ortalamaların Eşitliği İçin  
t-testi 

 

 

F p t s.d. p  

(2 kuyruk) 

Fiziksel Saldırganlık 1.97 .16 -5.21 148 0 

Düşmanlık .05 .83 -.58 148 .56 

Öfke .00 .97 -.65 148 .52 

Sözel saldırganlık .72 .40 -1.70 148 .09 
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Saldırganlık Ölçeğinin Alt Boyutlarının Ebeveyn Bağlanması ile 

Yordanmasına İlişkin Bulgular 

Saldırganlık Ölçeğinin alt boyutları (fiziksel saldırganlık, düşmanlık, 

öfke ve sözel saldırganlık) anneye bağlanma ve babaya bağlanma 

puanları ile doğrusal regresyon kullanılarak yordanmıştır. Doğrusal 

regresyonda “Enter” yöntemi kullanılmıştır. Değişkenler arasında 

çoklu bağlantı sorunu olmadığı görülmüştür. Bağımsız değişkenler 

arasındaki korelasyon .52’dir. Doğrusallık varsayımlarının sağlandığı 

görülmüştür. 

Fiziksel Saldırganlığın Ebeveyn Bağlanması ile Yordanmasına 
İlişkin Bulgular 

Anneye bağlanma değişkeni ile fiziksel saldırganlık yordandığında, 

anneye bağlanma değişkeninin fiziksel saldırganlığı negatif olarak 

yordadığı (β = -.19, t = -2.34, p = .02), modelin varyanstaki değişimi 

açıklama oranının % 0.4 olduğu (R kare = 0.036) görülmektedir. 

Anneye bağlanmaya ilişkin model genel olarak anlamlıdır [F (1,148) 

= 5.49, p = .02].  

Tablo 4. Fiziksel Saldırganlığın Anneye Bağlanma ile Yordanmasına İlişkin 
Regresyon Analizi Değerleri 

 Standartlaştırılmamış 
Katsayılar  

Standartlaştırılmış 
Katsayı  

t  p  

 B  S.Hata  Beta    

Sabit  

 

26.28 2.87  9.16 .00 

Anneye 

Bağlanma  
-.10 .04 -.19 -2.34 .02 

Babaya bağlanma değişkeni ile fiziksel saldırganlık yordandığında 

modelin genel olarak anlamlı olmadığı [F (1,148) = 3.50, p = .06], bu 



 

258 FARKLI PERSPEKTİFTEN SOSYAL BİLİMLERE BAKIŞ 

değişkenin fiziksel saldırganlığı yordamadığı (β = -.15, t = -1.87, p = 

.06) görülmektedir.   

Tablo 5. Fiziksel Saldırganlığın Babaya Bağlanma ile Yordanmasına İlişkin 
Regresyon Analizi Değerleri 

 Standartlaştırılmamış 
Katsayılar  

Standartlaştırılmı
ş Katsayı  

t  p  

 B  S.Hata  Beta    

Sabit  

 

23.39 2.06  11.38 .00 

Babaya 

Bağlanma 

-.06 .03 -.15 -1.87 .06 

 

Düşmanlığın Ebeveyn Bağlanması ile Yordanmasına İlişkin 

Bulgular 

Anneye bağlanma ile düşmanlık yordandığında,  modelin genel olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir [F (1,148)= 15.31, p <.01]. Anneye 

bağlanmanın düşmanlığı negatif olarak yordadığı (β = -.31, t = -3.91, 

p <.01), modelin varyanstaki değişimi açıklama oranının % 9.4 olduğu 

(R kare = .094) görülmektedir.   

Tablo 6. Düşmanlığın Anneye Bağlanma ile Yordanmasına İlişkin Regresyon 
Analizi Değerleri 

 Standartlaştırılmamı
ş Katsayılar  

Standartlaştırılmış 
Katsayı  

t  p  

 B  S.Hata  Beta    

Sabit  

 

32.73 2.27  14.42 .00 

Anneye 

Bağlanma  
-.13 .03 -.31 -3.91 .00 

Babaya bağlanma ile düşmanlık yordandığında modelin genel olarak 

anlamlı olduğu [F (1,148)= 23.39, p <.01], bu değişkenin düşmanlığı 

yordadığı (β = -.37, t = -4.84, p <.01), modelin varyanstaki değişimi 

açıklama oranının %13.1 olduğu (R kare = .131) görülmektedir.  
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Tablo 7. Düşmanlığın Babaya Bağlanma ile Yordanmasına İlişkin Regresyon 
Analizi Değerleri 

 Standartlaştırılmamış 
Katsayılar  

Standartlaştırılm
ış Katsayı  

t  p  

 B  S.Hata  Beta    

Sabit  

 

31.35 1.58  19.88 .00 

Babaya 

Bağlanma 

-.12 .03 -.37 -4.84 .00 

 

Öfkenin Ebeveyn Bağlanması ile Yordanmasına İlişkin Bulgular 

Öfke anneye bağlanma ile yordandığında, modelin genel olarak 

anlamlı olmadığı görülmektedir [F (1,148)= 2.00, p =.16]. Anneye 

bağlanmanın öfkeyi yordamadığı (β = -.05, t = -1.42, p =.16) 

görülmektedir.   

Tablo 8. Öfkenin Anneye Bağlanma ile Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi 
Değerleri 

 Standartlaştırılmamı
ş Katsayılar  

Standartlaştırılm
ış Katsayı  

t  p  

 B  S.Hata  Beta    

Sabit  

 

2.24 2.50  9.30 .00 

Babaya 

Bağlanma  
-.05 .04 -.12 -1.42 .16 

Babaya bağlanma ile öfke yordandığında modelin genel olarak 

anlamlı olduğu [F (1,148)= 10.45, p < .01], bu değişkenin öfkeyi 

yordadığı (β = -.26, t = -3.23, p <.01), modelin varyanstaki değişimi 

açıklama oranının %6.6 olduğu (R kare = .066) görülmektedir. 
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Tablo 9. Öfkenin Babaya Bağlanma ile Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi 
Değerleri 

 Standartlaştırılmamı
ş Katsayılar  

Standartlaştırılmı
ş Katsayı  

t  p  

 B  S.Hata  Beta    

Sabit  

 

25.15 1.73  14.53 .00 

Babaya 

Bağlanma  
-.09 .03 -.26 -3.23 .00 

Sözel Saldırganlığın Ebeveyn Bağlanması ile Yordanmasına 

İlişkin Bulgular 

Sözel saldırganlık anneye bağlanma ile yordandığında, modelin genel 

olarak anlamlı olduğu görülmektedir [F (1,148) = 14.01, p < .01]. 

Anneye bağlanma değişkeninin sözel saldırganlığı yordadığı (β = -.29, 

t = -3.74, p <.01), modelin varyanstaki değişimi açıklama oranının % 

8.6 olduğu (R kare = .086) görülmektedir.   

Tablo 10. Sözel Saldırganlığın Anneye Bağlanma ile Yordanmasına İlişkin 
Regresyon Analizi Değerleri 

 Standartlaştırılmam
ış Katsayılar  

Standartlaştırılmı
ş Katsayı  

t  p  

 B  S.Hata  Beta    

Sabit  21.05 1.51  13.95  .00 

Anneye 

Bağlan
ma 

-.08  .02 -.29 -3.74 .00 

Babaya bağlanma ile sözel saldırganlık yordandığında, modelin genel 

olarak anlamlı olduğu [F (1,148) = 9.58, p < .01], bu değişkenin sözel 

saldırganlığı yordadığı (β = -.25, t = -3.10, p <.01), modelin 

varyanstaki değişimi açıklama oranının %6.1 olduğu (R kare = .061) 

görülmektedir.  
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Tablo 11. Sözel Saldırganlığın Babaya Bağlanma ile Yordanmasına İlişkin 
Regresyon Analizi Değerleri 

 Standartlaştırılmamı
ş Katsayılar 

Standartlaştırılmı
ş Katsayı 

t p 

 B S.Hata Beta   

Sabit 

 

18.75 1.09  17.22 .00 

Babaya 

Bağlanma 

-.06 .02 -.25 -3.10 .00 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmada öncelikle saldırganlık boyutları açısından cinsiyet 

farkının olup olmadığı incelenmiştir. Bulgular saldırganlık boyutları 

arasından sadece fiziksel saldırganlık boyutunda bir cinsiyet farklılığı 

olduğunu göstermektedir. Buna göre erkekler kadınlardan anlamlı 

olarak daha yüksek düzeyde fiziksel saldırganlık göstermektedir. 

Bulgular literatürle tutarlıdır. Erkekler genel olarak kadınlardan daha 

yüksek saldırganlık göstermekte (Balşık Kaya, 2019; Dervishi ve 

İbrahimi 2018; Simons, Paternite ve Shore, 2001 ) ve kendilerini 

kadınlardan daha saldırgan olarak tanımlamaktadır (Simons, Paternite 

ve Shore, 2001). Birçok çalışma özellikle fiziksel saldırganlık 

bağlamında erkeklerin kadınlardan daha saldırgan olduğunu 

belirtmektedir (Archer, 2004; Eroğlu, 2009; Kaplan ve Aksel, 2013;  

Karriker-Jaffe, Foshee, Ennett ve Suchindran, 2008; Loeber ve Hay, 

1997; Tieger, 1980; Yıldız ve Erci, 2011). Bunun nedeni erkeklerdeki 

testosteron hormonu düzeyinin yüksek olması olabilir. Kartalcı’nın 

(2010) çalışması, saldırganlık ve testosteron düzeyi arasında olumlu 

bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda sosyal öğrenme 

kuramına göre aile ve yakın çevresini gözleyerek davranışları 
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benimseyen erkek çocukları bu deneyimlerini içselleştiriyor 

olabilirler. Demirtaş-Madran (2020) toplumsal cinsiyet rollerinin 

önemine vurgu yaparak kadınlarla erkeklerin biyolojik olarak 

saldırganlık bağlamında eşit bir potansiyele sahip olduklarını ancak 

toplumun erkeklerin saldırganlık davranışları sergilemesini 

yüreklendirmekte, kadınlarınkini ise baskılamakta olduğunu 

belirtmektedir. Demirtaş-Madran (2020) çeşitli araştırmaları (Archer, 

2010; Björkqvist, 2018; Österman ve Diğerleri, 1998) referans 

göstererek kadınların daha çok dolaylı saldırganlık türünü 

kullandıklarını belirtmektedir. Yine Demirtaş-Madran (2020) 

saldırganlığın kadınlarda ve erkeklerde eşit düzeyde var olduğunu 

ancak erkeklerin kadınlardan daha fazla fiziksel saldırganlığa ve 

kadınların da erkeklerden daha fazla dolaylı saldırganlığa 

başvurduklarını belirtmektedir. Bu bilgi de çalışmamızın bulgusuyla 

tutarlıdır. Bu çalışmada sözel saldırganlık, öfke ve düşmanlık 

boyutlarında erkekler ve kadınlar arasında bir fark bulunmamıştır.  

Çalışmanın bir sonraki aşaması, bağlanma güvenliği düzeyinin 

saldırganlığın alt boyutlarını ne şekilde yordadığının incelenmesidir. 

Bulgulara göre anneye bağlanma güvenliğinin fiziksel saldırganlığı 

olumsuz olarak yordadığı ancak babaya bağlanma güvenliğinin 

fiziksel saldırganlığı yordamadığı gözlenmiştir. Bu bulguyla kısmen 

tutarlılık gösteren Williams ve Kennedy’nin (2012) çalışmasında da 

anneleriyle kaçınmacı bağlanma ve babalarıyla daha yüksek kaygılı 

bağlanma puanları alan bireylerin fiziksel saldırganlığa katılma 

olasılıklarının daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Dervishi ve 

İbrahimi’nin (2018) çalışmasının sonuçları da bu çalışmanın 
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bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Onlara göre ergenlerde anneye 

güven boyutunun fiziksel saldırganlık boyutu ile olumsuz bir ilişkisi 

vardır. Bulgulara göre hem anneye hem de babaya bağlanma 

güvenliğinin sözel saldırganlığı olumsuz olarak yordadığı 

belirlenmiştir. Baba ile açık iletişim eksikliği ve babaya güvenli 

bağlanma boyutunun ergenlik dönemindeki sözel saldırganlık 

davranışlarının önemli bir göstergesi olduğu belirtilmektedir (Dervishi 

ve İbrahimi 2018). Troy ve Sroufe’ye (1987) göre çocuklarda 

bağlanma geçmişi ile okul öncesi yaşta sözlü ve fiziksel zorbalık 

davranışı arasındaki ilişki anlamlıdır. 

Çalışmanın bulgularına göre, hem anneye hem de babaya bağlanma 

güvenliğinin düşmanlığı olumsuz olarak yordadığı belirlenmiştir. 

Balşık Kaya’nın (2019) çalışmasında babasına güvenli bağlanan 

ergenlerde güvenli bağlanmayanlara göre düşmanlık puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırmalar, 

ebeveyn-çocuk bağlanma ilişkisinde güven oluştulan bir geçmişin, 

daha sağlıklı, daha az düşmanca çatışmaları öngördüğünü ileri 

sürmektedir (Allen ve diğerleri, 2003; Kobak, Cole, Ferez-Gillies, 

Fleming ve Gamble, 1993). Çalışmamızın sonuçları, anneye bağlanma 

güvenliğinin öfkeyi yordamadığını ancak babaya bağlanma 

güvenliğinin öfkeyi yordadığını göstermektedir. Bu bulgu da 

literatürle kısmen tutarlı bulunmuştur. Araştırmalar hem anne hem de 

babaya güvensiz bağlanma tarzlarının öfkeyi ortaya çıkardığını 

belirtmektedir (Brock ve Kochanska, 2019; Diamond ve Hicks, 2005). 

Güvensiz bağlanma tarzının öfke ve düşmanlık gibi kişilik 

özelliklerinin gelişimini arttırdığı öne sürülmektedir (Thoresen ve 
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Pattillo, 1988). Bowlby (1973), içsel çalışan modellerin bakıcılara 

erken bağlanmanın bir fonksiyonu olarak geliştirildiğini ve öfke 

deneyiminde kritik bir rol oynadığını öne sürmüştür. Bebeğe bakım 

veren ilk kişi sevecen ve duyarlı olduğunda, çocuk sevilen ve değer 

verilen bir benlik modeli ve sıcak ve sevgi dolu bir başkaları modeli 

edinerek güvenli bağlar geliştirir. Bunun tersine, bakıcı reddedici ve 

güvenilmez olduğunda, çocuk güvensiz bağlanma geliştirerek, 

sevilmeyen ve reddedilen bir benlik modeli ve/veya sevgisiz ve 

reddedici bir başkaları modeli edinir. Özellikle ebeveynlerle uzun 

süreli ve kararlı ilişkilerin durumu, bireyin duygusal yaşamını büyük 

ölçüde etkiler. İlişki iyi giderse, bir güvenlik duygusu oluşur; ilişki de 

sürekli bir tehdit algılanırsa öfke ve düşmanlık gibi çarpık duygusal 

tepkiler gelişir. Özellikle, bir bağlanma figürü tarafından tekrarlanan 

terk edilme ve reddedilme tehditlerinin, bağlanma figürünü  bu tehdidi 

uygulamaktan caydırmak için kullanılan yoğun öfke duygularına yol 

açtığı belirtilmektedir (Bowlby,  1973). Bowlby işlevsel olmayan öfke 

ile güvensiz bağlanmanın tahmin edilebilir bir ilişkisi olduğunu 

varsaymıştır. Bowlby'ye (1973) göre, bir kişi yoğun ve ısrarlı bir 

şekilde öfkelendiğinde ve tanımlanmamış bir “öfke eşiğini aştığında” 

bu öfke işlevsizleşir. Başlangıçta, bu yoğun öfke bağlanma figürüne 

yöneliktir, ancak daha sonra başkalarına yönelebilir (Bowlby, 1973). 

