
ZYUMU-1





İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ

ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ – 1

TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Sempozyum Tebliğleri Kitabı
13-14 MAYIS 2017



İnsan ve Medeniyet Hareketi Öğrenci Sempozyum Dizisi – 1 2017

Kitabın Adı:
Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumu Tebliğleri-1

Proje Koordinatörü
Haluk NAS

Editör
Haluk NAS

Tashih
Reyyan Beyza BÜYÜKGÜMÜŞ

Grafik Tasarım
Enes Mutlu

Kapak Tasarım
Ahmet Furkan ONAT

ISBN: 978-605-67100-2-5

©Bu kitap İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından yayına hazırlanmış olup tebliğlerin 
ilmi ve fikri muhtevası ile dil bakımından sorumluluğu tebliğ sahiplerine, telif hakları 
İnsan ve Medeniyet Hareketi’ne aittir. 

Bu kitap ücretli satılamaz.



BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Doç. Dr. Alev ERKİLET – İstinye Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Fatih AYSAN – İstanbul Şehir Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU – Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir NİŞANCI – İstanbul Şehir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZTABAK – Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU

Haluk NAS

Mehmet BULAYIR

Selma TOPKARA

Olgun SEÇKİN



İÇİNDEKİLER

 TOPLUMSAL DEĞİŞİM : AİLE

1. Ayşe Nur BAL : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Muhafazakâr Kesimde Evliliği Öteleme Nedenleri 

2. Ayşegül ASLANTEPE : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38
Kadınların Aile İçi İlişkileri: Gelin-Kayınvalide Örneği

3. Betül AYDIN : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57
Çocuk Sahibi Çalışan Kadınların İş-Yaşam Dengeleri 
Üzerine Bir Araştırma

4. Cemile ASAR :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 82
Muhafazakâr Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarında 
Vizyon ve Misyon İncelemesi

5. Nazlı Nur BAYKAN :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------106
Evlilik Programları ve Mahremiyet Algısındaki
Değişim: Esra Erol’da Evlen Benimle Programı

6. Şeyma NAS :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------127
Toplumsal Değişim Bağlamında Kadınların Evlilik 
ve Boşanma Algısı 

 TOPLUMSAL DEĞİŞİM : DİN

1. Büşra TURAN : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147
Dindarlarının Eğitime Bakışlarındaki Değişim: 
Gazi Mahallesi Örneği

2. Köksal PEKDEMİR : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------169
 Zihniyet-Din ve Toplumsal Değişim İlişkisi: Ülgener Örneği

3. Kübra GÜLSOY : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------186
İstanbul’da Okuyan Üniversite Gençlerinin Dindarlık Algısı

4. Meryem Nur YETKİN: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205
Postmodern Bir Din: New Age Hareketi ve Genel Özellikleri 

5. Münevver KARATAŞ :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------219
Görme Engelli Çocukların Ailelerinde Dini Başa Çıkma
ve Dindarlaşma Eğilimleri

 

 

 



 

 TOPLUMSAL DEĞİŞİM : SİYASET

1. Hatice BALİN : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------249
Türkiye’de Kadının Siyasal Katılımın Önündeki Engeller 

2. Meryem KURT : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------273
Toplumsal Değişim Bağlamında Dengbejlik Geleneği

3. Rumeysa ÇAVUŞ : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------291
Bir Hayvan Sınıfı Denemesi Olarak İmparator’un Hayvanları:
Yıldız Sarayı Örneği

4. Sultan KÜÇÜKAYTEKİN:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------317
17. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İdari  ve 
Sosyal Çalkantılara Bir Çözüm   Arayışı  Olarak Siyasetnâmeler
(Koçi Bey Risalesi Örnekliğinde) 

5. Sümeyra HAMARAT :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------342
Sözlü ve Yazılı Kültür Bağlamında Meşk Geleneği ve 
Musikide  Batılılaşma Hareketleri 
(Erken Dönem Cumhuriyet Politikaları Çerçevesinde)

6. Tuğba HAMARAT : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------379
Mekân Siyaseti Olarak Yer İsimlerinin Değiştirilmesi

 TOPLUMSAL DEĞİŞİM : GÖÇ

1. Ayşe KAYA :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402
Kentsel İmarın Mekânsal Dışlanma Boyutu: Sulukule’de
Kentsel Dönüşümün Sosyal Yapıya Etkileri     

2. Dürdane TATLISU :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------415
Konya’ya Göç Eden Öğretmenlerin Kent İmgelemi

3. Melek MAMMADOVA :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 435
Türkiye’ye Göç Etmiş Ahıskalı Türklerin Kültürel Kimliği Üzerine
Bir Araştırma: Bursa Örneği

4. Merve ALP : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------456
Kırdan Kente Göçte Kadının Kentli Olmak İstemelerinin Sebepleri:
Konya Örneği 

5. Mine KORKUT :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------477
Üniversite Öğrencilerinin Konya›ya İlişkin Algılarının Şehir ve 
Mekân İmajı Açısından  Analizi 

6. Nezire DEMİR :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------496
Kültürel Bellekte Fotoğraf



ÖNSÖZ

  

Modernleşmeyle birlikte toplumların ekonomiden sanata, kültürden 
hukuka kadar birçok alanda uzun yıllardır getirdiği düzen değişmiştir. Bu 
durum modernliğin ortaya çıkışıyla birlikte sosyal bilimlerin gelişimine de 
yol açmıştır. Batı Avrupa’dan başlayarak düşünürler toplumların değişim 
süreçleri hakkında fikir yürütmeye ve teoriler öne sürmeye başlamışlardır. 
Aileden, ticaret hayatına, siyaset hayatından dini hayata kadar geniş bir 
perspektifte ele alınabilecek toplumsal değişim konuları çok disiplinli 
yapısıyla her disiplinden araştırmacının dikkatini çekmeye devam etmek-
tedir. Türkiye gibi modernleşme sürecini yoğun şekilde deneyimleyen, hızlı 
değişimleri içerisinde barındıran bir toplumda değişim üzerine düşünmek, 
onun farklı boyutları üzerine araştırmalar yürütmek bir kat daha anlam-
lıdır. Zira modern dünyadaki kırılmaları anlayamadığımız zaman bugünkü 
değişimi de anlamamız mümkün olmayacaktır. Tarihteki değişimleri anla-
mak bugünkü değişimi anlamamıza, bugünkü değişimi anlamamız da yarın 
gerçekleşebilecek değişimleri anlamamıza vesile olacaktır. 

Nasıl ki Kâinat; bir düzen, sistem, yasalar üzerine kurulmuş ve o yasa-
lar çerçevesinde devamlılığını ve değişimini sağlıyorsa; toplumlar da bir 
düzen, sistem, yasalar üzerine kurulur ve değişirler. Bize düşen ise bu düze-
ni, sistemi, yasaları keşfederek bugünkü değişimi ve gelecekte olmasını 
istediğimiz değişimi bu yasalar üzerinden gerçekleştirmek olmalıdır. 

Türkiye’de toplumsal değişim alanında çalışmalar yürütmenin anlam ve 
öneminden hareketle İnsan ve Medeniyet Hareketi 2016 yılında Toplumsal 
Değişim üst başlığında farklı atölyeler oluşturmuştur. Farklı disiplinlerden 
gelen araştırmacılar ve öğrencilerle çalışmalarına başlayan atölyeler; aile, 
eğitim, siyaset, din, kent ve göç konularını tartışmışlar ve bir yılın sonun-
da atölye öğrencilerinin katıldığı bir Öğrenci Sempozyumu düzenlenmiştir. 
Öğrenciler bu sempozyumda bir senelik çabaları sonucunda yaptıkları 
çalışmaları bir tebliğ halinde sunmuşlardır.

Bu kitap, 2016-2017 atölye sezonunda tebliğlerini sunmuş öğrencilerin te-
bliğlerinden oluşmaktadır. Siyaset, aile, din ve göç olmak üzere dört ayrı 
başlıktan oluşmaktadır. Bu ilk kitap çalışması bir başlangıç niteliğindedir. 

Haluk NAS
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Toplumsal değişimin yegâne etkenlerinden birini oluşturuyor aile. 
Bununla birlikte aile ve toplum arasındaki bu ilişkinin tek taraflı old-
uğunu söylemek mümkün değil. Toplumsal değişim birçok kurumu 
derinden etkilediği gibi aile yapısı ve aile içi ilişkilerin değişmes-
ine de neden oluyor. Bu karşılıklı etkileşim aile ve toplum üzerine 
yapılan çalışmaların, inşa edilen teorilerin, toplanan verilerin çok 
daha karmaşıklaşmasını da beraberinde getiriyor. Literatüre dik-
katlice bakıldığında herkesin anladığını sandığı ve ortak bir kurumu 
ifade ettiği düşünülen “aile” kavramının dahi çok farklı tanımlarının 
olduğu görülebilir. 

Batıda geleneksel görüşe göre aile; ortak ikamet, ekonomik işbirliği 
ve üremenin gerçekleştirildiği bir sosyal gruptur. Her ne kadar bu ve 
benzeri aile tanımları uzun yıllar sosyal bilimler literatüründe kabul 
görse de, aile kurumunun zaman içinde değişmesiyle birlikte klasik 
çekirdek aile tanımları eleştirilmiş ve dolayısıyla tanımlar da oldukça 
farklılaşmıştır. Daha kapsayıcı tanımlarda ayrıntılara girilmeden 
kaynakları paylaşan ve birbiri için kaygılanan insanları ifade eder-
ek bir tanım yapılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede çocuklu yalnız 
anneler, aynı evi paylaşmayan ancak kan bağı olan bireyler, kan 
bağı ve evlilik gibi kurumsal bağları olmayan ancak birlikte yaşayan 
insanlar da aile olarak sayılmışlardır. Zaman zaman ise aile, “hane 
halkı” kavramı ile eşanlamlı kullanılmıştır. Gerçekte aile nedir, tarih 
boyunca nasıl bir aile yapısı vardır diye incelediğimizde durumun 
daha da karmaşıklaştığını görürüz. Bu çerçevede ailenin türünün 
değişebileceği gibi aileyi oluşturan bireylerin ve ailenin işlevinin de 
zaman içinde değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Bu 
çerçevede geçişkenlikleri ve değişimleri yansıtan daha kapsayıcı 
ancak esnek bir aile tanımı yapmak önemlidir.  

Bununla birlikte dinlerin, farklı siyasi görüşlerin ve devletin yoğun 
olarak ilgi gösterdiği toplumun en temel kurumlarından biri olagelmiş 
aile. Fert sosyalleşmesini ilk defa ailede kazanırken; normlar, değer-
ler ve kültür nesiller arasında ilk defa aile içinde aktarılır. Bu nedenle 
gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada aile ve bağlantılı olarak aile-
nin işlevi, aile dayanışması ve aile içi eşitsizlikler gibi türevi konular 
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siyasi tartışmaların, ideolojik söylemlerin merkezinde yer bulmuştur. 

Yaklaşık bir yıllık bir emeğin sonucu olan elinizdeki bu çalışmalar, 
aile ve ilgili konulara geniş bir çerçeveden bakmayı hedefleyen veri-
ye dayalı analizlere dayanmaktadır. Aile atölyesine katılan araştır-
macılar, yoğun bir literatür taraması ve alan araştırması sonucunda 
evlilik, iş-yaşam dengesi, gelin-kayınvalide ilişkileri ve engelli çocuğu 
olan ebeveynlerin dini başa çıkma yöntemleri olmak üzere aileyi il-
gilendiren birçok konuda nitelikli çalışmalara imza attılar. Yapılan 
hummalı çalışmalar ve ateşli tartışmalar, aslında ailenin sanılanda 
da önemli olduğunu ve aile üzerine yapılacak incelemelerin artarak 
devam etmesi gerektiğini bize gösterdi. Ancak bu tartışmalar başka 
bir şeyi daha bize gösterdi. Bu da; bilimsel veriden uzak, bu toprak-
ların toplumsal dinamiklerini ve tarihini dikkate almayan bir toplum-
sal değişim çalışması yapılamayacağını.

    Doç. Dr. Mehmet Fatih AYSAN

          (Toplumsal Değişim: Aile Atölye Hocası)
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MUHAFAZAKÂR KESIMDE EVLILIĞI ÖTELEME NEDENLERI
Ayşe Nur BAL1

Özet

Mevcut toplum içerisinde kadın erkek arasındaki farklılığın zamanla kendini 
eşitliğe ya da pozitif ayrımcılığa bırakması, kadınların da erkekler gibi her 
ortamda eğitim ve iş fırsatına sahip olabilmesinin önünü açmış oldu. Bu 
değişimle birlikte toplumdaki evlilik yaşının yükselmesi ve evliliğe olan 
ihtiyacın azalması gibi durumlar söz konusu olmaya başladı. Ayrıca yaşam 
kalitesinin artık üniversite mezuniyeti ile belirlenmesi mezuniyet, askerlik, 
iyi bir iş, iyi bir birikim ve ardından evlilik sıralamasının erkeklerde evlilik 
yaşlarının büyük oranda yükselmesine sebep olmuştur. Kadınlarda ise 
kendi ihtiyaçlarını artık karşılayabildiği ve bireysel bir hayatın daha avantajlı 
olduğu bir toplumda evliliği, kariyer oluşturma ve toplumda bir yere gelme 
hedeflerinin ardına yerleştirmeleri ve doğal olarak onlarda da evlilik yaşının 
ileri yıllara ertelenmesi söz konusu olmuştur. Bu çalışmada muhafazakâr 
kesimin, evliliği ötelemesini ne tür nedenlerle temellendirdiği araştırılmış 
ve çalışma mülakatlar aracılığıyla desteklenmiştir. Evliliğin ötelenmesi 
mefhumunu gündeme getiren modernizm, sekülerleşme ve feminizm 
gibi süreçler irdelenirken, evliliğin ötelenmesine etken olabilecek mikro 
seviyedeki nedenler de mülakatlar aracılığıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Evliliği öteleme mefhumu; evliliğin ideal yaşı, evlilikle gelen sorumluluklar, 
boşanma, geçmiş ilişkiler, evliliği tavsiye etmeyen arkadaş çevresi gibi 
çevresel faktörler ve iş-kariyer planlaması çerçevesinde incelenmiştir. Son 
kertede bu unsurların evliliği ötelemedeki olumlu-olumsuz etkileri tespit 
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Evliliğin Ötelenmesi/Ertelenmesi, Modernizm, Evlilikte 
Sorumluluklar, Kariyer Olgusu.

1   Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi
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Giriş
Mevcut toplum içerisinde kadın erkek arasındaki farklılığın zamanla kendini 
eşitliğe ya da pozitif ayrımcılığa bırakması gibi bir değişim, kadınların da 
erkekler gibi her ortamda eğitim ve iş fırsatına sahip olabilmesinin önünü 
açmış oldu. Bu değişime paralel olarak gelen birtakım sonuçlar toplumda 
gözlenmiştir. Toplumdaki evlilik yaşının yükselmesi ve evliliğe olan 
ihtiyacın azalması gibi durumlar söz konusu olmaya başlamıştır. Özellikle 
muhafazakâr kesimin kamu alanında daha fazla söz sahibi olma hakkını 
elde ettiği bu dönemde, evliliğin bu kesimin gençlerinde birinci dereceden 
bir ihtiyaç olmaması göze çarpmaktadır. Ayrıca yaşam kalitesinin artık 
üniversite mezuniyeti ile belirlenmesi, mezuniyet, askerlik, iyi bir iş, iyi 
bir birikim ve ardından evlilik sıralamasını getirmiştir. Özellikle erkekler 
için iyi bir iş ve birikime sahip olma öncülleri büyük bir öneme sahiptir. 
Bu durum da doğal olarak erkeklerin evlilik yaşlarının büyük oranda 
yükselişini sağlamıştır. Kadınlar ise artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiği 
ve bireysel bir hayatın daha avantajlı olduğu bir toplumda yaşam sürme 
imkânlarına sahip oldular. Böylelikle evliliği kariyerlerini oluşturma ve 
toplumda bir yere gelme hedeflerinin ardına yerleştirmeleri söz konusu 
olmaktadır. Doğal olarak onlarda da evlilik yaşının ileri yıllara ertelenmesi 
gözlenmektedir. 

Bu noktada feminizmin aile kurumuna karşı oluşturmuş olduğu söylemlerin 
etkisi de göz ardı edilemez. Bu akım, aile kurumunun geleneksel ve 
modern aile olarak ayrışmasına sebep olan modernizmden beslenmekte 
ve hatta onun bir alt başlığı olarak işlev görmektedir. Bu bakımdan 
ailenin toplumsal değişimde büyük dönüşümüne sebep olan modernizmi 
anlamadan, dönüşen aileyi ve evliliğe yaklaşımları anlamak mümkün 
görünmemektedir. Öte yandan evliliğin ileriki yaşlara ertelenmesinde 
etkili olduğu gözlemlenen faktörlerin temelinde de yine modernizm 
vardır. Kadın-erkek eşitliği, iş gücüne katılımın desteklenmesi ve kolektif 
bir yaşamdan çok, bireyciliğin öne çıkması bu faktörlerin ileri gelen 
örneklerindendir. 

Araştırma boyunca odak soru şu şekilde olmuştur: Günümüz toplumu 
muhafazakâr kesiminde evliliği ileriki yaşlara ertelemelerinde etkili olan 
faktörler nelerdir?

Bu araştırmada hedeflenen kesimin, evlilikten beklentileri ve evliliğe 
olan yaklaşımları hakkında fikir edinilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu 
araştırma ile bekâr kesimin evliliği ötelerken bunu kendilerine göre 
nasıl meşrulaştırdıklarını anlamayı amaçlandı. Öte yandan bu çalışma, 
geliştirilen evlilik ve doğurganlık politikaları karşısında bekâr nüfusun 
yaklaşımının anlaşılmasına ayna tutacaktır. 
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Ayrıca bu çalışma, değişen toplumda evliliğin ötelenmesi üzerine yapılan 
ilk araştırma girişimi olması hasebiyle de önemli bir yere sahiptir. Ayrıca 
aile kurumunu canlı tutmaya yönelik geliştirilen sosyal politikalara da yeni 
bir bakış açısı kazandırması beklenmektedir. 