Bağlanmanın çocuklukta güvensiz olarak oluşması yaşamın ilerleyen 

dönemlerinde de bir dış tehdit algılandığında “güvenli bir sığınak” 

bulamamaya yol açar ve dürtü kontrolünü azaltan ve saldırganlık 

olasılığını artıran sarmal bir uyarılma tepkisi üretebilir (Dutton, 2011). 
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Sonuç olarak anne ve babaya güvensiz bağlanmanın saldırganlığın her 

boyutunda etkili olduğu bu çalışmada da ortaya konmuştur. Bu 

çalışmanın en önemli sınırlılığı fazla büyük bir örneklemle 

çalışılmamış olması ve kullanılan ölçeğin sadece bağlanma 

güvenliğini ölçmesidir. Bir sonraki araştırmanın daha büyük bir 

örneklemle ve bağlanma tarzlarının ölçümü ile yapılması 

önerilmektedir. Böylece çok daha kapsamlı bir bilgi literatüre 

sunulabilir.  

Çocuklar ve ebeveynleri arasındaki etkileşimin, onların psikolojik ve 

davranışsal durumları üzerinde sınırsız etkileri olduğu barizdir. Elbette 

anne-baba ve çocuklar arasındaki uyum ve anne-babadan alınan 

destek ve güven, tüm yaşam boyunca olumlu bir ilişkinin temelini 

oluşturur. Bu bilgilerin yeni anne baba olacakların yollarına ışık 

tutması ümit edilmektedir. 
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GĠRĠġ 

UNESCO’nun ―Bilgi Toplumları İnşası‖ teması altında 1992 yılından 

beri Dünya Belleği Programı ile ilgili çalışmalar yürüttüğü ve bu 

bağlamda 1993 yılında Polonya’da yapılan toplantının ardından her iki 

yılda bir düzenli olarak toplantılar gerçekleştirdiği bilinmektedir.  

Program ile, insanlığın belleğini oluşturan ve çeşitli nedenlerle yok 

olma riski taşıyan belge ve bilgilerin korunması, dijital olarak 

paylaşımı, evrensel erişimi, bu konuda dünya çapında farkındalık 

sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 1995 yılında Dünya 

Belleği Kütüğü oluşturulmuş; 1997 yılında ise kütüğe ilk kayıt 

alınmıştır. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun önerisi ile, 

ülkemizden yedi belge belgesel miras olarak kütüğe kaydedilmiştir 

(URL-1; URL-2). 

Çalışmanın amacı, belgelerin korunmasını amaçlayan ―Dünya 

Belleği‖ kavramı ve kütüğünden hareketle tarihi yapı ve çevrelerin 

korunmasında çok önemli bir yer tutan belgelerin sürekliliğini 

sağlamaya yönelik olarak bu satırların yazarınca oluşturulan ―belgesel 

sürdürülebilirlik‖ kavramının, koruma ve bellek açısından önemini 

tartışmaktır.  

Bu bağlamda çalışma, diyalektik yöntem ile ele alınmakta; konunun 

farklı boyutları tartışılmaktadır. Araştırmada belgesel 

sürdürülebilirliğin önemi ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 
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1. DÜNYA BELLEĞĠ KAVRAMI 

 

1.1.  Bellek Kavramı 

Bellek, unutma ve anımsama edimleri ile ilişkili olup, disiplinler arası 

çalışmaların konusu olan çok boyutlu bir olgudur. Toplumsal, 

psikolojik, tarihsel etkilerle şekillenir.  

Bellek, ―yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini  

bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin‖ 

olarak tanımlanmaktadır (URL-3). 

Araştırmacılar, bellek kavramını farklı şekillerde gruplan- 

dırmaktadırlar. Duygu, amaçlar ve anlamların kesiştiği yerde 

konumlandırılan otobiyografik bellek, ―yaşantıların saklandığı ve geri 

getirildiği bellek yapısı‖dır (Sarp, Tosun, 2011: 446). Tulving, anısal 

bellek (yaşanmış olayların yer ve zaman verisi ile saklandığı bellek) 

ve semantik bellekten (dünyayla ilgili sembolik bilgilerin saklandığı 

bellek) söz eder (Tulving, 2002, 1-25’den aktaran Sarp, Tosun, 2011: 

448).   Assman, bellek konusunu biyolojik ve genetik alandan 

toplumsal alana çekmiş; bireysel bellek, iletişimsel bellek ve kültürel 

bellek olmak üzere üç tür belleğe değinmiştir. “Kültürel düzeyde, 

tarihsel, efsanevi ve kültürel zaman içinde kültürel kimliği oluşturan 

kültürel bellek”tir. Assman’a göre, ―kültürel bellek, bir toplumun, 

kendisi hakkında sahip olduğu fikri hem dengede tutmak, hem de 

kendi bünyesinde yaymak üzere „beslenen‟, her bir dönemin ve her bir 

toplumun kendisine özgü, tekrar tekrar kullanılabilen metinler, 

imgeler ve ritüeller bütününü içerir‖ (Assman, 1995:125-132 ve a.y., 

2008, 109’dan aktaran Pultar, 2019: 353-375). Kültürel bellek, 
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toplumun kimliğini ve kimliğin sürekliliğini sağlar. Halbwachs 

(1925), bireysel (kişisel) bellek ve kolektif bellek olmak üzere iki tür 

bellekten söz eder. Bireysel bellek grup tarafından şekillenir ve 

kolektif bellekten beslenir. Kolektif bellek, toplumu bir arada tutan, 

şekillendiren, aidiyet duygusunun anlatı ve geleneklerle oluşturulduğu 

bellektir. Nora (1984), belleği çerçeve; stratejiler kümesi; değerinin 

onunla ne yapıldığına bağlı bir varlık olarak nitelendirir. Harth (2008: 

86-88) ise, belleği anıların depolandığı zihinsel yer şeklinde 

tanımlayarak bugünü, geçmişe bağlama olanakları sunanın kültürel 

bellek olduğunu belirtir.  Schudson, toplumsal belleğin kişilerin 

deneyimlemedikleri, kültürel eserlerden öğrendikleri geçmiş bilgisi 

olduğuna işaret eder. Geçmiş-bugün-gelecek arasında köprü oluşturur 

(Schudson, 1997:348’den aktaran Atik, Bilginer Erdoğan, 2014). 

Kolektif bellekte, geçmişteki bir olay veya deneyim, tüm katılımcılar 

için farklıdır (Schudson, 2007: 179).   

Dünya belleği, evrensel ölçekteki toplumsal bellek olarak 

düşünülebilir. 

 1.2. Dünya Belleği Programı 

Dünya Belleği kapsamındaki değerler, Belgesel Miras olarak 

nitelendirilmekte olup, ülkelerin çok özellikli, önemli izler bırakmış 

varlıklarını oluşturmaktadır. Bu konu daha geniş kapsamlı olarak ele 

alındığında, ülkeler, kentler ve farklı ölçekteki diğer yerleşimler için 

korunarak geleceğe aktarılması gereken önemli belgeler düşünülebilir. 

Program, uluslararası, ulusal ve bölgesel bağlamda önemli belgesel 

mirasın korunması ve erişimini sağlamaya yöneliktir. 
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―Dünya Belleği Programının vizyonu, dünyanın belgesel mirasının 

herkese ait olması, herkes için tam olarak korunması ve kültürel 

geleneklerin ve pratiklerin gerektiği gibi kabul edilmesiyle, herkes 

tarafından engellenmeden kalıcı olarak erişilebilir olması 

gerektiğidir‖ (URL-1). 

Dünya Belleği’nin amaçları: 

―1) Yeryüzünün belgesel mirasının en uygun tekniklerle 

korunmasını kolaylaştırmak, 

2)  Belgesel mirasa evrensel erişim konusunda yardımcı olmak, 

3) Belgesel mirasın varlığı ve önemi hakkında dünya çapında 

farkındalık oluşturmak‖tır (URL-2). 

Dünya Belleği’ne kayıtlı belgeler, Afrika, Arap Ülkeleri, Asya ve 

Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Karaipler 

olmak üzere beş bölge ve bunlar kapsamında yer alan ülkeler şeklinde 

tanımlanmıştır. En fazla belge, Avrupa ve Kuzey Amerika 

bölgesindedir. Tablo 1’de her bölgenin içerdiği ülkeler ve her ülkenin 

belleğe kayıtlı belge sayısı belirtilmektedir. En fazla belgenin kütükte 

kayıtlı olduğu ülkeler ise, 23 belge ile, Almanya ve İngiltere’dir.   

Grafik 1’de kütükte 10 ve üstü belgesi olan ülkeler belirtilmiştir. 

Türkiye’nin Dünya Belleği kapsamında yedi eseri kayıt altındadır.  
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Tablo 1: Dünya Belleği Kütüğü’ndeki Belgelerin Konumlandığı Bölgeler ve 

Ülkeler 

Afrika 

 

(23) 

Arap Ülkeleri 

 

(13) 

Asya ve 

Pasifik 

(115) 

Avrupa ve  

K.Amerika 

(274) 

Latin Amerika 

ve Karaipler 

(91) 

Angola (1) 

Gana (1) 

Morityus (2) 

Senegal (3) 

Zimbabve (1) 

Benin (Nijerya) 

(1) 

Madagaskar (1) 

Nambiya (1) 

Güney Afrika (5) 

Etiyopya (1) 

Mali (3) 

Nijerya (1) 

Tanzanya Cum. 

(2) 

 

Cezayir (1) 

Fas (2) 

Tunus (2) 

Mısır (4) 

Umman (1) 

Lübnan (2) 

Suudi Arabistan 

(1) 

Avustralya (6) 

Çin (13) 

Endonezya (8) 

Kazakistan (3) 

Myanmar (4) 

Pakistan (1) 

Sri Lanka (2) 

Timor-Leste (1) 

Vietnam (3) 

Bangladeş (1) 

Fiji (1) 

İran İslam Cum. 
(10) 

Malezya (5) 

Nepal (2) 

Filipinler (4) 

Tacikistan (1) 

Özbekistan (3) 

Kamboçya (2) 

Hindistan (9) 

Japonya (7) 

Moğolistan (4) 

Yeni Zelanda (3) 

Arnavutluk (1) 

Azerbaycan (2) 

Bosna Hersek  

(2) 

Hırvatistan (1) 

Estonya (1) 

Gürcistan (5) 

Macaristan (7) 

İsrail (6) 

Letonya (3) 

Hollanda (16) 

Portekiz (10) 

Slovakya (3) 

İsveç (7) 

Ukrayna (4) 

Ermenistan (3) 

Belarus (2) 

Bulgaristan (3) 

Çek Cum. (8) 

Finlandiya  (3) 

Almanya (23) 

İzlanda (2) 

İtalya (8) 

Anguilla (1) 

Barbados (6) 

Brezilya (10) 

Kosta Rika (2) 

Dominik Cum. 

(2) 

El Salvador (1) 

Jamaika (3) 

Hollanda Antilleri 

(2) 

Paraguay (1) 

St. Lucia (2) 

Surinam Cum. 

(3) 

Venezüela 
Bolivar Cum. (3) 

Arjantin (3) 

Beliz (1) 

Şili (3) 

Küba (3) 

Dominik (1) 

Guatemala (1) 

Meksika (13) 

Nikaragua (1) 



 

278 FARKLI PERSPEKTİFTEN SOSYAL BİLİMLERE BAKIŞ 

Kore Cum. (16) 

Tayland (5) 

Vanuatu (1) 

 

 

 

 

 

 

Lüksemburg (1) 

Norveç (6) 

Rusya 

Federasyonu  

(14) 

Slovenya (1) 

İsviçre (5) 

İngiltere (23) 

Avusturya (15) 

Belçika (5) 

Kanada (7) 

Danimarka (8) 

Fransa (13) 

Yunanistan (1) 

İrlanda (2) 

Letonya (3) 

Malta (1) 

Polonya (17) 

Sırbistan (3) 

İspanya (11) 

Türkiye (7) 

ABD (11) 

Peru (3) 

St. Vincent ve 

Grenadinler (1) 

Trinidad ve 

Tobago (6) 

Bahamalar (2) 

Bolivya (4) 

Kolombiya (2) 

Kurasao (1) 

Ekvador (1) 

Guyana (2) 

Monserat (1) 

Panama (1) 

St. Kitts ve 

nevis(1)  

Sint Maarten (1) 

Uruguay (3) 
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Grafik 1: Dünya Belleği Kütüğünde 10 ve Üstünde Kayıtlı Belgesi Olan Ülkeler 
 
Dünya Belleği kapsamındaki belgeler bağlamında (URL-1): 

- İnsanlık tarihinin ilk edebi belgelerinden ve en eski dört Veda’dan 

biri olan Rigveda (Hindistan); 

- Burma Kralı Alaungphaya’nın Büyük Britanya Kralı II. George’a 

yazdığı 1756 yılından kalma Altın Mektubu (Almanya, İngiltere, 

Myanmar); 

- Lu «Altan Tobchi». Varolan tek özgün el yazması olan, 1651’de 

yazılan Moğolistan ve komşularının tarihini anlatan Altın Tarih; 

- Hoca Ahmed Yesevi’nin el yazmaları koleksiyonu (Kazakistan); 

- Hint Okyanusu Tsunami arşivleri (Endonezya); 

- Modern ve Çağdaş zamanlarda Suzhou İpek Arşivleri (Çin); 

  - Anne Frank‟ın günlükleri (Hollanda) örneklenebilir. 
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Resim 1: Dünya Belleği’nde Yer Alan 1756’dan Kalma Altın Mektup (URL-1) 

 

  

Resim 2:  İbni Sina Yazmaları Koleksiyonu (URL-1) 

 

Dünya Belleği’nde Türkiye’den yedi belge kayıtlıdır (URL-2). Bunlar: 

     * Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü 

Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (2001) 

* Boğazköy Hitit Tabletleri (2001) 



 

 281 

* İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi İbn-i Sina Yazmaları 

Koleksiyonu (2003) 

* Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi (2013) 

* Kültepe Tabletleri (2015) 

* Divanü Lügati’t-Türk (2017) 

* Piri Reis’in Haritası (2017) dır. 