Araştırmada mülakatlara katılan konuşmacılara evliliğin ideal yaşı, evlilik 
sorumlulukları, boşanma, geçmiş ilişkiler, evliliği tavsiye etmeyen arkadaş 
çevresi gibi çevresel faktörler ve iş-kariyer planlamaları çerçevesinde 
sorular sorulmuştur. Bu şekilde odak noktalarının evliliği ötelemedeki 
payları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma boyunca konu ile ilgili olabilecek kaynaklar incelenmiştir. 
Modernizmle bağlantılı olarak sekülerleşme ve feminizmin evliliğin 
ertelenmesinde payı olduğuna atıf yapan çeşitli okumalar yapılmıştır. 
Bu nedenle araştırmanın bel kemiği modernizmin evliliğe yaklaşımları 
dönüştürmesine olan etkisi üzerinden oluşturulmuş, ayrıca sekülerleşme 
ve feminizmin etkisi de modernizm ile birlikte değerlendirilmiştir. Elde 
edilen mülakat sonuçları evliliğin ideal yaşı, evlilikle gelen sorumluluklar, 
evlilikle ilgili çevresel etkenler ve iş-kariyer planlaması olmak üzere dört 
ayrı bağlamda değerlendirilmiştir. 

Her ne kadar araştırmanın bel kemiği modernizmin evliliği erteleme 
ya da ötelemeye hazırladığı zemin üzerinden oluşturulacak olsa da 
konuşmacıların ne kadar modern, seküler ya da feminist oldukları üzerine 
bir ölçüme gidilmemiştir. Nitekim bu araştırmada maksat, Türkiye’de 
hissedilir şekilde yaygın olmaya başlayan evliliği öteleme fikrinin ne tür 
sosyal değişimler sonucu zuhur ettiğini tespit etmek değildir. Amaç kişilerin 
evliliği ötelemelerindeki muhtemel etken ya da sebepleri tespit etmektir. 

Yurtdışında Evliliğin Ötelenmesi Üzerine Çalışmalar
Batı’da aile sosyolojisi üzerine çalışmalar daha erken dönemlerde 
gerçekleştirildiği için Türkiye’nin aile sosyolojisi alanındaki birikimine 
göre daha çeşitli araştırmalar mevcuttur. Öte yandan evliliğin ötelenmesi 
mefhumu Türkiye’de ancak son dönemlerde kendini belirgin olarak 
hissettirdiği için önceki yıllarda bu alana yönelik detaylı araştırmalar 
mevcut değildir. Amerika ya da Avrupa’ya baktığımızda modernleşme 
akımını takiben kadının hızla işgücüne katılması, bireyciliğin artması, 
evlilik dışı ilişkinin onaylanması gibi durumlar aile kurumunda evliliği terk 
etme ve evliliğin ertelenmesi gibi kavramları daha erken dönemlerde gün 
yüzüne çıkartmıştır. Bu çalışmamızda üç farklı yurtdışı çalışmasından da 
faydalanılmıştır.

Ailenin modernleşme akımının etkisiyle dönüşümü sonucunda yeni 
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unsurlar çıkmakta ve hatta evliliğe yeni alternatifler doğmaktadır. Peter 
J. Stein 1975 tarihli yazısında bu alternatifi “bekârlık” (singlehood) 
kavramı ile açıklamıştır. Araştırmasını “Hiç evlenmemiş-yakın zamanda 
evlenmeyi düşünmeyen” ve “evlenip boşanmış-yakın zamanda evlenmeyi 
düşünmeyen” katılımcılarla yaptığı mülakatlarla temellendirmiştir. Ona 
göre geleneksel evlilik, kişinin bir noktada cinsel ve manevi her anlamda 
özgürlüğünü kısıtlayıcıdır. Nitekim yaptığı mülakatlarda katılımcıların 
verdiği cevaplar da Stein’in bu tezini desteklemektedir. Geleneksel 
evliliğin insanlar üzerindeki bu kısıtlayıcılığına alternatif olarak bekâr 
kalma ya da bekârlığı sürdürme alternatifi sunulmuştur. Bu alternatif, 
evliliğin insanlarda sağladığı genel kısıtlayıcı, tek düze hayattan bir bakıma 
kurtuluşu sağlamaktadır (Stein, 1975). 

Öte yandan Stein, insanlar evliliği toplumsal bir norm olarak kabul 
ettiği için evliliğin, yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğu 
psikolojisinin bekârlara empoze edildiğini ileri sürmektedir. Ayrıca 
sosyal ve ekonomik anlamda evliliğin statüyü yükseltici bir araç olarak 
toplumda yer etmesinin bekâr kalmayı tercih edenler için yalnızlaştırıcı bir 
etken olduğunu ve bu yüzden insanların bir bakıma da evliliğe itildiğini 
(zorlandığını) söylemektedir. Ancak her ne kadar kendi içerisinde evliliğin 
kendine itici (zorlayıcı) bir gücü olsa da aynı şekilde çekici (sevdirici) bir 
gücü olduğunu da bu yazıda belirtmiştir. Ayrıca tablo üzerinde insanları 
evliliğin itici ve çekici, aynı şekilde bekârlığın itici ve çekici muhtemel 
sebeplerini sıralamıştır (Stein, 1975). Bu tablo üzerinde sıralanmış evliliğin 
ve bekârlığın itici (zorlayıcı) çekici (sevdirici) yönleri evliliğin ötelenmesine 
de sebep olabilecek muhtemel nedenler olabilmektedir. Özellikle yapılan 
mülakatlarla karşılaştırıldığında bekârlığın itici ve çekici yönlerinin evliliği 
ötelemeyle de bağdaştırılabileceği gözlemlenmiştir. 

Stein evliliğin çekici yanlarını ebeveynlerin etkisi, aile kurma hayali, 
akranlardaki evlilik örnekleri, evlilik romantizmi, aşk, fiziksel çekicilik, 
duygusal bağdaşma, güvenlik, sosyal statü ve prestij edinme olarak 
sıralamıştır (Stein, 1975, s.500). Bu noktada Stein’in sıraladığı nedenlerin 
yanı sıra İslam geleneğinin evliliği tavsiye etmesi gerçeği de Türkiye’de 
özellikle muhafazakâr kesimde güçlü bir evliliğe çekici nedendir. Öte 
yandan, ekonomik güvenlik, kitlesel medyanın etkisi, ebeveynlerin evlilik 
baskısı, kişinin ailesi ile yaşadığı evi terk etme ihtiyacı, bağımsızlık korkusu, 
yalnızlık, evlilik dışında başka çarenin olmayışı yaklaşımı gibi kişisel ve 
kişiler arası sebepler, kültürel beklentiler, sosyalleşme, düzenli cinsel ilişki, 
bekâr kalma karşısında hissedilen utanç ya da suçluluk duygusu da kişileri 
evliliğe götüren itici (zorlayıcı) sebepler olarak belirtilmiştir (Stein, 1975, 
s.500).
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Stein bekârlığa çekici (sevdirici) nedenleri kariyer imkânları, deneyimlerin 
çeşitliliği, kimseye muhtaç olmama, cinsel özgürlük, heyecan verici 
bir hayat tarzına sahip olma, değişme ve deneyimleme özgürlüğü, 
hareketlilik, arkadaşlık ilişkilerinin sürdürebilirliği, kadın ve erkeklerin 
grupları, grup yaşamı düzenlemeleri, özel gruplar gibi grupların bekârlığı 
destekleyiciliği olarak sıralar. Bekârlığa itici (zorlayıcı) yanların ise birebir 
ilişkinin bunaltıcılığı, kısıtlanmış gibi hissetme, kendini geliştirmeye karşı 
engeller, sıkılganlık, mutsuzluk ve öfke gibi sınırlamalar, hayat arkadaşı ile 
iletişim eksikliği, cinsel gerginlik, arkadaş yoksunluğu, yalnızlık, ortamdan 
soyutlanma, özgür deneyimlerin kısıtlanması, kadın gruplarının etkisi ve 
kadın gruplarına katılım şeklinde belirtir (Stein, 1975, s.500). 

Görüldüğü üzere Stein birçok açıdan evliliği sevdiren ve evliliğe zorlayan, 
aynı şekilde bekârlığı sevdiren ve bekârlığa zorlayan nedenler üzerinde 
durmuştur. Özellikle bekârlığa iten sebepler arasında sıralanan kısıtlanmış 
gibi hissetme ve özgür deneyimlerin kısıtlanması gibi nedenler evliliğin 
ötelenmesi mefhumu için önem arz etmektedir. Bu konu üzerine yapılmış 
olan mülakatlarda katılımcıların evliliğe karşı çekincelerini dile getirirken 
bu nedenleri de sebep olarak saydıkları görülmüştür. Aynı şekilde cinsel 
özgürlük, kimseye muhtaç olmama, arkadaşlık ilişkilerinin sürdürülebilirliği 
gibi nedenler de yine bekâr kesim tarafından evliliği öteleme nedeni olarak 
görülebilir. Bu açıdan Stein’in evliliğe ve bekârlığa itici ve çekici nedenler 
tablosu evliliğin ötelenmesi konusunda kısmen fikir edinmeye olanak 
sağlamaktadır. 