Belgelerin kütüğe giriş tarihlerine bakıldığında, ilk olarak girenlerin 

Kandilli Rasathanesi El Yazmaları ve Boğazköy Hitit Tabletleri 

olduğu görülmektedir.  

2. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE BELGESEL 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK 

 

2.1.  Sürdürülebilirlik Olgusu 

   

  İnsan – çevre uyumuna dayanan ve çeşitli alanlarda kullanılan 

sürdürülebilirlik kavramı, sürdürmek, devam ettirmek anlamında olup 

insan geleceğini konu almaktadır. 

  Özünde kaynakların fiziksel ve sosyal duyarlılıkla kullanılmasına 

yönelik olan sürdürülebilirlik, koruma-kullanma dengesi olarak 

nitelenebilir. Bu açıdan, ―Dünya atalarımızdan bize miras kalmadı, 

onu çocuklarımızdan ödünç aldık‖ şeklindeki Kızılderili atasözünü 

anımsatmaktadır. 

Kavram, ilk kez 1972 yılında Stockholm kentinde gerçekleştirilen 

Dünya Çevre Konferansı Raporu’nda gündeme gelmiştir (Türkiye 

Barolar Birliği, 2014). Farklı boyutları olan sürdürülebilirlik kavramı, 

aynı zamanda çeşitli disiplinleri de içermektedir. Bununla birlikte, 
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genelde çevre bağlamında ele alınmaktadır. ―Doğayı tüketmeden 

kullanmak‖ ilkesi ile bütünleştirilen sürdürülebilir kalkınma ile de 

ilişkilendirilmektedir. Özünde gelecek nesillere daha iyi bir dünya 

bırakma bulunduğu belirtilebilir.  

  Sürdürülebilirlik olgusu, çok farklı boyutlar içerir. Ekonomik, 

toplumsal, mekânsal, ekolojik, kültürel, sosyal, sosyokültürel, 

çevresel, kurumsal sürdürülebilirlik gibi. Çalışmada tarihi çevrenin 

sürdürülebilirliğine fiziki veya mekânsal sürdürülebilirlikten öte 

belgelerin sürdürülebilirliği yani belgesel sürdürülebilirlik açısından 

bakılmaktadır. 

2.2.  Belgesel Sürdürülebilirlik 

 

  Belgesel sürdürülebilirlik, bir yönü ile belgelemenin önemini 

vurgulamaktadır ki, konuya pek çok uluslararası tüzükte de yer 

verilmiştir. Atina Konferansı, Carta del Restauro ve Venedik Tüzüğü 

gibi. Tarihi yapı ve çevreler ile ilgili her türlü bilgi, ―tarihsel bilginin 

geleceğe doğru aktarımı‖ açısından büyük önem taşır.  

  Fiziksel sürdürülebilirliği olmayan, yani günümüze ulaşmayan tarihi 

çevreler, belgeler üzerinden okunabilmektedir. Bazen de neyin fiziksel 

olarak neyin belgesel olarak sürdürülebilirliğinin sağlanacağı 

tartışmaya açık olmaktadır. Tarihsel süreçte farklı dinlere hizmet 

vermiş yapılardaki duvar resimlerinde hangi katmanın korunacağı; 

çok katmanlı tarihi yapılarda katmanların birlikte korunup 

korunamayacağı gibi (Akyüz Levi, 2017).  
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Tarihi çevrelerin korunmasında yapıların varlığı fiziksel; özgün işlevin 

devamı işlevsel; yapının aynı sülalenin kullanımında olması sosyal 

sürdürülebilirlik olarak belirtilebilir.  

  Korumada önem taşıyan bir başka olgu ise, belgelerin sürekliliği yani 

belgesel sürdürülebilirliktir.  Schudson’un belirttiği gibi kültürel 

bellek, deneyimlenmeyen, kültürel eserlerden öğrenilen geçmiş 

bilgisidir. Dolayısıyla, bu bilgi ancak belgesel mirasın sürekliliği ile 

sağlanabilir. Belgesel sürdürülebilirlik, yapı ve çevresinin süreçteki 

değişimini algılamak, koruma-onarım çalışmalarında yararlanmak 

yanı sıra, günümüze ulaşmayan örnekleri belgelerden okumak 

bağlamında büyük önem taşımaktadır.  Örneğin antik kent kazılarında 

höyüğün alt katmanlarına inilebilmesi, üst katmanın belgelenip 

kaldırılması ile olanaklıdır. Dolayısı ile söz konusu katmanın fiziksel 

olarak devamlılığı olmamakta, yalnızca belgesel sürdürülebilirliği söz 

konusu olmaktadır.  

2.3.  Odak ÇalıĢma 
 

  Araştırmada İzmir kent merkezinde, Konak Meydanı’nda yer almış 

olan ve günümüze ulaşmayan Sarıkışla yapısı örneklenmektedir. 

Yapıyı görmemiş olanlar, çeşitli yazılı ve görsel kaynaklara dayanarak 

konu hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler.  

  1826-1829 yılları arasında yapılan, kent merkezinde Konak 

Meydanı’nda konumlanan Kışla-yı Hümayun olarak da bilinen 

Sarıkışla, 1955 yılında yıkılmıştır. Konum ve nitelik olarak var olduğu 

süreçte kentin önemli yapılarından biri niteliğini yansıtmıştır. 1901 

yılında Saat Kulesi’nin yapımı sonrasında çevre içindeki konumu daha 
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vurgulu duruma gelmiştir. Kışla’nın süreç içinde çeşitli onarımlar ve 

değişiklikler gördüğü kaynaklarda aktarılmaktadır.  

  Ürük, yapımda kullanılan bazı taşların Kadifekale’den getirildiğini 

belirtmektedir (Ürük 2008: 218’den aktaran Alpaslan, Gülenç, 2019: 

32).  

  Yapının var olduğu süreci görmemiş olanlar, Sarıkışla konusunda 

yazılı ve sözlü aktarımlar yanı sıra, çeşitli görseller aracılığıyla bilgi 

edinebilmektedir. Tarihsel süreçte gerçekleştirilmiş haritalardan 

yapının ve çevresinin değişimi okunabilmektedir. Plan olarak izi, 

süreçte yapılan eklemeler, çevresindeki yapılaşmalar, değişim 

sürecinin irdelenebilmesine olanak sunmaktadır. Gezi notları, tapu 

kayıtları, arşivler konuya ışık tutmaktadır.  İzmir’in Graves haritası ve 

1880 tarihli haritasından yapının çevre içindeki konumu ve planı; 

yapıya ait eski fotoğraflardan Sarıkışla’nın cephesi ve mimari 

özellikleri, çevre yapılar; 6310 sayılı kanun maddesinden süreçte 

çevresinde yapılacak yapılar konusunda bilgi edinilmektedir. Bir 

başka ifade ile, yapının geçmiş bilgisi belgelerden okunmaktadır. 

Çalışmada, bu bağlamda birkaç örneğe yer verilmiştir (Harita 1-2, 

Resim    3-6).   
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  Harita 1: İzmir’in Thomas Graves Haritasında (1837) Sarıkışla 

  Kaynak: Beyru, 2011: 58. 
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  Harita 2: 1880 Tarihli İzmir Haritasında Sarıkışla 

  Kaynak: Beyru, 2011: 85 (Leipzig Bibliyografya Enstitüsü’nden). 
 

 
Harita 3: Sigorta haritalarında (1905) Sarıkışla 
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  Resim 3: Sarıkışla ve Çevresinin 1927’deki Görünümü 

  (Kaynak: İzmir Fotoğraf Albümü (1927-1928), 2001)  

 

 
   

  Resim 4: Sarıkışla ve Çevresi (URL-4) 

   

   

  Resim 5: Sarıkışla ve Çevresi (URL-4) 
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  Resim 6: 6310 Sayılı İzmir’de Sarıkışla ve Müştemilatının İzmir Belediyesi’nin 
Yapacağı Binalarla Mübadelesi Hakkında Kanun (URL-5) 

   

SONUÇ 

Sonuç olarak, koruma altındaki tarihi yapı veya alanın (tescilli yapı, 

sit alanı) en üst koruma derecesi olarak ünik niteliğiyle Dünya Miras 

Listesi’nde yer alan eserlerin düşünülmesi gibi; korunması gereken 

tarihsel belgelerin (harita, fotoğraf, çizim vb) zirve koruma düzeyi 

olarak da Dünya Belleği düşünülebilir.  

Tarihi yapıların restitüsyonlarının sağlıklı şekilde yapılabilmesi, 

özgün şekline uygun olarak restorasyonlarının gerçekleşebilmesi 

açısından ilgili belgeler olmazsa olmaz unsurlardır. Bunların 

sürdürülebilirliği, yani belgesel sürdürülebilirlik, koruma disiplini 

açısından son derece gereklidir.  

Belgelerin sürdürülebilirliği, tarihi yapı ve çevrelerinin değişimini 

okumak, korunma ve onarımlarında başvurulan kaynaklar olarak 
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kullanmak, günümüze ulaşmayan tarihi yapı ve çevreleri belgelerden 

okuyarak bilgilenmek açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla 

belgeler, adeta bizlere zaman tünelinde yolculuk yaptırmaktadır.  

Bu bağlamda çalışmada, günümüze ulaşmayan bir örnek olarak 

İzmir’de geçmişte var olan Sarıkışla yapısı görsel kaynaklar üzerinden 

ele alınmıştır. Günümüz Konak Meydanı düzenlemesinde Ersen 

Gürsel tarafından yapılan tasarım, geçmişe yönelik bazı referanslar 

vermektedir. Bu amaçla geçmişin kıyı izi bir su ögesi ile, Sarıkışla da 

tasarlanan sergi mekânı kapsamında duvar izi ile tarihsel sürekliliği 

hissettirecek tarzda ele alınmıştır.  

Yapı fiziksel olarak günümüze ulaşmasa da, yazılı ve görsel belgeler 

sayesinde belgesel sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Dolayısıyla 

geçmişi okumak ve algılamak açısından da belgesel sürdürülebilirlik 

gerekliliği tartışılmaz bir olgudur.  Bu açıdan tarihi belgelerle ilgili 

dijital arşivlerin oluşturulması ve bunlara araştırmacıların erişiminin 

sağlanması gereklidir.  
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GİRİŞ 

Tarihsel süreç içerisinde insanoğlu birçok nedenden dolayı, yaşam 

alanını değiştirmiş ya da değiştirmeye mecbur kalmıştır. Zamana ve 

şartlara göre değişiklik gösteren göç olgusu, kimi zaman suya 

yakınlık, yerleşim birimlerine yakınlık ve benzeri nedenlerle 

gerçekleştirilirken; günümüzde ise daha çok ulaşım, işe yakınlık, 

merkeze yakınlık, sağlık imkânlarına yakınlık gibi nedenlerden dolayı 

gündeme gelmektedir. 

Göç olgusu, iki temel üzerinden tanımlanmaktadır. Bunlardan biri, 

kişi ya da toplumların yer değiştirmesi ve diğeri ise; ülke içerisinde 

olmasının yanı sıra, ülke dışına da yapılması şeklindedir 

(Gönüllü,1996:94). Ancak göçmen, mülteci ve sığınmacı 

kavramlarıyla alakalı kavramsal manada karışıklıkların olduğu açıktır. 

Bu noktadan hareketle, Suriyelilerin uyum süreci değerlendirilmekte 

ve gerek sosyal hizmetin gerekse STK' ların rolü tartışılmaktadır. 

Türkiye'deki Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı bölgeler, aldıkları ve 

alamadıkları hizmetler temelinde; sığınmacı, göçmen ve mülteci 

kavramlarının incelenmesi ve Türkiye'deki Suriyelilere yönelik uyum 

sürecine katkı sağlayacak sosyal hizmetlerin sınıflandırılması ve 

tahlili konumuza hizmet etmektedir. Suriyelilere sağlanan eğitim, 

barınma, sağlık ve sosyal yardımların ihtiyaçları ne denli karşıladığı 

ve uyum süreci içerisindeki etkileri üzerinde durulması 

amaçlanmaktadır. 
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Konu bünyesinde, günümüz açısından büyük önem arz eden yerinden 

edilmiş insanların yaşam koşulları, gittikleri ülkelerde yaşadıkları 

zorluklar ve hükümetlerin, özellikle de Türkiye'nin Suriyelilere ilişkin 

geliştirdikleri sosyal hizmet temelli politikalar değerlendirilmektedir. 

Burada STK'ların rolü ise, yaptıkları çalışmalar bazında ele 

alınmaktadır. Yapılan çalışmalar ve uygulanan stratejilerin, 

Suriyelilerin uyum sürecine ne denli katkı sağladıklarının tespit 

edilmesiyse daha sonra uygulanacak olan politikalara ışık tutması 

açısından değerli görülmektedir. 

1.GENEL BİLGİLER 

1.1.TANIMLAR 

Mülteci ve göçmen kavramlarına bakıldığında, sıklıkla karıştırıldığı 

açıktır. Bu nedenle, öncelikle kavramlar arasında anlam kaymalarını 

gidermek önem arz etmektedir. 

Çalışmanın bu kısmında mülteci ve göçmen kavramları anlamsal, 

içerik ve kapsam manasında kıyaslanmaktadır. 

1.1.1.Mülteci Kavramı 

Bazı uzmanlara göre mülteciler, özel insan kategorisinde yer 

almaktadır. Bundan kasıt, mültecilerin ulus-devlet eylemleri 

neticesinde yaratılmış olmalarından kaynaklanmaktadır (Benhabib, 

2006:74). 

Mülteci, kendi vatandaşlığının dışında bir ülkede bulunan ve din, dil 

ırk ve benzeri farklılıklarından dolayı ülkesine döndüğünde zulme 
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uğrama riski bulunan ve bu nedenle, ülkesine dönemeyen kişiye 

denilmektedir (Türk Kızılayı, 2018). 

Mültecilik, uluslararası hukuk bağlamında kendi ülkesinin dışında 

bulunan ve ırkı, dini, dili, inanışları veya diğerlerinden farklı olan 

özellikleri nedeniyle ülkesine döndüğünde eziyet göreceğini kabul 

eden ve bu nedenlerden ötürü ülkesine dönmeyen veya dönemeyen 

insanları ifade etmektedir (Vardar, 2016). 

Mülteci statüsü kazanmak adına bazı özellikleri barındırmak gerekli 

olmaktadır. Bunlar arasında; ülke dışında olunması, zulme 

uğramaktan korkma durumu, din, dil, ırk, renk veya inanıştan kaynaklı 

zulme uğrama korkusu hissetme, zulüm korkusunun gerçekliği ve bu 

korkulardan dolayı ülkesine dönememe veya dönmeyi kabul 

etmemeyi içermektedir (Bulut ve Akın, 2016:3019). 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 

verilerine bakıldığında, dünya genelindeki en yoğun mülteci 

hareketlerinin 2014 yılında görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Her gün 

ortalama olarak 42.500 kişinin vatanını terk ettiği tespit edilmiştir. 