Evliliğin ötelenmesinde fikir sahibi olmaya olanak sağlayacak bir diğer 
çalışma da Andrew Cherlin’in kadınların iş sahibi olma hayalleri karşısında 
evliliği ötelemeleri üzerine yaptığı çalışmadır. Çalışma özellikle iş-kariyer 
planlamalarının bireylerin evliliği ötelemede ne denli etkili olabileceği 
üzerinde yararlı veriler vermektedir (Cherlin, 1980).

Cherlin, 1980 tarihli makalesinde, aile kurumu üzerindeki en büyük 
değişimlerden birinin evliliğin ötelenmesi olduğunu ileri sürmektedir. 
Özellikle evliliğin ötelenmesi mefhumunun 1960 ve 70’li yıllarda 
yirmili yaşlardaki genç kadınlarda daha yoğun bir şekilde görüldüğünü 
söylemektedir. Dahası Cherlin’e göre ilerleyen yıllarda evliliği öteleme 
kalıcı olabilecektir. Evliliğini öteleyen kadın ve erkeklerin yıllara bağlı olarak 
evliliği reddetme oranlarının da artabileceğini ileri sürmektedir. 

Cherlin araştırması için yirmilerinde genç kadın üniversite öğrencilerini 
araştırma örneklemi olarak seçmiş ve kendilerine gelecek yıllarda 
sahip olmak istedikleri meslekleri çeşitli yıllarda sorarak iş-kariyer 
planlamalarının ilerleyen yıllara bağlı olarak evliliği ötelemedeki etkisini 
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tespit etmiştir. Araştırmada sonuç olarak, ilerleyen yıllarda iş-kariyer 
planlaması olan kadınların evliliği ötelemeye daha yatkın olduklarını tespit 
edilmiştir. 18-19’lu yaşlardaki katılımcılarla yapılan mülakatlarda evlilik 
fikrinin kesinlikle katılımcılarda mevcut olmadığı tespit edilmiş, bunda ise 
okumakta oldukları lise çağının etkisi olabileceği üzerinde durulmuştur. 
Ancak daha ileri yaşlardaki üniversite öğrencilerinde ise evliliğe ya da 
evliliği ötelemeye yatkınlıklarını belirleyen değişik faktörler belirlenmiştir. 
Bunlardan birisi, kişinin eğitimde iddialinin olmasıdır. Araştırma eğitimde 
ve profesyonelleşmedeki kararlılığın az olmasının genç kadınlardaki 
evliliğe yatkınlığı artırdığını göstermiştir. Öte yandan kişilerin çalışmakta 
oldukları işler evlilik yatkınlıklarına bir etki etmiyorken, gelecek iş-kariyer 
planlamalarının evliliği öteleme yönünde bir eğilime zemin hazırladığı 
görülmüştür (Cherlin, 1980, s.355-360).

Öte yandan aile kurumu kadın-erkek bireylerin bir arada yaşamasını 
gerektiren bir durumdur. Bu nedenle aile hayatı, kadının yaşanılan şehir 
dışındaki yerlere seyahati gerektiren işleri seçmesine bir bakıma kısıtlama 
getirir. Şayet hedeflenen iş-kariyer planlaması şehir dışını gerektiriyorsa 
bu da evliliğin ötelenmesine zemin hazırlayabilir. Nitekim Cherlin’in yaptığı 
araştırmada ulaşılan sonuçlarda şehir dışı iş planlaması olan kadınların 
evliliği ötelemeye daha yatkın oldukları tespit edilmiştir (Cherlin, 1980, 
s.360).

Dikkate değer tespitlerden birisi de erken yirmili (18-19-lise seviyesi) 
yaşlarda daha fazla eğitim almış olan kadınlar evliliğe daha yatkınken, 
ilerleyen yaşlarda daha fazla eğitim almış ve gelecek planlamalarındaki 
değişikliğe giden kadınların evliliği ötelemeye daha yatkın olduklarıdır. 
Erken yaşlarda gelecek planlamalarında evliliğin olduğu söylenirken, 
ilerleyen yaşlarda gelecek planları değişmektedir. Bu noktada gelecek 
planların değişmesinin evliliği ötelemede etkili bir faktör olduğu tespit 
edilmiştir (Cherlin, 1980, s.363).

Öte yandan kadınların iş hayatına atılmalarındaki heveslerinin kadının 
işgücüne katılımı ile bağlantılı olduğu not edilir. Özellikle genç kadınların 
işgücüne katılmış daha yaşlı kadınlardan etkilenerek işgücüne katılım 
konusunda daha hırslı ve ideal sahibi oldukları tespit edilmiştir. Halbuki 
yeni neslin -bir önceki jenerasyonun etkisiyle- kadınların işgücündeki 
ağırlıklarının hafifletilmesini beklemeleri ya da işgücüne katılımı tamamen 
bırakıp evliliği öncelemeleri beklenirken sonuç tam tersi olmuştur (Cherlin, 
1980, s.363).

Ayrıca Cherlin birçok erkeğin evlenilebilecek genç kadın oranının düşmesiyle 
evlilik girişiminden geri çekildiğini not etmiştir. Buradan anlaşılıyor ki; 
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kadınların iş-kariyer planlamaları evliliği ötelemeye zemin hazırlıyorken, 
bu durum erkeklerin uygun bir aday bulamamasından kaynaklı onların da 
evlilik kurumundan uzaklaşmalarına zemin hazırlamış olabilir. Tabi ki bu 
evliliğin ötelenmesine sebep olabilecek muhtemel etkenlerden birisidir. 
İş-kariyer planlaması tek başına evliliği öteleme sebebi değildir. Öte 
yandan kadınların iş-kariyer hedefleri nedeni ile erkeklerin uygun bir aday 
bulamamasından kaynaklı evlenmemeleri de yine evliliği ötelemede tek 
sebep değildir. Nitekim bir unsurun toplumda yaygınlaşmasını sağlayan 
şey tek bir etken değil, birçok etkenin o unsurda toplanarak onun zuhur 
etmesine sebep olmasıdır.

Evliliği ötelemeyi etkileyebilecek olan bir diğer muhtemel sebeplerden 
birisi de evliliği tecrübe edecek olgunluğa erişme yaşıdır. Bunun üzerine 
Muhammad Arshad, Naeem Mohsin, Khalid Mahmood’un ortaklaşa 
yaptıkları geç ve erken yaş evliliğin evlilik uyumu ve yaşam memnuniyetine 
etkisi araştırmaları evlilik yaşının da önemli etkenlerden olduğunu 
göstermektedir (Arshad, Mohsin, & Mahmood, 2014). 

Erken dönemlerde insanların ihtiyaçları bugüne nazaran çok basitti ve bu 
nedenle erken yaş evlilikleri destekliyorlardı. Ancak bugünlere gelindiğinde 
insanların ihtiyaçları artmakta ve gün geçtikçe bu artış katlanarak devam 
etmektedir. Sonuç olarak insanların bu ihtiyaçları yerine getirme çabaları 
ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Bu ihtiyaçların yerine 
getirilmesi için insanlar daha fazla eğitim, meslek, ticaret, konforlu evler ve 
yaşam tarzları ile birlikte ideallere gereksinim duyarlar. Tüm bu unsurların 
yerine getirilebilmesi içinse insanlar yeni bir trend olan geç yaş evliliği 
desteklemektedir (Arshad, Mohsin & Mahmood, 2014, s.88). Nihayetinde 
geç evliliklerde evliliğin temelindeki ekonomik ve duygusal ihtiyaçlarıyla 
baş etmek daha kolay olurken, bu sorumlulukları erken yaş evliliklerde 
göğüslemek zorlaşmaktadır (Arshad, Mohsin & Mahmood, 2014, s.89).

Öte yandan Lehrer’in “Age at Marriage and Marital Instability (2006)” 
adlı çalışmasında, erken yaş evliliklerin başarısızlık ve boşanmayla 
sonuçlanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu ileri sürülür. Bu nedenle olgun 
yaşlarda evlilik girişiminde bulunulması, özellikle kadınların olgunlaşması 
ve durumları daha rasyonel açılardan değerlendirebilmesi açısından daha 
uygun nitelenmektedir. Çünkü kadın artık kendisi için olabilecek uygun eşi 
seçebilme olgunluğuna erişmiştir

Geç yaş evlilikle ilgili diğer bir değerlendirme ise Bitter’in “Late Marriage 
and Marital Instability (1986)” adlı çalışmasıdır. Bitter, evlilerle mülakatlar 
yaparak geç evliliğin evlilikteki uyumsuzluklara ne derecede etki ettiğini 
tespit etmeye çalışmıştır. Yapılan mülakatlar daha geç yaşlarda evlenen 
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insanların eş seçiminde daha heterojen olduklarını göstermiştir. Bu 
heterojenlik kontrol edilebiliyorsa geç yaş evlilik, evlilikte herhangi bir 
uyumsuzluğa zemin hazırlamamaktadır. Sonuç olarak araştırmada, geç 
yaş evlilikte çiftlerin birbirini seçimi gayet muntazam gerçekleştiği tespit 
edildiği için geç yaş evlilik ile evlilik uyumsuzluğu arasında herhangi 
olumsuz yönde ilişkinin olmadığı belirtilir (Arshad, Mohsin & Mahmood, 
2014, s.89).