Savaştan kaçan kişilerin sayısı ise, 4 kat artmış durumdadır (Ay, 

2016). 

Mültecilik durumu uluslararası bir sorun olarak kabul edilmektedir. 

Mülteci sorunu, uluslararası protokoller ve mevzuatlar üzerinden 

çözüme kavuşturulmaktadır (Yükseker, 2006). 

Türk Hükümeti'nin mültecileri 3. sınıfta incelediği ve kabul ettiği 

görülmektedir. Tablo 1 incelendiğinde; 
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Tablo 1:Türk Hükümeti'nin Mültecileri Sınıflandırması 

Sözleşme Mültecileri Uluslararası Mülteciler  Ulusal Mülteciler 

Coğrafi sınırlama söz 
konusudur. 

Sığınmacı statüsünde 

kabul edilen, bir süre 

misafir edilen ve 

sonrasında başka bir 

ülkeye geçiş yapan 

mültecilerdir. 

Türk olan ya da Türk 

kültürüne yakın olan 

mültecilerdir. 

1951Cenevre 

Sözleşmesi'ndeki 
mülteci tanımı geçerli 

olmaktadır. 

 

 

Türkiye'de mülteci 
kategorisine alınmazlar. 

Türk Hukuku'nda onlara 

özel bir statü 

verilmektedir. 

Sınırlı sayıdadırlar ve 
Türkiye genellikle ilk 

sığındıkları yer 
olmaktadır. 

Genel olarak göçmenlere 

tanınan haklardan 

yararlanmaktadırlar. 

Kaynak: Uluşan, 1933 

 

1.1.2. Sığınmacı Kavramı 

Sığınmacı ise, uluslararası koruma talep eden, ancak statüleri resmi 

manada tanınmamış olan kişileri ifade etmektedir (Türk Kızılayı, 

2018). 

Kişilerin zorunlu göç sebebiyle kendi ülkeleri içerisinde başka yerlere 

sürülmesi ayrı bir konu iken, bu kişilerin uluslararası sınırlar dışına 

çıkarılması durumunda mülteci olmaları farklı bir hususu ortaya 

koymaktadır (Gender, 1999:8). 

İltica eden kişilere bakıldığında, bireysel olarak ayrımcı durumlarla 

karşı karşıya kalan, savaş, iç savaş ve benzeri durumlarda kendisini 
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bulan kişiler karşımıza çıkmaktadır. Bu durum toplu bir biçimde 

yaşandığı takdirde ise, toplu iltica ile birlikte mültecilik söz konusu 

olmaktadır (Öztürk, 1991:150-151). 

1.1.3. Göçmen Kavramı 

Göçmen kavramına ait tek bir tanımlama bulmak mümkün değildir. 

Özellikle uluslararası arenada birçok göçmen tanımlamasına rastlamak 

olasıdır.  Birey, göç etme kararını kendi iradesiyle ve kişisel uygunluk 

sebebi ile almaktadır. Ayrıca, zorunluluk söz konusu değildir. 

Buradan hareketle göçmen, kişinin ve ailesinin hayatını 

kolaylaştırmak veya daha iyi hale getirmek adına farklı bir bölge veya 

ülkeye hareket eden olarak ifade edilmektedir. Birleşmiş Milletler 

(BM)’in göçmen tanımlamasında ise; göçe ilişkin sebepler, zorunlu 

veya gönüllü olması, düzenli veya düzensiz oluşuyla birlikte göç 

yolları konularıyla ilgilenmediği görülmektedir. Bir kişinin yabancı 

bir ülkede bir yıldan fazla kalması şeklinde tanımlamaktadır. Yabancı 

bir ülkeye gelen iş adamları ve turistlerin bu tanımın dışında kaldığı 

görülmektedir. Farklı tanımlamalar ise, mevsimlik işçi olan ve kısa 

dönemli olarak yer değiştiren kişileri içermektedir (Göç Terimleri 

Sözlüğü, 2020). 

1.2. Türkiye’de Suriyelilerin Durumu 

Suriye iç savaşının başlangıcında, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan 

Suriyeliler bu durumun geçici olduğunu ve kısa süre içerisinde 

yurtlarına geri döneceklerini düşünmekteydiler. Ancak, savaşın 

gitgide uzaması bu ümitleri bitirmiş bulunmaktadır. 
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Günümüzde yapılan araştırmalara göre, Türkiye'ye gelen Suriyeli 

mültecilerin çoğunluğun ileride de burada yaşama düşüncelerinin 

olduğu ve hatta imkân tanındığı takdirde vatandaşlık almak istedikleri 

tespit edilmiştir (Apak, 2015; Erdoğan, 2015). 

Yetişkinlerin dahi alışmasının güç olduğu şartlara sahip bu durum 

içerisinde, çocukların durumu anlaması ve kabullenmesi daha da zor 

olabilmektedir. Aynı zamanda, çocukları bekleyen birçok tehlike de 

söz konusudur. Bunlar arasında; yoksulluk, hastalık, barınacak yerin 

olmaması, kötü yaşam şartları, kötü niyetli insanlar tarafından zarar 

görme, işkence, cinsel istismar veya kötü şartlarda çalıştırılma 

sayılabilmektedir. 

Çocukların kültürel uyumunun geleceklerine de şekil vereceği 

düşünüldüğünde, üzerinde ağırlıklı olarak durulması gereken bir konu 

olduğu kabul görmektedir. Burada, mülteci çocuklara yönelik 

toplumun tutumu dikkat çekmektedir. Eğer toplum kapsayıcı ve 

özümseyici nitelikte ise, çocukların uyumu kolaylaşacaktır. Ancak 

farklılıkları bünyesinde barındırmakta zorlanan ve katı kurallara sahip 

ise, bu durum uyum sürecini olumsuz etkileyecektir (Berry,1997). 
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Şekil 1: Suriyeli Mülteci Çocukların Karşı Karşıya Kaldıkları Risklerin Oranları 
Kaynak: UNHCNR, 2015 

 

2011 Suriye iç savaşından itibaren Suriyeli mültecilere ilişkin her 

geçen gün sayısal manada artışın görüldüğü Türkiye'de bazı 

demografik verilere göz atmak mantıklı olacaktır. 

Tablo 2: Türkiye'deki Suriyeli Mültecilere İlişkin Demografik Özellikler 

Cinsiyet 0-4 Yaş  5-11 Yaş 12-17 

Yaş 

18-59 

Yaş 

60+ Toplam 

Erkek  %7.1 %8.2 %8 %28.3 %1.6 %53.2 

Kadın %6.6 %8 %6.8 %23.6 %1.7 %46.8 

Kaynak: Zayimoğlu, 2018  

Tablo 2'de görüldüğü üzere, erkeklerin % 53.2 orana, kadınların ise 

onlara yakın olan %46.8'lik orana sahip oldukları görülmektedir. 

Erkeklerde çoğunluktaki yaş grubu 18-59 olarak görülmektedir. 0-4 

yaş aralığındaki çocukların ise, % 7.1'lik erkek mülteci çocukları 

temsil ettiği görülmektedir. 0-17 yaş aralığına bakıldığında, erkeklerin 
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%23.3'lük bir dilimi kapsadığı açıktır. Bu oranın çok yüksek olduğu 

kabul edilmektedir. 

Kadınlarda ise çoğunluğu, erkeklerde olduğu gibi 18-59 yaş aralığı 

temsil etmektedir. 0-4 yaş aralığındaki çocukların ise, % 6.6'lık bir 

dilime denk geldiği, 0-17 yaş aralığında bulunan kadınların da % 

21.4'lük dilimi kapsadığı görülmektedir. Buradan hareketle, 

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin neredeyse yarısına yakınının çocuk 

olduğu tespit edilmiştir. 

2015 yılındaki Avrupa Komisyonu Raporu'nda mültecilere ilişkin 

koşullar incelendiğinde;  

 Türkiye, Irak'tan ve Suriye'den gelen 2.2 milyon mülteciye 

insani yardımda bulunmuştur. 

 Türkiye, dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna kapılarını açmış 

bulunmaktadır. 

 Türkiye, bu kitlesel akın için 6.7 milyar dolar harcama yapmıştır 

ve bu durum önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

 Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine Suriye'den ve Irak'tan 

gelen mülteciler,  ağır bir yük getirmişlerdir. 

 2014 yılında çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği ile Suriyeli 

mültecilerin güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Ancak, bu 

denli büyük bir akının entegrasyonu ve güvenliğinin sağlanması 

hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemli bir yük ve sorun 

olmuştur. 

 Sağlık sigortası ve oturma izinleri konusunda sıkıntılarla 

karşılaşılmaktadır. 
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 Suriyeli kadınların yaşadıkları sıkıntılar artış göstermiştir. 

 Kadın ticareti, şiddet, zorla alıkonulma ve benzeri olayların 

sayısı hayli artış göstermiştir. 

 Yargı kararlarında koruyucu ve caydırıcılığın ve korumanın 

arttırılması adına yasa çerçevenin düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Adli tıp raporlarının hazırlanması konusunda ciddi gecikmeler 

meydana gelmektedir. 

 Sığınma evlerinin kapasiteleri arttırılmıştır. 

 Türkiye, düzensiz göçler konusunda transit ülke olmaya devam 

etmektedir. 

 2014 yılında yasa dışı geçiş yapan 58.000 kişi tespit edilmiştir. 

 Mersin Limanı'ndan İtalya'ya geçiş yapan yük gemilerinin sayısı 

artmıştır. 

 Türkiye'nin caydırıcı tedbirler alması ve buna uygun yasal 

çerçeveyi düzenlemesi gerekmektedir. 

 2 milyon Suriyeliye geçici koruma sağlanmıştır. 

 1.7 milyon kişiden fazlası Türkiye halkı ile bir arada yaşamlarını 

devam ettirmektedir. 

 Suriyelilerden sonra Iraklı, Afganlı, İranlı ve Somalili mülteciler 

yer almaktadır. 

 Yerel kaynaklar konusunda büyük bir yük söz konusu 

olmaktadır. 

 Temel hizmetlere erişim sağlanmasının bölgeden bölgeye 

farklılık arz ettiği görülmektedir. 
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 Geçici koruma sağlanan kişilerin çalışma izni almalarına yönelik 

izinlerin önü henüz açılamamıştır. 

 176 milyon dolar Türkiye'ye tahsil edilmiştir. 
 

Tüm bu verilerin yanı sıra, Türkiye'de Suriyelilere yönelik sosyal 

hizmetler incelenmek istendiğinde; sağlık, eğitim, barınma hizmetleri, 

ve sosyal yardımlardan bahsetmek mümkün olacaktır. 

1.2. Türkiye’de Suriyelilere Yönelik Sosyal Hizmetler 

Türkiye, Suriye krizinin oluştuğu günden beri açık kapı politikası 

uygulamaktadır. Aynı zamanda, mülteciler 81 ilde yaşamaktadır. 10 

ilde ise, 24 adet kamp mevcuttur. 8 milyar doların üzerinde destek 

sağlanmıştır. Bunların yanında (Ay,2018:8-9); 

 BMMYK, Türkiye'de bulunan mültecilere insani destek 

sağlamaktadır. 

 BMMYK, nakdi, kış yardımı, çadır, mesleki eğitim ve yiyecek 

konusunda 260 milyon dolar yardımda bulunmaktadır. 

 Toplum merkezleri bulunmaktadır. Bunlar arasında; İstanbul, 

Hatay, Gaziantep ve Adana yer almaktadır. 

 34 adet mobil kayır merkezi BMMYK tarafından bağışlanmıştır. 
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Şekil 2:Türkiye'de Suriyeli Sığınmacıların Durumlarını Düzenleyen Kurumlar 

Kaynak: Tar,2018 

Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların durumlarını düzenleyen kurumlar 

Şekil 2 aracılığı ile tasnif edildikten sonra, çeşitli hizmet gruplarının 

incelenmesi önem arz etmektedir. 

1.2.1. Sağlık Hizmetleri 

Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara yönelik sağlık hizmetleri 

değerlendirildiğinde, bu hizmetlerin yasal dayanakları ön plana 

çıkmaktadır. Buna göre (Ay, 2020); 

 AFAD Yönetmeliği-2011, 

 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu-2013, 

 Geçici Koruma Yönetmeliği-2014, 

 AFAD ve Sağlık Bakanlığı Protokolü 2015-2015, 
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 Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine 

Dair Esaslar-2015, 

 Suriyeli Misafirlerin Sağlık ve Diğer Hizmetleri Hakkında 

Genelge-2015, 

 Göçmen Sağlığı Merkezleri Birimlerine Dair Yönerge-2015, 

 Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine 

Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar-2015, 

 AFAD ve Sağlık Bakanlığı Protokolü-2016 gündeme 

gelmektedir. 

 

Örnek verilecek olunursa, acil hal nedeniyle sağlık kuruluşuna 

başvuran Suriyeli vatandaşın ''Geçici Kimlik Koruma Belgesi'' elinde 

mevcut olmasa bile, acil hal kapsamındaki hizmetlerden 

yararlanabilmektedir. Acil hal olmayan başvurularda ise, hastanın 

kaydının yaptırılması Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından 

yönlendirilmektedir. Suriyeli vatandaşların geçici koruma kimlik 

belgeleri ile sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurmaları mümkün 

olmaktadır. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı, MHRS Çağrı Merkezi 

(182) aracılığıyla bakanlığa bağlı bulunan sağlık merkezlerinden 

randevu alabilmektedirler. 

1.2.2. Eğitim Hizmetleri 

İnsan Hakları İzleme Örgütü, hükümetlere ve ortaklarına eğitim 

hizmetleri konusunda ana politikalar belirlemiştir. Bu politikalar 

arasında (İnsan Hakları İzleme Örgütü,2015); 
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 Ulusal yasalar ve politikalara zorla yerlerinden edilmiş 

insanların eğitime ilişkin haklarının dahil edilmesi, 

 Yerinden edilmiş gerek çocuklar ve gerekse gençlerin eğitim 

sistemlerine entegre edilmesi, 

 Hem hızlandırılmış hem de esnetilmiş eğitim seçenekleri 

sunmak, 

 Öğretmenlerin hem iyi eğitimli olması hem de 

motivasyonlarının yüksek tutulmasına özen göstermek 

sayılabilmektedir. 
 

Suriyelilere verilen eğitim hizmetleri incelenmek istendiğinde, 

UNICEF'in 2017 Yıllık Raporu öne çıkmaktadır. 

Tablo 3: UNICEF'in 2017 Yıllık Raporu 

600 bin mülteci çocuk eğitime katılmıştır 

Eğitime katılan çocukların yarısı kızlardan oluşmaktadır 

Bir önceki yıla göre % 24 artış yaşanmıştır. 

834 adet ilköğretim, ortaöğretim ve okul öncesi sınıf açılmıştır. 

18.616 gönüllü Suriyeli öğretmen ve 107.938 Türk öğretmen görevde 
bulunmaktadır. 