Ek olarak Lee’nin “Age at Marriage and Marital Satisfaction: A Multivariate 
Analysis with Implications for Marital Stability” adlı yazısında yine geç yaş 
evliliğin evlilik refahı açısından olumlu etkisi olduğunu belirtir. Ancak yapılan 
bu araştırmada erken yaş evlilik yapmış ve düşük gelir sahibi bazı kişilerin 
evlilik refahlarının yüksek olduğunu belirttikleri tespit edilmiştir. Lee evlilik 
refahlarının yüksek olduğunu belirten bu kişilerin ortak noktasının daha 
dindar ve muhafazakâr olduğunu belirtir. Bu noktada Stephanie Pappas’ın 
“Why religion makes people happier?” adlı çalışmasına atıf yapmakta yarar 
vardır. Pappas’a göre dindar ve takva insanlar dindar olmayan insanlarla 
karşılaştırıldıklarında daha mutlu ve memnun bir yaşama sahiptirler 
(Arshad, Mohsin & Mahmood, 2014, s.89). Bu yorumdan yola çıkılarak, 
Lee’nin erken yaş evlilik yapmış düşük gelirli muhafazakâr kesimin niçin 
evlilik refahlarının yüksek olduğu daha rahat anlaşılabilir. 

Arshad, Mohsin ve Mahmood bu literatür araştırmaları ile birlikte ayrıca 
Pakistan’da mülakatlar yaparak, geç evliliğin evlilik uyumu ve yaşam 
memnuniyeti üzerine pozitif ya da negatif bir etkisi olup olmadığını 
araştırmışlardır. Bu araştırma yapılırken mülakata katılanların erken 
yaşta evlenmiş ve geç yaşta evlenmişlerin eşit oranda seçilmesine dikkat 
edilmiştir. Katılımcılar eşit oranda erken ve geç evlilik yapmışlardan 
seçilmiş olmakla birlikte örneklemdeki erken ve geç evlilik yapmış kadın 
ve erkek sayısı da eşit oranda tutulmuştur. Bu açıdan hem erkek hem de 
kadınların geç yaş evliliğe yaklaşımlarını eşit oranda anlama imkânı vardır. 
Araştırmanın sonucunda katılımcıların erken yaş evliliğin geç yaş evliliğe 
oranla pek kabul görmediği tespit edilmiştir. Geç evliliğin ise hem evlilik 
uyumu hem de yaşam memnuniyetinin sağlanması açısından yüksek 
oranda kabul edildiği görülmüştür (Arshad, Mohsin & Mahmood, 2014, 
s.87).

Evliliğin Dönüşümündeki Etkin Akımlar: Modernizm-Sekülerleşme-
Feminizm
Ailenin en büyük değişimi, tarımsal toplumdan sanayi toplumuna geçiş 
sürecinden sonra modernleşme süreciyle beraber gerçekleşmiştir. Bu süreç 
öncesinde aile kurumunda köklü değişimler görülmezken, modernleşme 
akımı sonrasında aile kurumu kolektif yaşam, dayanışma, paylaşım, aile 
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içi hiyerarşi, aile fertleri arasındaki iletişim ve hatta akrabalık ilişkilerinin 
yakınlığı vs. gibi aslında aileyi ferdin sosyalleşmesinde etkili kılan tüm 
faktörler değişime uğramıştır. 

Buradan da görüldüğü üzere aile denildiğinde, içerisinde barındırması 
gerektiği düşünülen birçok faktör artık modernleşmenin etkisiyle aile 
kurumundaki var olma önceliğini yitirmiş ve aile bu faktörlerden modern 
aile adı altında bugünkü haline dönüşmüştür. Modern aile yapısı toplumsal 
değişimle birlikte sadece bu tarz olumsuz nitelendirilebilecek değişimleri 
getirmemiş, kadın-erkek eşitliği ile çiftler arasındaki anlayış prensibini 
daha hassas bir konuma getirerek, kadının iş gücüne katılması, görev 
paylaşımı gibi yeni ve olumlu sayılabilecek değişimleri de getirmiştir. Ancak 
unutmamak gerekir ki, kadın-erkek eşitliği bugün aşırı feminist söylemlerin 
etkisi ile kadın-erkek çatışmasına dönüşmüştür. 

Az önce de anlatıldığı üzere ailenin toplumsal değişimden köklü bir şekilde 
etkilenmesi modernleşme ile birlikte gerçekleşmişdir. Feminist akım ise 
kadının toplumdaki yerine dikkati çekmeye çalışırken zaman zaman aşırı 
söylemlerle aile kurumunu eleştirmektedir. Bu nedenle kadınları evliliği 
reddetme ve evliliği öteleme gibi fikirlere özendirmektedir. 

Diğer yandan toplumun dini açıdan dünyevileşmesi, ailenin dinen olan 
kıymetinin de göz ardı edilmesine zemin hazırlamaktadır. Hal bu durumu 
aldığında ise evlilik İslam’da tavsiye edilen bir pratikken, nüfusunun 
çoğunluğu Müslüman olup dini hassasiyetleri olan toplumda artık 
evlilik geçim sıkıntısı veya iş-kariyer planlaması gibi dünyevi sebeplerle 
reddedilmekte ya da ertelenmektedir. 

Görüldüğü üzere modernizm, toplumun sekülerleşmesi ve aşırı feminist 
bakış açılarıyla evliliği öteleme mefhumuna uzun vadede etki etmektedir. 
Hatta aslında evliliği öteleme mefhumu modernizmin değişen toplumda 
yarattığı bir etkiden çok bir sonuçtur denilmesi daha doğrudur. Bu 
nedenle evliliği ötelerken Türk toplumunun bunu kendilerine nasıl 
meşrulaştırdıklarını incelemeden evvel, yukarıda bahsi geçmiş olan 
akımların tanımlanması gereklidir. Sonuçta evliliğin ötelenmesi kavramının 
hangi anlayışların etkisiyle bugünün toplumunda belirgin olarak karşımızda 
çıktığının temellenmesi gerekmektedir. 

Modernizm
Modernleşme Sanayi Devrimini takiben tüm dünyayı sarmış ve geleneksel 
toplumdan modern topluma doğru büyük bir toplumsal değişimin öncüsü 
olmuştur. Aslında temelde modernizmin dünyada büyük çaptaki toplumsal 
değişime öncülük etmesi doğal olarak modern toplumda görülen 
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yeni kurumlar ya da yeni pratiklere de zemin hazırlamıştır. Az sonra da 
inceleneceği üzere evliliğin ertelenmesi de aslında ailenin gelenekselden 
moderne dönüşmesinin bir sonucu olarak gelişmiştir denilebilir. 

Yıldırım modernleşmeyi şu şekilde açar: 
“Modernleşme, tarih içinde yaşanan en köklü toplumsal 
değişmelerden biridir. Giddens’a göre 17. Yüzyıldan 20. 
Yüzyıla, üç yüz yıllık tarihsel gelişimleri içeren bir süreçtir. 
Modernleşme, geleneksel toplum tarzının kurumlar, değerler, 
inanışlar ve üretim ilişkilerinden yenilerine geçme çabasıdır. 
Bu bağlamda geleneksel tarım toplumlarının insan ve hayvan 
enerjisine dayalı üretim tarzından makine enerjisine dayalı 
üretim tarzına geçilmiştir. İçe kapalı ve kendine yeterli pazar 
ekonomisinden kara endeksli ve tüketimi önceleyen bir 
Pazar sistemi kurulmaya başlanmıştır. Sanayi devrimiyle 
beraber, üretim, kentleşme, göç, vs. başta olmak üzere birçok 
sosyal olgu meydana gelmiştir. Aydınlanma hareketi, yeni 
bir entelektüel dünya oluşturmuştur. İlerleme, sekülerizm, 
bireycilik, hümanizm, rasyonalizm, pozitivizm vb. düşünce ve 
değerler yaygınlaşmıştır. Fransa ve Britanya örneğinde siyasal 
ihtilallerle beraber yeni siyasal düzenlemeler kurulmuştur. 
Modernleşme, sanayi inkılabı ve aydınlanma hareketiyle 
birlikte geniş bir toplumsal değişmeyi anlatmaktadır” (Yıldırım, 
2016, s.122,123).

Yıldırım’ın da yaptığı modernleşme tanımlamasından da anlaşılacağı 
üzere, toplumsal değişim üzerine yorumlamalar yapılırken artık iki dönem 
vardır. Biri toplumun kendine yeter geçim sağladığı geleneksel adı verilen 
dönem, diğeri ise toplumun üretim fazlası ve kâr endeksli yaşadığı modern 
toplum adı verilen dönemdir. Toplumsal değişim sürecinde köklü değişime 
öncülük etmiş modernleşme, elbette ki bu değişimde toplumun eğitim, 
teknoloji, iletişim, pazarlama vb. her noktasına nüfuz etmesi gibi aileyi 
de etkisi altına almıştır. Aile de modern zamanların yaşadığı değişimlerin 
etkisi altında biçimlenerek modernleşmiştir (Yıldırım, 2016, s.122,123).  

Peki ailenin modernleşmesi hangi noktalardan evliliğin ertelenmesi 
ya da evliliğin ötelenmesi kavramını gün ışığına çıkarmıştır? Ailenin 
modernleşmesi, bir bakıma toplumun yeni biçimiyle entegre olması 
açısından iyi sonuçlar doğurabilirmiş gibi düşünülse de modernleşmenin 
toplumun kimliğine getirdiği bireyin özneleşmesi, mahremiyetin 
parçalanmasıgibi unsurlar uzun vadede toplumda yeni unsurların 
oluşmasını ve kabulünü getirmiştir (Yıldırım, 2016, s.122,123).
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Elbette ki modernleşme aileye doğrudan ve tek başına etki etmez. 
Kendi ideal ve ilkeleri doğrultusunda ortaya çıkmış diğer akımlar ya da 
toplumsal süreçler de aile kurumunu etkilemektedir. Dikeçligil “Aileye 
Dair Kabullerin Ezber Bozumu” adlı yazısında modernleşme, kentleşme ve 
sanayileşme süreçlerinin 1990’lı yıllarla hızlanan küreselleşme ile birlikte 
devam ettiğini not düşer. Bu süreçler “insanların evlilik, ebeveynlik, aile 
yaşamı ve cinselliğe ilişkin bakışlarının değişmesine, geleneksel kadın ve 
erkek rollerinin farklılaşmasına, evlilikten beklentilerin çeşitlenmesine 
zemin hazırlamıştır. Zaman içinde boşanma oranındaki hızlı artış, tek 
ebeveynli ailelerdeki artış, evliliğe karşı çıkış ve/veya evliliği erteleme, 
nikâhsız birlikteliklerdeki artış, çocuk yapmama eğilimindeki artış, aile içi 
şiddet, eşcinsel evlilikler Türkiye’de de dünyada olduğu gibi ailenin yeni 
dönemde karşılaştığı riskler olarak kabul edilmektedir” (Dikeçligil, 2014, 
s.20). Görüldüğü üzere modernleşme ve onunla gelen akımların etkisi ile 
aile kurumunda inceleme gerektiren yeni unsurlar meydana gelmektedir. 
Bu unsurların arasında yeni bir unsur olarak evliliğin ertelenmesi de 
görülmektedir. 

Modernleşme, ailedeki fertlerin özne olarak hareket etmeleri yönünde bir 
kültür ve ilişkiler ağı sunmaktadır. Geleneğin ailesindeki cemaatçi ilişkilerin 
sadakate dayalı ilişkilerine karşın, burada ilişkiler öznelerin ben kimliklerinin 
özerk katılımına dayanır. Özneleşen birey kapitalist toplum düzeninin 
çekişmeli yaşam alanında daha etkin tutumlar sergileyebilmektedir. 
Çatışmalarla başa çıkma konusunda bireysel yeteneklerini daha iyi 
sergileyebilmektedir. Toplum sorunlarıyla birey olarak baş etme yeteneği 
güçlüdür (Yıldırım, 2016, s.125).

Bununla beraber bireylilik birtakım olumsuzluklara da neden olabilir. 
Mesela, ailede yetişen bireylerin karşılıklı sorumluluk duyguları, güçlü 
kolektif bağların oldukça zayıflaması sonucu azalır. Böylece bireyselleşmeyi 
takiben boşanma, huzur evi kültürünün gelişmesi gibi unsurlar ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca ailenin kolektif sorumlulukları karşısında bireyler alternatif 
olarak partner yaşam ya da evliliği erteleme gibi unsurlara yönelmektedirler 
(Yıldırım, 2016, s.125). Görüldüğü üzere ailenin modernleşen toplumdaki 
dönüşüm silsilesi ele alındığında, evliliğin ertelenmesi ya da ötelenmesi 
kavramı bugünün çoğalan seçenekleri arasında kendini belli etmektedir. 

Mahremiyetin parçalanması mefhumu ise bir bakıma modernizmle 
birlikte gelişim göstermiş olan sekülerleşmeyle de yakından ilişkili olması 
hasebiyle sekülerleşme başlığı altında ayrıca değerlendirilecek ve böylece 
evliliği ötelemeye etkisi tespit edilecektir. 

Ayrıca modernliğin eşitlik ilkesi, cinsel kimliklerin toplumsal rollerdeki 
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paylaşımına da yansımaktadır. Kadın erkek rollerinin eşitliği ile beraber 
artık kadın sadece anne olma statüsünden çıkmıştır. O aynı zamanda 
çalışan, karar veren, meslek sahibi olabilen, bireysel çabalarıyla para 
kazanabilen birisi haline gelir. Evin geçiminde ve kararlar alımında eşit 
haklara ve sorumluluklara kavuşur (Yıldırım, 2016, s.126). Ancak bu eşitlik 
ilkesi zaman zaman kadının bekâr dönemlerindeki iş-kariyer planlamalarına 
verdiği önceliği artırmakta ve yine evliliği ertelemede etkili bir sebep halini 
alabilmektedir. Nitekim 1980 yılında basılmış “Journal of Marriage and 
Family” adlı bir dergide kadınların iş sahibi olma planları açısından evliliği 
ötelemeleri üzerine çalışılmış bir yazıda, Andrew Cherlin, yaptığı anketler 
sonucu, kadınların iş-kariyer planlamalarının evliliği ötelemelerindeki 
etkenlerden biri olduğunu tespit etmiştir (Cherlin, 1980, s.355-365).

Sekülerleşme
Sekülerleşme, literatürde incelendiğinde çoğu zaman modernizm ile 
bağlantılı olarak türediği görülür. Bunun sebebi özellikle Sanayi devrimi ile 
birlikte Batı’nın kiliseye karşı gelişen tutumudur. Batı için modernleşmeyle 
birlikte artık görülenler üzerinden bilim yapılmaya başlanmış ve din ile 
alakalı her şey bilimden ayrı tutulmuştur. Din ile bilim arasında oluşturulan 
bu düalizm ise toplumda dünyevileşme olarak da adlandırılan sekülerleşme 
kavramını üretmiştir. Ancak her ne kadar modernleşme hareketleri 
ile birlikte sekülerleşme ürünlerini yoğun bir şekilde görüyor olsak da 
Mustafa Tekin’e göre “sekülerleşme, insanlığın ilk dönemlerine kadar 
götürülebilecek bir içeriğe sahiptir ve hatta öyle bir içerikle ele alınması 
gerekir. Dolayısıyla “dünyevileşme” insanlığın ortak bir sorunu haline 
dönüşebilir. Çünkü dünyevileşme, dünya-ahiret dengesinin bozularak 
insanı sadece dünya sınırları içinde tanımlayan bir durumu anlatmaktadır” 
(Tekin, 2014, s.261).

Tekin “Sekülerleşme Bağlamında Aile ve Kadın” adlı yazısında 
sekülerleşmeyi üç maddede tanımlar: i) sekülerlik, dünyevileşmedir; ii) 
sekülerlik, dinin toplumsal öneminin giderek zayıfladığı bir süreci anlatır; 
iii) insan fiillerinin yöneldiği bir gaye olarak Tanrı’nın eski nüfuzunu 
kaybetmesidir (Tekin, 2014, s.261).

Bugün gelinen noktada aile küresel anlamda derin ölçekte sorunlar 
yaşamaya başlamıştır. Tek ebeveynli aileler Batı’da yaygınlaşmış; bunun 
da ötesinde serbest yaşamın normalleşmesi sonucu aile ve evliliğe olan 
müracaatlar azalmıştır. Bu çözülmelerin mikro ve makro seviyede birçok 
sebebinden bahsedilebilir. Ancak batılılaşma süreci ile birlikte ailenin 
mevcut konumunda irtifa kaybetmesine sebep olan sekülerleşmenin de 
bu bağlamdaki etkisi göz ardı edilemez (Tekin, 2014, s.259-260).
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Tekin, sekülerleşmenin aile ve kadındaki etkilerini aile fertlerinin 
bireyselleşmesi, evin aile fertleri için otelleşmesi, dini, ahlaki ve toplumsal 
değerlerin aşınması, evlilik yaşının gecikmesi, eşte aranan özelliklerin 
değişimi ve çocuk sayısındaki düşüş olarak sıralamış ve açıklamıştır (Tekin, 
2014, s.260). Bu etkiler arasında konuyu en çok ilgilendiren evlilik yaşının 
gecikmesidir. Nitekim evliliği öteleme mefhumu evlilik yaşının gecikmesi 
ile doğru orantılıdır. 