5279 çocuk, sayısal beceri, okuma-yazma, yetiştirme ve telafi derslerine 
katılmıştır. 

55 güvenli alanda PSD eğitimlerine 69.709 mülteci çocuk katılmış bulunmaktadır. 

117.699 mülteci çocuk sosyal hizmetlere yönlendirilerek yardım almaları 
sağlanmıştır. 

Çocuk evliliklerini önlemek adına 960 hizmet sağlayıcı göreve getirilmiş 
bulunulmaktadır. 
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Kız çocukları ve kadınların şiddete maruz kalmaları ve bu durumun önlenmesi 
adına çeşitli eğitimlere katılmaları sağlanmıştır. 

23 kentte adliye binalarında 30 adet çocuk dostu görüşme odası kurulmuştur. 

Çocuk hakları ve çocuk gelişiminin sağlanması adına 601 yargıç ve savcı 
tarafından eğitimler almışlardır. 

Sosyal dayanışma ve kaynaştırma amaçlı olarak 125.796 Türkiyeli ve Suriyeli genç 
eğitimlere katılmışlardır. 

Şartlı Eğitim Yardımı Programından (ŞEY) 188.444 çocuk yararlanmış 
bulunmaktadır. 

376.00 sayıda 5 yaşından küçük çocuk, UNİCEF'in aşılama kampanyasından 
yararlanmıştır. 

Kaynak:http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/dijital%20unicef%20annual

%2012eylul%20TR.PDF, 07.12.2020. 

Tablo 3 incelendiğinde, Suriyeli çocukların eğitime katılmasında % 24 

oranında yükseliş olduğu, erkek ve kız çocukların eşit biçimde eğitime 

dahil edildiği, kız çocuklara ve kadınlara şiddetle mücadele 

konusunda çeşitli eğitimler sunulduğu görülmektedir. Ayrıca Suriyeli 

çocuklar için, telafi dersleri düzenlenmiş ve çocukların eğitimleri 

adına 834 tane sınıf açılmıştır. 

Türkiye'de Suriyelilere yönelik sağlanan eğitim hizmetlerinden 

bahsettikten sonra, barınma ve diğer ihtiyaçların karşılanması 

konusuna değinilmektedir. 

2.2.3. Barınma ve Diğer İhtiyaçların Karşılanması 

Yerinden edilmiş olan insanların en büyük sorunlarından birisi de, 

barınma ihtiyacı olmaktadır. Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların genel 
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manada sıklıkla yerleştikleri yerler, Şekil 3 aracılığıyla 

incelenmektedir. 

 

Şekil 3: Türkiye'de Suriyeli Sığınmacıların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerler 

Kaynak:https://tr.boell.org/tr/2015/12/30/turkiyede-iltica-hukuku-temel-bilgiler-

aralik-2015-ab-turkiye-multeci-zirvesi, 23.11.2020 
 

Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların geçici barınma merkezlerine göre 

dağılımı ise, Tablo 4 temelinde ele alınmaktadır. 

Tablo 4: Geçici Korunan Suriyelilerin Geçici Barınma Merkezlerine Göre Dağılımı 

İL GBM ADI GBM 

MEVCUDU 

TOPLAM 

MEVCUT 

Şanlıurfa Ceylanpınar  

Harran 

Suruç 

16.864 

9.824 

15.711 

42.399 

Adana Sarıçam 27.159 27.159 

Kilis Öncüpınar 

Elbeyli 

 4.236 

10.488 

14.727 

13.649 

Kahramanmaraş Merkez 13.649 16.683 

Hatay Altınözü 7.954 14.102 
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Yayladağı 

Apaydın 

4.340 

4.389 

Osmaniye  Cevdetiye 14.102 8.761 

Malatya Beydağı 8.761 3.659 

Gaziantep Nizip 2 3.659  

TOPLAM 141.136 

GBM DIŞINDA KALAN SURİYELİLERİN SAYISI 3.505.753 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, 2019 
 

Tablodan 4’den de anlaşılacağı üzere yoğunluk, Şanlıurfa ilindedir. 

Ancak onun dışında, Adana, Kilis, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, 

Malatya ve Gaziantep illerinde de geçici barınma merkezlerine 

rastlanmaktadır. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde, Suriyelilere 

rastlamak mümkündür. Ancak, dağılım açıcından tabloda bahsedilen 

şehirler asıl yoğunluğu üstlenmektedir. 

Tablo 5: Suriyeli Mültecilerin 2011-2017 Yılları Arasında Türkiye'deki Sayıları 

YIL MÜLTECİ SAYISI 

2011 8000 

2012 166.696 

2013 573.869 

2014 1.622.839 

2015 2.503.549 

2016 2.814.631 

2017 3.079.914 

Kaynak: Zayimoğlu,2018 
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Tablo 5 incelendiğinde, 2011 yılında 8000 olan mülteci sayısının her 

geçen yıl artarak devam ettiği ve 2017 yılına gelindiğinde ise, 

3.079.914 sayısına ulaştığı görülmektedir. Buradan hareketle, aileleri 

ile birlikte mülteci olarak gelmiş çocuklardan bahsetmek mümkündür. 

Bahsedilen mülteci çocukların sosyal, ekonomik, kültürel 

ihtiyaçlarının yanı sıra, eğitim hakları ve kendilerine uygun eğitimi 

eşit bir biçimde alma hakları da gündeme gelmektedir. 

1.2.4. Sosyal Yardımlar 

Türkiye'deki Suriyelilere sağlanan sosyal yardımlar incelenmek 

istendiğinde, bazı veriler öne çıkmaktadır. AFAD'ın barınma 

merkezleri bünyesinde ısınma, alışveriş, güvenlik, tercümanlık, 

altyapı, haberleşme, psiko-sosyal destekler, altyapı ve ibadet gibi 

hizmetler sunulmaktadır. Suriyelilerin barınma ve benzeri 

ihtiyaçlarının dışında, sosyal ihtiyaçları temelinde mesleki manada 

kurs faaliyetleri ve çeşitli eğitimler sunulduğu görülmektedir. Bunların 

yanı sıra (Altun ve Birinci, 2015); 

 Dinlenme merkezleri, 

 Oyun ve çocuk parkları, 

 Televizyon odaları, 

 İnternet hizmetleri ile boş vakitlerin değerlendirilmesinin 

sağlanmasına yardımcı olunmaktadır. 
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1.3. Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Hizmetler 

 

Sivil toplum örgütleri ya da kuruluşlarından bahsetmeden önce, sivil 

toplum kavramı üzerinde durmak ve anlam karmaşasını gidermek 

mantıklı olacaktır. Sivil toplum, toplumun sivil niteliğini vurgulayan 

sosyolojik bir kavramı ihtiva etmektedir. Burada (Yıldırım,2004:46); 

 Kavram, hem toplumun sivilliğini hem de sivil olmayan 

unsurları ayırarak sunulmaktadır. 

 Aynı zamanda köken olarak bakıldığında: 

 Latince civillis kelimesinden türeyen, 

 Sivil kavramı ilk anlamıyla yurttaşa, 

 Hayatına ve haklarına ilişkin bütünü belirlemek için 

kullanılmaktadır. 

Sivil toplum örgütü ise (http://siviltoplumorgutleri.nedir.com/, 

11.12.2020); 

 Devletin gücünün yetmediği konularda: 

 Araştırma, 

 Tesis, 

 Hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapatmakla görevli 

kuruluşlara denilmektedir. 

 Sivil toplum örgütleri, topluma yararlı bir hizmet geliştirmek 

için kurulmuş yasal topluluklardır. 

 Ayrıca, herkese yardım etmek için kurulmuşlardır. 
 

Sivil toplum; kamu bilincinin gelişebildiği, demokratik katılıma imkân 

veren ve iletişime açık bir alandır. Aynı zamanda, dayanışma içinde 
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harekete geçmek ve iletişim kurmak için bir grup insana ihtiyaç 

vardır. İşte sivil toplumdan, sivil toplum kuruluşlarına geçiş de bu 

noktada gerçekleşir ve sivil toplum, örgütlü bir toplumdur  

(http://www.stgm.org.tr/docs/1123447144AB_Komisyonu_STK_arast

rimasi.doc,13.12.2020). 

Türkiye’de sivil toplum örgütlerine bakıldığında, özellikle son 15 

yılda gerek etkinlik ve söylemleri, gerekse de siyasal otoriteyle 

mesafesi açısından sıkça gündeme gelmekte ve tartışılmakta oldukları 

görülmektedir. Yakın zamanda ise, büyük metropollerde gerçekleşen 

mitingler ve bu mitinglerin organizasyonunda sivil toplum 

örgütlerinin aktif rol oynaması, medyada ve kamuoyunda bu örgütlere 

yönelik ilginin artışına neden olmuştur. Aynı zamanda bu örgütler 

(Yıldız,2007); 

 Yaşanan siyasal gelişmelerde taraf olma, 

 Kanaat geliştirme, 

 Kamuoyu oluşturma noktasında söz sahibi olmaktadırlar. 

Sivil Toplum Örgütünün Özelliklerine bakılacak olunduğunda;  

 Gönüllük esasına göre çalışmaktadırlar. 

 Çalışanların tek amacı; topluma hizmet etmek, toplumun 

sorunlarına çözüm bulmak şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

 Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında ücret almamaktadırlar. 

 Çalışanlar, görevlerini yaparken ast- üst ilişkisi içinde 

çalışmamaktadırlar. 

 Her birey diğerleriyle dayanışma içindedir ve yardımlaşma ön 

plandadır. 
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 Devletin katkısı yoktur. Ancak, örgütlenmelerini ve 

faaliyetlerini devletin koyduğu yasalar çerçevesinde 

gerçekleştirirler. 

 Devletin yetersiz kaldığı hizmetlerde halkın yararına çalışmalar 

yapmak için örgütlenirler. 

 Masraflarını yani ihtiyaçlarını, çalışmalara destek veren üyelerin 

bağışlarıyla karşılamaktadırlar. 

 Oda, sendika, dernek veya vakıf adı altında faaliyet 

göstermektedirler. 
 

Türkiye’de sivil toplumun gelişiminin tarihi çok eskilere dayanıyor 

olsa da, Türkiye’deki sivil toplum tartışmalarının, özellikle son 

yıllarda yoğunlaştığını söylemek mümkün olmaktadır. Örneğin, 

(Ercan,2002:70); 

 Bunun nedenlerinden biri, dünyadaki tartışmaların Türkiye’de 

de yankı bulmasıdır. 

 Fakat asıl önemli neden: 
 

 Türkiye’de ilk örnekleri 1940’lı yıllarda görülen, 

 Ancak 1980’li yıllardan sonra, büyük bir gelişim gösteren 

sivil toplum örgütlerinin sosyal yaşamda ve kamusal alanda 

etkili olmaya başlaması olarak kabul edilmektedir. 
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1.3.1. Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Hizmetler 

Açısından İşlev ve Faaliyetleri 
 

STK'lar genel olarak üçe ayrılmaktadır. Bunlar; aktivite merkezli 

STK'lar-rekreasyon, spor, kültür vb. alanlarda, toplumsal merkezli 

STK'lar-çevre örgütleri, yerel toplum örgütleri, sendikalar ve siyasi 

partiler, refah merkezli STK'lar-eğitim, sağlık, sosyal hizmet v.b. 

hizmetler sunmaktadır (Henricksen vd.,2008: 71). 

Günümüz koşullarında, ulus devletlerden küresel devletlere geçişin 

meydana gelmesi sivil toplum kuruluşlarının rolünde büyük 

değişimler yaratmıştır. Bu noktada, toplumun rahatlığı ve krize giren 

refah devletinin sosyal sorunlarla başa çıkamaması ön plana çıkmıştır. 

Özellikle eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde çeşitli sıkıntıların 

gündeme gelmesi ise, STK'ların çeşitli politikaların temelinde yer 

almasını sağlamıştır (Anheier ve List,2005). 

Sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmetler açısından işlev ve 

faaliyetleri analiz edilmek istendiğinde, devletin meydana getirdiği ya 

da getireceği sosyal hizmet kurumlarının bürokrasiye boğulacağı, 

sosyal yardımları dağıtma konusunda daha yavaş hareket edeceği 

düşünülürken; STK'ların ise, sosyal yardıma ihtiyaç duyanlara bu 

yardımları ulaştırmada daha işlevsel olduğu kabul edilmektedir. 

STK'lara ilişkin işlevsellik konusu daha derinlemesine irdelendiğinde 

(Ullman,1998: 140-143); 

 Değişim yönünde karar almak isteyen mekanizmalar, kolayca bu 

yönde karar verebilmektedirler. 
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 Lobicilik faaliyetleri, yürütme konusunda oldukça başarılı bir 

konumdadır. 

 Birçok ülkede gerek sosyal politikaların kurulması ve 

genişletilmesi gerekse refah devletinin devamlılığının 

sağlanmasında STK'ların lobicilik faaliyetlerinin fonksiyonu 

büyüktür. 
 

Tüm bunların yanı sıra, STK'ların sağladıkları sosyal hizmetleri 

devletten daha ucuza, daha etkin ve etkili biçimde 

gerçekleştirebildikleri kabul edilmektedir. Günümüzde, Türkiye'de 

sosyal hizmet alanlarında hizmet sağlayan STK'ların genel olarak 

gönüllülük esasına göre çalıştıkları, vakıf ve dernek ismi ile faaliyet 

gösterdikleri bilinmektedir (DPT,2001: 36-37). 

2. SURİYELİLERİN UYUM SÜRECİNDE SOSYAL HİZMET 

UYGULAMALARI VE STK'LARIN ROLÜ 

2.1. Suriyeli Mültecilerin Uyum Süreci 
 

Türkiye, Suriye krizinin oluştuğu günden beri açık kapı politikası 

uygulamaktadır. Aynı zamanda, mülteciler 81 ilde yaşamaktadır. 10 

ilde ise, 24 adet kamp mevcuttur. 8 milyar doların üzerinde destek 

sağlanmıştır. Bunların yanında (Ay, 2015: 8-9); 

 BMMYK, Türkiye'de bulunan mültecilere insani destek 

sağlamaktadır. 

 BMMYK, nakdi, kış yardımı, çadır, mesleki eğitim ve yiyecek 

konusunda 260 milyon dolar yardımda bulunmaktadır. 
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 Toplum merkezleri bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul, Hatay, 

Gaziantep ve Adana da yer almaktadır. 

 34 adet mobil kayıt merkezi, BMMYK tarafından 

bağışlanmıştır. 
 

Tüm bu veriler ışığında, Suriyeli mültecilerin uyum süreci 

değerlendirilmek istendiğinde, mülteciliğin ortaya çıkardığı sorunlar, 

zorluklar ve entegrasyona ilişkin politikalar analiz edildiğinde, birçok 

faktörün ön plana çıktığı görülmektedir. Öncelikle Suriyeli 

mültecilerin en fazla göç ettikleri ülkeler üzerinde durulmakta, 

yerleştikleri yerlerde gündeme gelen entegrasyona ilişkin problemler 

ve bu problemlere ilişkin çözüm önerileri tahlil edilmektedir. 

2.1.1. Suriyelilerin En Fazla Göç Ettikleri Ülkeler 

 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 

verilerine bakıldığında, dünya genelindeki en yoğun mülteci 

hareketlerinin 2014 yılında görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Her gün 

ortalama olarak, 42.500 kişinin vatanını terk ettiği tespit edilmiştir. 

Savaştan kaçan kişilerin sayısı ise, 4 kat artmış durumdadır (Ay,2016). 

 

Tablo 6: UNHRC Verilerine Göre Suriyeli Mültecilerin Ülkelere ve Bölgelere 
Dağılımı 
ÜLKELER VE BÖLGELER SURİYELİ MÜLTECİ SAYISI 

Türkiye 2.967.149 

Lübnan 1.011.366 

Avrupa Ülkeleri 884.461 

Ürdün 657.000 

Irak 233.224 

Mısır 120.154 

Kuzey Afrika 29.275 

TOPLAM 5.018.168 

Kaynak: http://data.unhcr.org/ syrianrefugees/regional.php, 12.12.2020. 
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UNHRC verilerine göre Suriyeli mültecilerin ülkelere ve bölgelere 

dağılımı Tablo 6’da ifade edilmektedir. Verilere bakıldığında; 

 En fazla mülteci sayısının 2.967.149 ile Türkiye'de olduğu, 

 Bunu 1.011.366 mülteci ile Lübnan'ın takip ettiği, 

 Üçüncü sırada 884.461 mülteci ile Avrupa ülkelerinin izlediği, 

 657.000 mülteci ile dördüncü sırada Ürdün'ün olduğu, 

 Bu sayıyı Irak ve Mısır'ın takip ettiği, 

 Tablodaki en düşük Suriyeli mülteci alımının ise, Kuzey 

Afrika’da olduğu tespit edilmiştir. 
 

Suriyeli mültecilerin en fazla göç ettikleri ülkeler sıralandıktan sonra, 

yerleşilen yerlerde entegrasyona ilişkin sıkıntılar tasnif edilmekte ve 

irdelenmektedir. 

2.1.2. Suriyelilerin Yerleştikleri Yerlerde Entegrasyona 

İlişkin Sorunlar 

 

Mülteci olmak ardından birçok sıkıntıyı da beraberinde getirmektedir. 

Hem mülteci olarak gelen insanlar hem de mülteci kabul eden ülke 

politikaları açısından iyi tahlil edilmesi ve karşılanması gereken bir 

durum söz konusudur. 

Suriyelilerin yerleştikleri yerlerde entegrasyona ilişkin sorunları 

irdelenmek istendiğinde; dil ile ilgili sorunlar, eğitimle ilgili sorunlar, 

istihdam ve toplumsal ilişkiler ve diğer konulardaki sorunlar gündeme 

gelmektedir. 
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2.1.2.1. Dil ile Alakalı Uyum Sorunları 
 

Kişilerin göç ettikleri yer ile göç edilen yer arasında, kültür farkları 

söz konusu olmaktadır. Bu durum, bireylerin sıkıntı yaşamasına ve 

toplumdan kopmasına neden olabilmektedir. Bu tür kültür şokları, 

kent sorunları içerisinde düzeltilmesi gereken durumlardan bir 

tanesidir. 

Sistemler, zaman zaman artan nüfusun istekleri ve beklentilerini 

karşılayamaz duruma gelmektedir. Bunun sonucunda da, kaos ve 

eşitsizlik ortamı görülmektedir. 

Elbette bu sorunlar için hükümetlerin daha fazla alternatif çözüm yolu 

bulması ve daha sağlıklı düzenlemelere başvurması gereklidir. 

Göçmenlerin yaşadıkları sorunlar içerisinde dil sorunu, büyük bir 

problem olarak gündeme gelmektedir. Özellikle, göç edilen ülkenin 

dili bilinmediği takdirde göçmenleri önemli sıkıntılar beklemektedir 

(Küçükkaraca,2001). 

Entegrasyon sürecinde uyumun sağlanabilmesi adına dil unsuru 

önemli bir parametre olmaktadır (Chambers,2005:37). Suriyeli 

mültecilerin Türkiye'de dil ile alakalı sorunları incelendiğindeyse; 

 Çocukların duyuşsal manadaki durumları öne çıkmaktadır. 

Mülteci olarak farklı ülkelere göç etmiş çocuklar, küçük 

yaşlarda büyük olaylara tanıklık ettiklerinden dolayı bazen 

saldırgan, bazen depresyonda veya bazı durumlarda ise, içe 

dönük olabilmektedir (Kopala vd.,1994). 
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 Çocuklardan çoğunun ailesinden bir veya daha fazla kişiyi 

kaybettiği, yaralanma ve sakatlanmalara maruz kaldığı tespit 

edilmiştir. Bu durum da, onlarda diğer çocuklardan daha fazla 

travma sonrası stres bozukluğuna rastlanmasına neden 

olmaktadır. Türkçenin ikinci dil olarak öğrenilmesi noktasında 

ise, bu durumlardan dolayı direnç gösterme, saldırgan tavırlar 

sergileme, motivasyon bozukluğu, sorumsuzluk ve benliğini 

kaybetme gibi yansımaların yaşandığı görülmektedir 

(Moralı,2018:1440). 
 

Yapılan bazı araştırmalara göre, Suriyeli mültecilerin dil konusunda 

yaşadıkları sıkıntılar içerisinde (Moralı,2018:1441); 

 Telaffuzda yaşananlar problemler, 

 Arapça ve Türkçe arasındaki farklılıklardan kaynaklanan ünlü-

ünsüz harflerde yaşanan zorlanmalar ve diğerleri şeklindedir. 
 

Bu durum, özellikle mülteci çocukların dil ve anlaşmayla alakalı ciddi 

sorunlar yaşadığını göstermektedir. 

Dil ile alakalı uyum sorunlarına değindikten sonra, eğitim ile ilgili 

sorunlar ve bu sorunların uyuma olan etkileri araştırılmaktadır. 

2.1.2.2. Eğitim ile Alakalı Uyum Sorunları 
 

Suriyeli mültecilerin Türkiye'de eğitimle alakalı uyum problemleri 

incelendiğinde, öncelikle somut bir şekilde göçmenlere uygulanacak 

eğitim politikalarının 2000'li yıllarda gündeme geldiği görülmektedir 

(Gershberg, Danenberg ve Sanchez, 2004). 
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Mültecilerin sığındıkları ülkelerde yaşadıkları birçok ekonomik, 

sosyal, kültürel ve siyasi sorunlar bulunmaktadır. Bunların yanında 

ise, eğitim ile alakalı sorunlar söz konusu olmaktadır. 

Tarihsel süreç içerisinde mültecilerin Türk Eğitim Sistemi içerisinde 

yeri incelenmek istendiğinde, 1980 sonrasının hem dünyayı hem de 

Türkiye'yi büyük oranda etkilediği görülmektedir. Burada (Ergüven ve 

Özturanlı,2013); 

 Irak-İran Savaşı'nda yani 1988 yılında 51.5427 kişinin, 

 Bulgaristan'dan 1989 yılında sınır dışı edilen 345.000 kişinin, 

 Körfez Savaşı'nın yaşandığı 1990-1991 yılları arasında 460.000 

kişinin, 

 Yugoslavya İç Savaşı'nda yani 1992-1997 yılları arasında 

20.000 kişinin, 

 1999 yılında Kosova'da açığa çıkan olaylardan sonra 934.354 

kişinin Türkiye'ye sığındığı bilinmektedir. 
 

Yapılan araştırmalara göre, mülteci olan çocukların olmayanlara göre 

eğitime devam edememe ihtimalinin 5 kat fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durum da, çocukların istismar edilmesi, satılması, kötü 

işlerde çalıştırılması gibi üzücü neticeler doğurmaktadır 

(UNHCR,2016). 

Türkiye Suriye iç savaşının kısa süreceğini ve dinamiklerin yerine 

oturacağını düşünerek, Suriyeli sığınmacıların eğitimlerine yönelik 

bazı politikalar belirlemiştir. Ancak iç savaşın tahmin edilenden daha 
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fazla uzaması, alınan tedbirlerde de değişikliğe gidilmesini gerekli 

kılmıştır (Kızıl ve Dönmez,2017:212). 

Örnek verilecek olunursa, 2012 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı 

Ömer Dinçer'in Suriyeli sığınmacıların eğitimi konusundaki 

açıklamaları incelendiğinde (Seydi,2014:275); 

“Dersler kendi müfredatımıza göre Arapça verilecek. Orada 

çocukların eğitimini ihmal etmemekle birlikte ailelerin Türkiye’de 

kalmalarını pekiştirecek bir tavırdan da uzak bir üslup içinde 

yapmaya çalışıyoruz. Başka ülkelerin müfredatlarının takip edildiği 

yerler, büyükelçiliklerin kendi bünyelerinde açtığı okullar. Onun 

dışında tüm okullarda kendi müfredatımızı takip ediyoruz” şeklindeki 

demeci ön plana çıkmaktadır. Burada, sunulacak olan eğitimin Arapça 

olması göze çarpmaktadır. İkinci önemli madde ise, Türkiye'deki 

müfredat üzerinden eğitimin sağlanması olmaktadır 

 
Şekil 4: Yıllara Göre Türkiye'de İlk ve Orta Eğitime Erişimi Sağlanan Suriyeli 

Öğrenci Sayısı 
Kaynak: MEB,2019 
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Bahsedilenlerin yanı sıra, Suriyeli mülteci çocukların eğitime ne denli 

dâhil edildiğinin araştırılması da önem arz eden bir konu 

niteliğindedir. Bu nedenle, Şekil 4 aracılığı ile yıllara göre Türkiye'de 

ilk ve orta eğitime erişimi sağlanan Suriyeli öğrenci sayısı çeşitli 

sınıflandırmalar yardımı ile ele alınmakta ve konuya ışık tutması 

açısından değerlendirilmektedir. Buna göre; 

 2014-2015 döneminde E-okula giden öğrenci oranı % 17, 39 

iken, 2016-2017 döneminde bu oranın % 40.91'e yükseldiği 

görülmektedir. Bu dönemde, büyük değişimlerin olduğu açıktır. 

2018-2019 dönemine bakıldığında ise, bu oran % 85.92 gibi 

yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. 

 YÖBİS oranının her geçen dönem azalışa geçtiği açıktır. 

 Kayıtlı öğrenci sayısı ile okullaşma arasındaki oranın ise, 2017-

2018 dönemine değin arttığı, 2018-2019 döneminde ise, küçük 

bir azalma yaşadığı görülmektedir.  

 Son olarak, çağ nüfusuna bakıldığında 2014-2015 döneminde 

756.000 iken, 2018-2019 döneminde ise 1.047.536'ya yükseldiği 

tespit edilmiştir. 
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Şekil 5:Okullaşma Oranları 
Kaynak: AFAD,2018 

Burada bahsedilen verilerin ele alınmasının amacı, mülteci çocukların 

eğitime katılım oranlarının yıllar bazında incelenmesi, onların göç 

ettikleri ülke entegrasyonuyla doğrudan alakalı olmasıyla ilişkilidir. 

Çocuklar ne kadar yerleştikleri ülkenin eğitimini, dilini, kültürünü ve 

diğer konulardaki uygulamalarını öğrenirlerse oraya uyum 

sağlamaları, istihdama katılmaları ve alışmaları kolaylaşmaktadır. 

Uyum sorunlarıyla alakalı bir diğer unsur ise, istihdam konusu 

olmaktadır. Suriyeli mültecilerin Türkiye'de istihdamı ve istihdam 

edilmeme durumların da uyumla ilgili yaşadıkları veya yaşayacakları 

sorunlar analiz edilmektedir. 

2.1.2.3. İstihdam ile Alakalı Uyum Sorunları 

Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu sınır illerinde, konut kiralarında ve 

emlak talebinde artışlar olmuştur. Bu iki faktörün yanı sıra, Suriyeli 

mültecilerin çalışma izni olmadığı halde düşük ücretler karşılığında 



 

 325 

kaçak işçi olarak çalışmaları, işverenler tarafından olumlu 

karşılanmıştır. Özellikle, niteliksiz işgücü piyasasında Suriyeli 

mültecilerin çalışması ve göçe bağlı olarak ani nüfus artışı, imalat ve 

perakende sektörüne bir canlanma getirmiştir (ÇSGB,2017). 

Mültecilerin istihdamdan yoksun olmaları da, bir nevi dışlanma olarak 

kabul edilebilmektedir. Örnek verilecek olunursa, kişiler temel 

gereksinimlerini karşılamak adına yeterli gelirden yoksun olduğu 

takdirde ekonomik olarak dışlanmış olmaktadır. İşsizlik ise, gelirden 

yoksunluğun en belirgin sonucudur. Ekonomik dışlanmanın başlıca 

öznesi, uzun süreli işsizler olmaktadır. İş sahibi olmak, bireylere 

sosyal bir statü, kimlik, amaç, yeteneklerini geliştirme imkânı ve 

kendine saygı ile birlikte bir kimlik vermektedir (Savcı,2002:48). 

Bu noktada göçmenlere ilişkin işgücü istatistiklerinin irdelenmesi 

konuyu aydınlatması açısından önem taşımaktadır. 

 

Tablo 7:Göçmenlere İlişkin İşgücü İstatistikleri 

 İşsizlik Oranı (%) İstihdam Oranı (%) İşgücüne 
Katılım(%) 

2012 11.4 46.1 52 

2013 11.1 46.6 52.4 

2014 12.7 46.3 53 

2015 12.8 44.4 50.9 

2016 12.6 43.9 50.2 

Kaynak: Aygül, 2018 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere; 
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 2012 yılından 2016 yılına değin işsizlik oranlarının % 11.4'ten 

% 12.6'ya yükseldiği, 

 2012 yılından 2016 yılına istihdam oranlarının % 46.1'den % 

43.9'a gerileme gösterdiği,  

 İşgücüne katılımın ise 2012 yılında % 52, 2013 yılında % 52.4, 

2014 yılında % 53, 2015 yılında % 50.9 ve 2016 yılında ise % 

50.2'ye gerilediği tespit edilmiştir. 
 

Mülteciler arasında işsizlik oranlarının yükselmesi, istihdamın ve iş 

gücüne katılımın azalmasının olumsuz neticeleri olmaktadır. Çeşitli 

gereksinimlerini sağlayamadıklarında uyum göstermeleri de 

zorlaşmakta ve entegrasyon süreci zedelenmektedir. 

Suriyeli mültecilerin toplumsal ilişkilerle alakalı uyum sorunları ise, 

bir diğer gündem maddesi olmakta ve irdelenmektedir. 