Tekin evlilik yaşının gecikmesini değerlendirirken, buna zemin hazırlayan en 
temel faktörlerden birisi olarak cinsel ihtiyaçların nikâh bağının kurulmadan 
temin edilmesini ileri sürmektedir. Ona göre bu durum evliliğin ya da aile 
olmanın ertelenmesi ya da gerekli olmayan bir kurum şeklinde görülmesine 
sebep olmaktadır (Tekin, 2014, s.270). Dini anlamda evlilik dışındaki cinsel 
ilişki hiçbir şekilde hoş karşılanmazken, dünyevileşmenin etkisi ile evlilik 
dışı cinsel tatmin artmakta ve bu Tekin’in de atıfta bulunduğu gibi evliliğin 
ertelenmesine ya da gerekli görülmemesine zemin hazırlamaktadır. 

Öte yandan evliliğin ertelenmesi yalnızca evlilik dışı partner yaşam 
ya da cinsel ilişki sonucu oluşmamaktadır. Ayrıca Türkiye’de yaşam 
standartlarının yükselmesiyle paralel olarak, toplumun ihtiyaç duyduğu 
eğitim düzeyi giderek yükselmektedir. Doğal olarak üniversite tahsili 
günümüzde neredeyse bir zaruriyet halini almış ve bu düzeyden en 
erken mezuniyet yaşı ise 23 olmuştur. Mezuniyetin ardından iyi bir geçim 
sağlayabilme adına iş bulma, askerlik gibi halledilmesi gereken öncüller ise 
evliliği daha geç dönemlere ertelemektedir (Tekin, 2014, s.271). 

Feminizm
Feminizm, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “toplumda kadının haklarını 
çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden 
düşünce akımı, kadın hareketi” olarak tanımlanır (TDK, 2017).
 
Feminizmin zaman içerisinde birçok alt dalı oluşmakla birlikte aile 
kurumunu değersizleştiren en baskın dalı radikal feminizmdir. Radikal 
feminizm, toplumda temel kötülüğün toplumun kendi üzerinde 
şekillendiği kadına yönelik baskı (veya ataerkillik) olduğunu ileri sürer. Bu 
ataerkil düzene karşı çıkmanın yolunu ise tüm standart cinsiyet rollerine ve 
erkek hâkimiyetine karşı çıkmakta görür. Bu ekole göre kadın sorunlarının 
temelinde patriarka yani ataerkillik vardır. Radikal Feministler toplumdaki 
ataerkil yapının yok edilmesi için bu yapıyı besleyen toplumdaki temel 
unsurların tespit edilmesi ve yok edilmesi gerektiğine inanmaktadırlar.

Feminizmin ataerkil yapıya temel olan unsurların yok edilmesi tezi aynı 
zamanda aile kurumuna da etki etmektedir. Çünkü onlara göre aile ataerkil 
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bir temel üzerine kurulmaktadır. Tekin “Feminist Tezlerle Aileyi Okumak” 
adlı yazısında aileye karşı feminist tezleri şu şekilde özetler:

“Aile, sadece bir erkek egemenliği söylemiyle konu olmaz 
feminizme. Bununla birlikte kadının annelik, doğum, cinsel 
haz, çocuk bakımı, ev işleri vb. gibi aile içi rolleri, feminizme 
göre kadının ikincilliği ve bastırılmışlığını pekiştirir ve ona 
süreklilik kazandırır. Bu bağlamda, çağdaş feminizmin başlıca 
argümanı, kadına baskının merkezi bir kurumu olarak aileyi 
baskı ile özdeşleştirmesi olmuştur” (Tekin, Feminist Tezlerle 
Aileyi Okumak, 2010, s.50).

Feminizm ailenin kadını baskıladığı tezi ile kadına ekonomik bağımsızlık 
kazanmasını ve böylece erkeğe bağımlı bir evlilikten sakınmasını öğütler. 
Aynı şekilde cinsel hazzın özgürlüğü söylemi ile kadının evlilik dışı ilişkilerle 
kendini tatminini de öğütler. Bu durum kadına daha fazla cinsel özgürlük 
verme söylemi ile gerçekleşiyorken, durum aynı zamanda kadının toplumda 
cinsel bir meta halini almasını da doğurmaktadır (Tekin, Feminist Tezlerle 
Aileyi Okumak, 2010, s.50). Nitekim bugünün film ve reklam sektörü 
bunun en iyi örneklerindendir.

Feminizm ailenin kadını baskıladığı tezine karşı ekonomik bağımsızlık, 
cinsel haz ve özgürlüğü önerirken, bu yolla aileyi reddetme, hatta aileye 
alternatif lezbiyen ilişkileri destekleme gibi tutumlar sergilemektedir. 
Bazı feminist akımlarca aileye karşı bu radikal tutum bugün gelinen nok-
tada aileyi sorunsala dönüştürmüş görünmektedir. Aileye karşı geliştir-
ilen olumsuz tavırlar, “evlilik yaşını geciktirme, bireyselleşme, cinsel hazzı 
üremenin önüne geçirme, annelik taleplerinde gerileme” gibi unsurlarla 
sonuçlanmaktadır (Tekin, Feminist Tezlerle Aileyi Okumak, 2010, s.49-
51). Görüldüğü üzere evliliği öteleme -ya da Tekin’in dediği gibi evliliği 
geciktirme- unsuru, feminist söylemlerin aileye karşı oluşturmuş olduğu 
tutumların sonuçlarından biri olarak tekrardan gün yüzüne çıkmaktadır. 

Muhafazakâr Kesimde Evliliği Öteleme Nedenleri
Araştırmada bu noktaya gelinceye kadar evliliği öteleme mefhumu ile 
ilişkilendirilebilecek makro ve mikro seviyedeki muhtemel sebepler 
incelenmiştir. Makro seviyede evliliğin ötelenmesi, modernizm, 
sekülerleşme ve feminizm akımlarının aile kurumunda yaptığı 
dönüşümlerin sonuçlarından birisi olarak gözlemlenmektedir. Mikro 
seviyede ise evliliğin kısıtlayıcı yanı (özgür deneyimlerin kısıtlanması), 
evlilik dışı cinsel özgürlük, kadınlar açısından kendine yeter olmayı 
isteme (muhtaç olmak istememe), arkadaşlık ilişkilerinin sürdürülebilir 
olmasını isteme, iş-kariyer planlamaları, evliliğin ideal yaşı (geç yaş-erken 
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yaş evliliği) gibi sebepleri evliliği ötelemeye neden olabileceği üzerine 
durulmuştur. Peki mevcut literatür aracılığıyla incelenen bu sebepler 
Türkiye’de muhafazakâr kesimin evliliği ötelemesinde ne derece etkilidir? 
İşte bu noktada literatür araştırmalarından ulaşılan muhtemel sebeplerle 
yapılan mülakatların sonuçları karşılaştırılarak bir sonuca varılacaktır. Bu 
sonuçlar ışığında araştırma için belirlenmiş olan varsayımların mülakat 
sonuçları ile ne derece örtüştüğü tespit edilecektir. 

Muhafazakâr kesimde evliliği öteleme nedenlerini tespit etme çerçevesinde 
35 yaş ve üzeri bekâr kadın ve erkek muhafazakâr katılımcılarla 
mülakatlar yapılmıştır. 4’ü erkek olmak üzere 21 kişi ile mülakat yapılmış 
olup, belirlenen yaş sınırının en az üç yaş altındaki kişiler de araştırma 
örneklemine katılmıştır. Bunun sebebi araştırma için tanımlanmış olan 
sürenin kısıtlılığı ve bu nedenle belirlenen sınırda insanlara ulaşımın kısıtlı 
olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim katılımcılardan yaşı 32 olan üç kişi 
bulunurken, yaşı 33 olan bir ve yaşı 34 olan yine bir kişi mevcuttur. Bu beş 
kişi dışındaki 16 kişi ise 35 yaş ve üzeri katılımcılardan oluşmaktadır. 

Araştırmada sorular evliliğin ideal yaşı, evlilikle gelen sorumluluklar, 
evliliğin ötelenmesi ya da evlilikten çekinilmesine neden olabilecek 
sebepler, geçim kaygısının evliliği ötelemeye etkisi, boşanma -geçmiş 
tecrübeler- arkadaş çevresinin evliliği tavsiye etmemesi gibi çevresel 
faktörlerin evliliği ötelemeye etkisi ve iş-kariyer planlamasının evliliği 
ötelemeye etkisi gibi unsurlar temel alınarak belirlenmiştir. Evliliğin ideal 
yaşı, evlilikle gelen sorumluluklar, geçim kaygısı ve iş-kariyer planlamaları 
mülakatlara başlanmadan önce temel alınan sorular olarak belirlenmişken, 
diğer faktörlerin hepsi mülakatlar süresince katılımcıların vermiş oldukları 
cevaplar ışığında düzenlenmiş olup mülakat sorularına dahil edilmiştir. 