2.1.2.4. Toplumsal İlişkiler ile Alakalı Uyum Sorunları 

Mültecilerin yaşamaya başladıkları ülkelerde karşılarına, birçok sorun 

ve sıkıntı çıkabilmektedir. Genel olarak farklılıklarından dolayı 

dışlanabilmektedir. Ayrıca sosyal dışlanmaya da maruz 

kalabilmektedirler. Sosyal dışlanma, kapitalizmin ulaştığı yeni bir 

aşama olarak tanımlanabilmektedir. Küresel manada ortaya çıkan 

değişimler neticesinde; üretim sürecindeki değişim ve dönüşümlerin, 

artan rekabet koşullarının, yeniden yapılandırma süreçlerinin toplum 

ve siyasal kurumlar temelinde gündeme gelmesinin, yeni liberal 

politikaların ve eşitsizliklerin ele alınması manasında ortaya 

çıkmasıdır (Sapancalı,2008:4). 
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Burada bahsedilen sosyal dışlanma durumu, karşımıza eğitim 

hizmetlerinden dışlanma, sağlık hizmetlerinden dışlanma, sosyal 

güvenlik hizmetlerinden dışlanma ve sosyal yardımlardan dışlanma 

şeklinde çıkmaktadır (Öztepe ve Ulutaş,2013:310). 

Sosyal dışlanmanın bir sonucu olarak yalnızca yoksulluğu öne sürmek 

mantıklı olmamaktadır. Diğer neticeler ise; 

 Suç oranlarının ve suça olan meyilin artış göstermesi, 

 Aile içi şiddetin yaygınlaşması, 

 Bağımlılıkların gündeme gelmesi, 

 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkması, 

 Diğer sonuçlar şeklinde sıralanabilmektedir. 
 

Tüm bu sıkıntıların yaşanmaması adına toplumsal kabul ve uyumun 

varlığı zorunlu olmaktadır. Bahsedilen kabulün gerçekleşmesi adına, 

bazı konuların etkisi ön plandadır. Bunlar arasında (Erdoğan,2019: 15-

16); 

 Kitlesel manada meydana gelen sorun, krizlere alışkanlık 

durumu ve kültürel-dinsel manada dayanışma gösterme, 

 Suriyelilerin ülkelerine belirli bir zaman içerisinde geri 

döneceklerine olan inanış, 

 Fakirliğe ilişkin dayanışma, 

 Dönem içerisinde iş kaybına neden olmamaları, 

 Serbest yerleşimin söz konusu olması, 

 Bölgesel manada kamu hizmetlerinde aksamaların yaşanması ve 

diğer etmenler söz konusu olmaktadır. 
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2.1.2.5. Diğer Konularla Alakalı Uyum Sorunları 

Suriyeli mültecilerin bahsedilen konuların dışında yaşadığı uyum 

sorunları irdelenmek istendiğinde, kimlik olgusu ön plana 

çıkmaktadır. Kimlik olgusu, öznelci ve nesnelci yaklaşıma göre ele 

alınmaktadır. Öznelci yaklaşıma göre, tutarlı olarak kabul edilen ve 

yaşam boyunca çok fazla değişime uğramayan ben anlamını 

taşımaktadır. Nesnelci yaklaşıma göre ise, tutarlılık ve süreklilik arz 

eden bir sürecin sonucudur. Çevre ile etkileşim içerisinde, 

organizmanın iç dinamikleriyle birlikte bütünlük oluşturan bir olgudur 

(Marshall,2000:9). 

Kimlik, kavramsal olarak ele alındığında (Bostancı,42): 

 Kolektif aidiyetlerin dışında, 

 Hayattaki duruşu simgeleyen, 

 Arzular, 

 Hayaller, 

 Yaşam ile ilişki kurma ve yaşama,  

 Kendini tasavvur etme gibi niteliklerin birleşiminden meydana 

gelmektedir. 

 

Kimlik türlerini üç ana kategoride ele almak mümkündür. Bunlar: 

Kişisel kimlik, Psikososyal kimlik ve Ulusal-sosyal kimlik şeklindedir 

(Güleç,1992:11). 

Kimlik tartışmaları analiz edilmek istendiğinde ise, ortak kimliğe 

sahip olanların yaşadıkları sorunlara odaklanıldığı açıktır. Bu sorunlar 
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içerisinde ayrılıklar, benzerlikler, ait olma duygusu ve aidiyetten söz 

edilmektedir. Gerek coğrafi manada ve gerekse kültürel, ekonomik ve 

sosyal manada büyük bir çeşitlilik gösteren Avrupa'nın içinde bu 

çeşitliliğin korunması ve devamlılığın sağlanması bazı güçlükleri de 

beraberinde getirmektedir. Kimlik çatışmasının bu noktada ortaya 

çıkması söz konusu olabilmektedir. Burada önemli olan çok az kişinin 

sahip olduğu kültür, az kişinin konuştuğu dilin yok olması veya 

ezilmesinin önlenmesi büyük önem arz etmektedir (Sassatelli,2010: 

539). 

Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmek suretiyle yaşadıkları yerden 

kopmak zorunda kaldıkları açıktır. Geldikleri ve yaşamak zorunda 

oldukları ülkenin yapısına, kültürüne, diline, sosyal etmenlerine 

alışmaları oldukça güçtür. Bir de buna ulusal kimlik karmaşası da 

katılınca, uyumun sağlanması epey sıkıntılı bir hal almaktadır. 

Türkiye birçok kimliği, dini, dili bünyesinde barındıran bir ülkedir. 

Ancak, her mültecinin yaşayabileceği kimlik çatışması bu ülkede de 

geçerli olmaktadır. Her birey ve her toplum, kendi kimliğini devam 

ettirmek istemektedir. Ancak, mültecilerin gittikleri yerlerde bunu 

sürdürmeleri zordur ve kendilerine yer edindikleri, uyum sağladıkları 

ölçüde kabul görmeleri mümkündür. Yine de tamamıyla kabul 

durumundan söz edilememektedir. 

2.1.3. Suriyelilerin Yerleştikleri Yerlerde Entegrasyona 

İlişkin Sorunlara Yönelik Çözüm Yöntemleri 

Suriyelilerin yaşadıkları birçok sorun analize tabi tutulmuştur. 

Entegrasyonlarına ilişkin sorunların bazı durumlarda eğitim, barınma, 
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bazı durumlarda toplumsal uyum ve istihdam gibi farklı unsurlardan 

meydana geldiği görülmektedir. 

         

Şekil 6:Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler 

Kaynak: Bostan,2018 

Öncelikle eğitimle ilgili sorunlar ve çözüm önerilerine değinildiğinde, 

Türkiye'deki Suriyeli çocukların üzerinde krizin etkilerinin büyük 

ölçüde görüldüğü ortaya çıkmaktadır. UNICEF bu bağlamda;  

 Geçici Eğitim Merkezleri kurmaktadır. 

 Öğretmenlere ödenek sağlamaktadır. 

 MEB kapsamında öğretmenlere eğitimler sunulmasının 

sağlanması söz konusu olmaktadır. 

 Okul terk oranlarının azaltılmasını ve Suriyeli mülteci 

çocukların eğitime katılmaları konusunda teşviklerde 

bulunmaktadır. 
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 Çocuk Dostu alanlar kurmak suretiyle, savaş mağduru çocuklara 

psiko-sosyal destek sağlamaktadır. 

 Ergenlerin ve akranların sosyal gelişimlerinin sağlanması 

açısından çeşitli eğitim ve aktiviteler hazırlamaktadır. 

 Çocukların yaşadıkları sorunlara yönelik olarak ebeveynlere 

eğitim vermektedir. 

 Bazı temel ihtiyaçlar (okul gereçleri, kıyafet desteği, gıda ve 

aşılama) bağlamında destek sağlamaktadır. 

2.1.4. Sosyal Hizmet ile Uyum Süreci Arasındaki İlişki 

Sosyal hizmet ile mültecilerin göç ettikleri ülkelerde birçok farklı 

konuyla alakalı yaşadıkları uyum sürecinde önemli bir ilişki söz 

konusu olmaktadır. Gerek bireylerin gerekse toplumların sosyal 

hizmetlerden faydalanmasının refah düzeyini olumlu etkilediği 

görülmektedir. Mülteciler açısından sosyal hizmet incelendiğinde ise, 

onların göç ettikleri yerlerdeki uyumlarına yansıdığı açıktır. Göç 

edilen ülkede sosyal hizmetlerden yeterince yararlanan mülteci, o 

ülkeye olan uyum sürecini daha kolay geçirmektedir. Ancak, sosyal 

yardımlardan yararlanamayan veya az yararlanan mültecilerin ise 

uyum süreci sekteye uğramaktadır. 

Bütünleşme konusuna bakıldığında, iki taraflı işleyen bir süreç olduğu 

kabul edilmektedir. Buradaki taraflar; göçmenler ve göçmenlere ev 

sahipliği yapan toplumlardır. Bu noktada, iki tarafa da düşen ortak 

sorumluluklar gündeme gelmektedir. Bütünleşme kavramı ise, 

bünyesinde iki olguyu taşımaktadır. Bunlardan biri, içermedir. İçerme 

olgusu; ekonomik ve sosyal içerme, sivil ve politik manadaki katılımı 
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muhteva etmektedir. Bunlardan ikincisi ise, sosyal uyumdur. Sosyal 

uyum içerisindeyse; karşılıklı anlayışı, ayrımcılığın önlenmesini ve 

zenofobiye karşı duruşu geliştirmek yer almaktadır (IOM,2017). 

İnsan hakları ile yakından ilişkili bulunan sosyal hizmet, bireyin 

kendini öğrenmesi ve geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca 

bireyin yaşadığı toplum içerisindeki işlevselliğini arttırdığı gibi, sosyal 

adalet sağlanmasını da amaçlamaktadır (Şahin,2002). Durum 

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler açısından değerlendirildiğinde, gerek 

sosyal hizmet ve gerekse sosyal adaletin sağlanmasıyla mültecilerin 

bütünleşme ve entegrasyonu işlevsellik kazanmaktadır. 

Uzman ile müracaat eden arasında gerçekleşen bu süreç, bireyin 

kendini tanımasını ve geliştirmesini sağlayan itici bir güçtür 

(Duyan,2014). Burada bireylerin güçlendirilmesinden, toplumla 

bütünleşmesinden ve de uyum sürecine katılımın gerçekleşmesinden 

bahsetmek mümkündür. 

Sosyal hizmetlerin doğru ve işlevsel uygulanmasıyla birlikte, 

mülteciler açısından pozitif neticeler öne çıkmaktadır. Burada, hak 

temelli yaklaşım, güçlendirme yaklaşımı ve baskı karşıtı uygulamalar 

temelinde sosyal hizmet savunuculuğunun yapılacağı açıktır 

(Şahin,2002). 

Sosyal hizmet ile uyum süreci arasındaki ilişki tahlil edildikten sonra, 

STK'ların uyum sürecine olan etki ve katkıları analize tabi 

tutulmaktadır. 
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2.1.5. STK'ların Uyum Sürecine Olan Etki ve Katkıları 

Suriye iç savaşının ardından gerek Türkiye ve gerekse tüm Avrupa'da 

göç yönetiminin ne denli önem taşıdığı bir kez daha ön plana 

çıkmıştır. Avrupa Birliği, ülkelerinin sınır kontrolleri temelinde 

güvenlik eksenli politikalara başvurmuştur. 2014 yılı sonrası, 

Türkiye'nin göç politikaları konusunda önemli adımlar attığı 

görülmektedir. Burada bahsedilen sığınma hareketleri epey geniş 

kapsamlı yaşandığından, göç yönetiminin paydaşlarla ortaklaşa 

yürütülmesi zorunlu bir hal almıştır. Bu noktada merkezi yönetimle 

birlikte işbirliği sağlayan ve işlerlik kazandıran sivil toplum 

kuruluşları ve yerel yönetimler, büyük öneme sahiptir 

(Akman,2018:457). 

Türkiye'de sığınmacılara yönelik uygulanan politikalarda iki sorun 

gündeme gelmektedir. Bunlardan biri, yerel yönetimlerin yapacağı 

yardımlardaki finansman problemi olmaktadır (Doğan,2018:415). 

Bir diğer sorun ise, kanunlarda belediyelerin sığınmacılara olan 

yardımlarının net bir biçimde yer edinmemesi şeklindedir 

(Özservet,2015:95). 

Türkiye'de STK'ların son yıllar içerisinde yaptığı en önemli çalışmalar 

arasında, Suriyeli mülteciler konusu yer almaktadır. Suriyeli 

sığınmacıların kentsel alanlara taşınmasıyla birlikte, STK'lara olan 

görevde artışlar yaşanmıştır. Bu sistem, merkezi yönetimin sağladığı 

politika ve uygulamalarla faaliyete girmektedir. Ancak sığınmacılara 

ulaştırılması ve yaşamlarını devam ettirmeleri ise, yerel yönetimler ve 



 

334 DİSİPLİNLERARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 

STK'lar sayesinde olmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri 

aracılığıyla (Akman,2018: 458); 

 İşsizlik-güvencesizlik, 

 İstismar, 

 Çeşitli biçimlerde dışlanma, 

 Kültürel manada uyuşmazlık, 

 Barınma ve gıda sorunları, 

 Dil problemi ve diğer sorunlar çözüme kavuşturulmaktadır. 
 

STK'lar ile sığınmacılara aitlik duygusunun verilmesi noktasında, 

çeşitli çalışmalara gidilmektedir. Göç süreci sonrasında ekonomik, 

sosyal ve kültürel ihtiyaçların STK'lar aracılığı ile giderilmesi yeni 

ortama uyum sağlamayı kolaylaştırmaktadır. 

Bahsedilen ağlar yardımı ile yerlerinden edilmiş olan insanlar, 

geldikleri yer ile yerinden edildikleri yer arasında bağlantı kurma 

imkânı da bulmaktadır. STK'ların göç edenlerin, yanında göç etmeyi 

planlayanlar üzerinde de önemli etki ve katkıları söz konusudur. 

Bunun nedeni ise, göç edenlerle etmeyi düşünenlerin bahsedilen ağlar 

vasıtasıyla iletişim kurmaları ve karar vermelerine olanak 

tanımasından kaynak bulmaktadır (Adıgüzel,2018:31). 

Türkiye'deki STK'lar aracılığıyla, Suriyeli mültecilere devletler-

arasında iletişim kurma imkânı tanınmıştır (Kalaycı,2016:15). Aynı 

zamanda, ülke içerisinde Suriyeli sığınmacılar arasında da çeşitli ağlar 

kurulmaktadır. Köken ülkeleri ile yerleştikleri ülkeler arasında, bağ 
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kurarak ve irtibatı güçlendirerek gerekli hizmeti sağlamaktadırlar 

(Apak,2016:279). 

SONUÇ 

Kendi isteği dışında yaşadığı yerden koparılan insanlar, göç ettikleri 

yerlere uyum sağlama konusunda birçok sorunla karşılamaktadır. Bu 

durum, Suriye iç savaşıyla birlikte Suriyeli mültecilerin dünyanın 

birçok yerine göç etmek zorunda kalması örneğinde açıkça 

görülmektedir. 2011 yılından bu yana Türkiye başta olmak üzere, göç 

dalgalarıyla farklı ülkelere yerleşen Suriyeli mülteciler birçok sorunla 

karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunlar karşısında gerek merkezi 

yönetimler gerek yerel yönetimler ve STK'lar, iş başına geçmiş ve 

bazı uygulamaları hayata geçirmişlerdir. 

2016 yılında yayınlanan Avrupa Komisyonu Raporu incelendiğinde, 

bazı maddeler ön plana çıkmaktadır. Burada (https://www.ab.gov.tr/ 

files/ceb/Progress_Reports/2016_ilerleme_raporu.pdf,17.12.2020); 

 Vize Serbestisi Yol Haritasına ilişkin düzenlemelerin 

hızlandırılmasına gidilmiştir. 

 Türkiye bahsedilen kriterleri gerçekleştirdiği takdirde vize 

serbestisinin önü açılacaktır. 

 Kitlesel akınların önlenmesine ilişkin politikalar ön plana 

çıkmıştır. 

 Üç milyonun üzerinde bulunan mültecilerin % 10'unun 

kamplarda gerekli koşulları sağlayarak yaşamlarına devam ettiği 

görülmektedir. 
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 Suriyeli mültecilerin gayri resmi biçimde çalıştırıldıkları, 

uygunsuz koşullarda çalıştıkları ve sosyal haklardan mahrum 

kaldıkları tespit edilmiştir. 

 Resmi kayıtlar olmamakla birlikte, geri göndermemeye aykırı 

olarak sınır dışı edilenlerin olduğu söylenmektedir. 

 Sığınmacı ve mültecilere ilişkin yeterli kaydın bulunmadığı 

kabul edilmektedir. 

 Küçük yaşta evlilikler ve kadına yönelik şiddet konusunda adli 

yardımın yetersizliği söz konusu olmaktadır. 

 Başvuru yapılmamasının nedenleri arasında; yaşından büyük 

gösterme, haksız tahrik, rızaya dayalı olma ve cinsel 

dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda getirilen cezai 

indirimlerin etkisi büyüktür. Suriyeli mülteci çocukların eğitimi 

konusunda gösterilen hassasiyetin diğer kimliklere de tanınması 

hususunda gelişme kaydedilmesi önemli bir etkendir.  

 62 uygun şehre, Suriyeli mülteciler yerleştirilmiştir. 

 Sağlık sistemi içerisinde mültecilerin ağır bir yük olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

 IPA, Türkiye'nin mültecilere yardım etmesi konusunda destek 

sağlamaktadır. 

 Türkiye için, Sığınmacı Mali Planı kurulmuştur. Bu kapsamda; 

uygulama hemen başlamış ve eylül sonunda 2.2 milyon dolar 

tahsis edilmiştir. 1.2 milyon dolar için de sözleşme yapılmıştır. 
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Tüm bu bahsedilenlerin yanında, mültecilerin ortak olarak yaşadıkları 

barınma, eğitim, yeme-içme, sosyalleşme gibi birçok sorun gündeme 

gelmektedir. Gerek işsizlik, gerek sosyal dışlanma ve gerekse 

toplumdan uzaklaşma gibi benzeri sıkıntılar ön plana çıkmaktadır. Bu 

noktada ise, STK'lara büyük görev düşmektedir. Kurdukları ağlar 

aracılığıyla Suriyeli mülteciler arasında ilişki kurulması, sosyal 

uyumun gerçekleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması gibi 

faaliyetler uygulamaya geçirilmektedir. 

Suriyelilerin en fazla göç ettikleri ülke olan Türkiye'de, mültecilerin 

toplumla ilişkilerinin iyileştirilmesi ve sosyal uyumun sağlanması 

adına çeşitli politika ve uygulamalara gidilmektedir. 

Bir diğer önemli uygulamanın ise, sosyal hizmetler temelinde 

gerçekleştiği açıktır. Sosyal hizmetler vasıtasıyla hem vatandaşlar 

arasında uyum sağlanmakta, hem köprü oluşturulmakta hem de 

Suriyeli mültecilerin kendilerini ait hissetmelerine yardımcı 

olunmaktadır. Gerek sosyal hizmetler gerekse STK'ların uygulamaları, 

ihtiyaç sahibi mültecilerin tespit edilmesini, tespit edilen bireylere 

gerekli yardımların götürülmesini, sosyal uyum adına yapılması 

gereken stratejilerin uygulamaya geçirilmesini ve bütünleşmenin 

sağlanmasını ön plana çıkarmaktadır.  

 

 

 

 



 

338 DİSİPLİNLERARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 

KAYNAKÇA 

Adıgüzel, Y., (2018). Göç Sosyolojisi, Ankara, Nobel Yayıncılık, s. 31. Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), (2018), Geçici Barınma Merkezleri 

Raporları.  

Akman, K., (2018). ''Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği'', 

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, s. 457.  

Anheier, H.K., ve List, A.L., (2005). NGO's (Non Governmental Organizations, A 

Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector, New 

York, Routhledge Publ, s. xv-xvi.  

Apak, H., (2015). ''Suriyeli Göçmenlerin Gelecek Beklentileri: Mardin Örneği'', 

Birey ve Toplum, 5.  

Aygül, H.H., (2018). ''Mülteci Emeğinin Türkiye İşgücü Piyasalarındaki Görünümü 

ve Etkileri'', Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt 9, Sayı 

20, s. 76.  

Benhabib, S., (2006). Ötekilerin Hakları, Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, İstanbul: 

İletişim Yayınları, s. 64. Berry, J.V., (1997), ''Immigration, Acculturation 

and Adatation'', Applied Psychology: An International Review, 46.  

Bostan, H., (2018). ''Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Uyum, Vatandaşlık 

ve İskan Sorunu'', Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s. 53.  

Bostancı, N., (1998). Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik, Türkiye Günlüğü, s. 42. 

Bulut, Y., ve Akın, S., Karakaya, S., (2016). ''Mülteci Sorununa Nasıl Bakıldığına 

İlişkin Bir İnceleme'', ICOMEP, s. 3019. 

Chambers, I., (2005). Göç, Kültür ve Kimlik, (Çev.: Mehmet Beşikçi ve İbrahim 

Türkmen), Ayrıntı Yayınları, s. 37. 

Denney, N., (1998). Social Policy and Social Work, New York, Oxford University 

Press, s. 36. 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), (2001). Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Özel 

İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 

DPT Yayınları, s. 36-37. 

Doğan, H.H., (2018). Yerel Yönetimler Maliyesi, Yerel Siyaset, (Ed., Hakan 

Reyhan ve Ayşen Satır Reyhan), Palme Yayınları, Ankara. 



 

 339 

Duman, N., (2000). Ankara Liselerinde Çeteye Katılma Potansiyeli Olan Öğrenci 

Grupları ve Okul Sosyal Hizmeti, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s. 32. 

Durusoy Öztepe, N., ve Ünlütürk Ulutaş, Ç., (2013). ''Bir Sosyal Dışlanma Biçimi 

Olarak Türkiye'de Refah Hizmetlerinden Dışlanma'', International 

Conference On Eurasian Economies, (2013), s. 310. 

Duyan, V., (2003). ''Sosyal Hizmetin İşlev ve Rolleri'', Toplum ve Sosyal Hizmet, 

Cilt 14, Sayı 2, s. 13-14. 

Duyan, V., (2014). Güçlendirme Yaklaşımı, Sosyal Hizmet Temelli Yaklaşımları 

Müdahale Yöntemleri içinde, Ankara, Sosyal Çalışma Yayınları. 

Ercan, Hülya, (2002). ''Türkiye’de Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine,'' C.Ü. Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, s.70. 

Erdoğan, M. M., (2015). Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, 

Ankara: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi. 

Ergüven, N.S., ve Özturanlı, B., (2013). ''Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye'', 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 62(4). 

Gershberg, A., Danenberg, A., ve Sanchez, P., (2004). Beyond Bilingual Education: 

New Immigrants and Public School Policies in California, Urban Institute 

Press. 

Gender, M. Boyd, (1999). ''Refugee Status and Permanent Settlement'', Gender 

Issues,17, s. 8. 

Gönüllü, M., (1996). Dış Göç, Eğitim Fakültesi Dergisi, Pamukkale Üniversitesi 

Yayınları, Sayı 1, s. 94. 

Güleç, C., (1992). Türkiye'de Kültürel Kimlik Krizi, Ankara: Verso Yayıncılık, s. 

11. Henricksen, L.S., Boje, T.P., Ibsen, B., Nielsen, I.K., (2008), ''Welfare 

Architecture and Voluntarism: Or Why Changing the Welfare Mix Means 

Different Things in Different Contexts'', The Third Sector in Europe: 

Prospects and Challanges, Edited by: Stephen R. Osborne, New York: 

Routledge Publ, s. 71. 

IASSW ve IFSW, (2001). Sosyal Hizmet, (Akt.: V. Duyan), Ankara: Sosyal Hizmet 

Uzmanları Derneği Yayını. 



 

340 DİSİPLİNLERARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 

İnsan Hakları İzleme Örgütü, (2015). Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda Hiçbir 

Şey Göremiyorum, Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime 

Erişiminde Önündeki Engeller-Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek, İnsan 

Hakları İzleme Örgütü. 

Kalaycı, S., (2016). Sığınmacıların Korunmasına Yönelik Türk Sivil Toplum 

Kuruluşları, İnsani ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 15. 

 

Kızıl, Ö., ve Dönmez, C., (2017). ''Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılara Sağlanan 

Eğitim Hizmetleri ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bağlamında Bazı Sorunların 

Değerlendirilmesi'', International Journal of Education Technology and 

Scientific Researches, 4, s. 212. 

Kopala, M., Esquivel, G., Baptiste, L., (1994). ''Counselling Apparoaches for 

Immigrant Children Facilitating the Acculturative Process'', The School 

Counselor, 41. 

Kut, S., (1988). Sosyal Hizmet Mesleği, Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale 

Yöntemleri, Ankara, s. 9. 

Küçükkaraca, N., (2001). Göç ve Çalışan Çocuklar: Diyarbakır'da Çalışan Çocuklar, 

Sosyal Hizmet Sempozyumu, Diyarbakır. 

Lovelock, C. and Wirtz, J., (1999). Principles of Service Marketing and 

Management, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, s.34. 

Lovelock, C. and Wirtz, J. (2004). Services Marketing: People, Technology, 

Strategy, New Jersey, USA: Prentice Hall. 

Moralı, G., (2018). ''Suriyeli Mülteci Çocuklara Türkçenin Yabancı Dil Olarak 

Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar'', OPUS Uluslararası Toplum 

Araştırmaları Dergisi, 8(15), s. 1440. 

Özservet, Y., (2015). Göçmen Çocukların Şehre Uyumu ve Eğitim Politikası, 

Uluslararası Göç ve Mülteci Uyumu Sorununda Kamu Yönetiminin Rolü, 

(Ed. Yakup Bulut), Umuttepe Yayınları, Kocaeli, s. 95. 

Öztürk, O. M., (1991). ''Uluslararası Hukuk ve İç Hukukumuz Bakımından İltica 

Olayı ve Mülteciler'', Silahlı Kuvvetler Dergisi, 327, s. 150-151. 



 

 341 

Öztürk, Sevgi Ayşe, (2003). Hizmet Pazarlaması, 4. Baskı, Ekin Kitabevi, İstanbul, 

s.3. Sassatelli, M., (2010), ''An Interview with Jack Goody: Europe Identity 

thefts and Missed Renaissances'', European Journal of Social Theory, 13(4), 

539. 

Sapancalı, F., (2008). ''Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk'', Dokuz Eylül Üniversitesi, 

İzmir, s. 4. 

Savcı, İ., (2002). ''İşsizliğin Sosyal Psikolojik Boyutları'', İşsizlik Özel Sayısı, TES-

İŞ Yayını, s. 48. 

Seydi, A.R., (2014). ''Türkiye'nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sürecine Yönelik 

İzlediği Politikalar'', SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

31,s. 275. 

Şahin, F., (2002). Genelci Sosyal Hizmetin Doğuşunu Hazırlayan Etmenler, Sosyal 

Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Ankara. 

Ullman, C.F., (1998). The Welfare State's Other Crisis: Explaning the New 

Partnership Between Nonprofit Organizations and the State in France, 

Bloomington: Indiana University Press, s. 140-143. 

Uluşan, A., (1933). Mültecilerin hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 

Protokolü Çerçevesinde Mülteciler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, s. 53. 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ve UNSECO, (2016). 

Refugee Education, Geneva: UNHCR, 2. 

Yıldırım, İbrahim, (2004). Demokrasi Sivil Toplum Kuruluşları ve Yönetişim, 

Ankara, s.46. 

Yükseker, D., (2006). Dünyada Yerinden Edilme Olgusuna İlişkin Politika ve 

Uygulamalara Eleştirel Bir Bakış, İstanbul: TESEV Yayınları. 

Zayimoğlu Öztürk, F., (2018). ''Mülteci Öğrencilere Sunulan Eğitim-Öğretim 

Hizmetinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi'', 

Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(1), s. 56. 

https://www.goc.gov.tr/, Erişim: 25.11.2020. 

https://ohsad.org/wpcontent/uploads/2015/09/suriye_saglik_algoritma.pdf, 

24.11.2020. 



 

342 DİSİPLİNLERARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 

http://siviltoplumorgutleri.nedir.com/,11.12.2020. 

http://www.stgm.org.tr/docs/1123447144AB_Komisyonu_STK_arastrimasi.doc,13.

12.2020. 

https://www.ab.gov.tr/files/ceb/Progress_Reports/2016_ilerleme_raporu.pdf,17.12.2

020. 

https://www.ab.gov.tr/files/ceb/Progress_Reports/2015_ilerleme_raporu.pdf,26.11.2

020. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf,13.10.202

0. 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/IOMThematic-Paper 

Integration and-Social-Cohesion.pdf, 21.12.2020. 

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=23857, Erişim: 14.11.2020. 

https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/38492657_2017-yili 

gocistatistik-raporu-ocak-2018.pdf, 12.10.2020. 

http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/dijital%20unicef%20annual%2012e

ylul%20TR.PDF, 07.12.2020. 

https://bianet.org/bianet/toplum/167434-multeci-gocmen-siginmaci-arasindaki 

farklar,  11.10.2020. 

http://sbe.gantep.edu.tr/Sosyal%20Bilimler%20Dergisi/Cilt%20Listesi/2007/C6Sayi

%201/PDF/SBD 2007-03-6.pdf, 14.12.2020. 

.https://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/Selen_Elif_Ay_Suriyeli_Multecilerin_Durum

u.pdf, 09.10.2020. 

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/saggel/belge/Av_Elif_Selen_AY.pdf, 

21.11.2020.  

https://openaccess.izu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12436/1433/Altun_Biri

nci.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 24.11.2020.  

 

 



 

 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

344 DİSİPLİNLERARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 

 



ISBN: 978-625-7562-57-7