Evliliğin İdeal Yaşı
Mülakat sonucunda evliliğin ideal yaşı konusunda çeşitli rakamların 
verildiği görülmüştür. Bunlardan en dikkat çekeni katılımcılardan biri 
erkek üç kişinin evlilik yaşının buluğ çağı ile başladığını söylemesidir. Bu 
katılımcılara göre evliliğin yaşı buluğa erişme ile başlar.

“Evlilik buluğa eren herkes için geçerlidir. Bunun sebebi 
insanların cinsel dürtülerinin bu evrede kendini gösteriyor 
olmasıdır. Diğer bir sebebi ise küçük yaşta evlilikte uyum 
daha kolay oluyor, büyüdükçe bireyselleşiyorsun” (Ceylan, 
Yüksek lisans, K, 52).

Katılımcılara evliliğin ideal yaşının buluğ ile belirlenmesinin nedeni 
sorulduğunda İslam’da Allah’ın belirlediği ölçütlerin bu şekilde olduğu ve 



28 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

bu ölçütlerin sıhhatli bir hayat yaşama açısından uygulanmasının gerektiği 
cevabını verenler olmuştur. 

“…Allah’ın emri, insanın fıtratına uygun olan budur. Dünya 
ve ahiret saadeti için cinsel mutluluk hukuki bir şekilde 
olmak kaydıyla layıkıyla yerine getirilmelidir. Bugün birçok 
ahlaki deformasyon söz konusu. Halbuki erken evliliğin çok 
getirisi olur. Erken evlenenler düzenli ve disiplinli olurlar, 
empatileri gelişir…” (Hamit, Doktora, E, 35).

Bu üç katılımcıdan birisi ise evlilik yaşını ergenlikle başlatmış, ancak hukuki 
evlilik yaşını da hesaba katarak evlilik yaşını 17 olarak söylemiştir. Evliliğin 
ideal yaşını ise kişinin kendini evliliğe tam olarak hazır hissettiği zaman 
olarak belirlemiştir.

“… ergenlikle beraber düşünüldüğü zaman 17’den sonrasını 
ideal olarak görüyorum… Evlilik kendini hazır hissettiğinde 
olabilecek, yapılabilecek bir şey. Hazır olduğunu 
hissettiğinde erken evlilik iyidir” (Ruveyda, Lisans, K, 48).

Bu sonuçların dışındaki sonuçlar çoğunlukla evlilik yaşını ortalama 25-35’li 
yaşlar arasında belirlemişlerdir. Yine bu ortalama hesaplamalar iki kısma 
ayrılırsa katılımcıların evliliğin ideal yaşını yarı yarıya 20-30 yaş ve 30-40 
yaş arasında belirledikleri söylenebilir. Elbette ki verilen rakamlar ortalama 
rakamlardır. Mesela bu rakamların dışında ideal yaşı 35-40 yaş aralığında 
gören bir kişi vardır. Bunu ortalamaya dahil ettiğimizde çoğunluğun 25-35’li 
yaşlar arasında rakamlar verdiği tespit edilmektedir. Katılımcılara ideal yaş 
oranını niçin geç yaşlarda tuttukları sorulduğunda hepsinin ortak olarak 
verdikleri cevap, kadının da erkeğin de evliliğe kendini hazır hissetmesi 
ve evliliğin yüklediği sorumlulukların bilincinde olması açısından erken 
yaşlardan ziyade daha olgun yaşlarda evliliğin sıhhatli olduğudur. Bu 
karşılaştırmada konuşmacılar farklı aralıklarda ideal yaş oranları verseler 
de evliliğe hazır hissetme ve yeterli olgunluğa erişme açısından hepsinin 
hemen hemen aynı cevapları verdikleri tespit edilmiştir. Aşağıda farklı 
ideal yaş oranları vermelerine rağmen aynı sebebi veren katılımcıların 
cevaplarından birkaç örneğe bakıldığında bu büyük orandaki benzerlik 
göze çarpacaktır.

“Evliliğin ideal yaşı bana göre 20-25 yaş arasıdır. O 
yaşlarda evliliğe daha hazır olunduğunu düşünüyorum… 
Erken evlenmek iyi değildir. Çünkü kendini tam tanımamış 
oluyorsun…” (Sinem, Lise, K, 33).
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“Evliliğin ideal yaşı 20-25’tir... Erken evlilik iyi değildir. Bir 
insanın evlilik konusunda bilinçlenmesi lazım, eğitilmesi 
lazım…” (Leyla, Ön Lisans, K, 44).

“Evliliğin ideal yaşı 25-30’dur… Bu yaşlar daha sağlıklı 
kararlar verilebilecek yaşlardır. Duygusal yaşın geçtiği ve 
daha müspet kararların verilebileceği yaşlardır” (Hakan, 
Lisans, E, 50).

“Evliliğin ideal yaşı 30-40 yaş arasıdır… İnsanların o 
yaşta ancak olgunlaştığını, sorumluluk alabileceğini 
düşünüyorum” (Mine, Lisans, K, 44).

Bu noktada cevaplar daha önce geç yaş evlilik üzerine paylaşılan verilerle 
karşılaştırıldığında, geç yaşın verdiği olgunluk ve daha rasyonel kararlar 
verebilme olanağını sağlaması açısından iki veride de uygunluk tespit 
edilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, Lehrer erken yaş evliliklerin 
başarısızlık ve boşanmayla sonuçlanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu 
ileri sürer. Bu nedenle olgun yaşlarda evlilik girişiminde bulunulmasının, 
özellikle kadınların olgunlaşması ve durumları daha rasyonel açılardan 
değerlendirebilmesi açısından daha uygun olduğunu belirtir. Çünkü kadın 
artık kendisi için olabilecek uygun eşi seçebilme olgunluğuna erişmiştir 
(Arshad, Mohsin, & Mahmood, 2014, s.89). Bu noktada mevcut literatür ile 
elde edilen mülakat bulgularının büyük oranda örtüştükleri görülmektedir. 
Nitekim katılımcılara belirtmiş oldukları yaşı niçin ideal olarak belirledikleri 
sorulduğunda, -katılımcıların vermiş oldukları cevaplardan da görüldüğü 
üzere- geç yaşın olgunluk ve rasyonel kararlar verebilme açısından önemli 
olduğunu vurguladıkları tespit edilmiştir. 

Evlilikle Gelen Sorumluluklar
Evlilikle gelen sorumlulukların neler olabileceği sorusuna verilen çeşitli 
cevaplar arasında katılımcıların hemen hemen ortak verdiği cevaplar 
arasında öncelikli olarak çocuk bakımı gelmektedir. Katılımcılar çocuk 
bakımıyla ilişkilendirilebilecek sorumluluklardan da bahsetmişlerdir. 
Onlara göre çocuk bakımı, çocuğun ahlaki, dini açıdan eğitimi, temel 
ihtiyaçlarının karşılanması, topluma dahil olmasında geleceğe hazırlanması 
açsından önemli bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu çiftlerin bireysel 
yaşamdan kolektif yaşama geçmesi (bireyken beraber yaşama geçiş), 
bekârlıktaki bireysel özgürlüğün evlilikle kısıtlanması -hatta kimi zaman 
eşin iznine tabi olması-, aile içi görev paylaşımı, düzenli hayat, ekonomik 
sorumluluk ve ekonomik dengeyi koruma sorumluluğu (israf etmemek) 
ve çiftlerin karşılıklı olarak aile büyüklerini idare etmesi gibi sorumluluklar 
takip etmektedir. 
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Bu sorumluluklar katılımcıların verdiği diğer cevaplarla da çeşitlendirilebilir. 
Ancak katılımcıların ortak bir noktada birleşerek aynı oranda verdikleri 
cevaplar bu sorumluluklar etrafında dönmektedir. Katılımcılar yüksek 
oranda bu sorumluluklar üzerinden cevaplar vermiş olmalarına rağmen 
bunların hepsi evliliği öteleyici etken taşımamaktadır. Katılımcılar için 
özellikle evliliği ötelemede etkili olan sorumluluklar çiftlerin bireysel 
yaşamdan kolektif yaşama geçişi, bekârlıktaki bireysel özgürlüğün evlilikle 
kısıtlanması ve düzenli hayat sorumluluklarıdır. Bu üç sorumlulukta da 
ortak olan şey, kişinin bireyselleşmesidir. Nitekim bu üç sorumlulukta da 
kişinin bekâr hayatındaki bireysel yaşantısının evlilikle ikinci ve üçüncü 
kişilere göre şekillenmesi söz konusu olmaktadır. 

“Evlilik risk demek. Ekonomik mücadele söz konusu. Ayrıca 
bekârlıktaki özgürlüklerinden taviz verebilirsin. Toplumsal 
olarak bizde evlendiğinde erkeğin himayesine girersin. 
Bunu riske etmek istemiyorsun” (Sultan, Ön lisans, K, 48).

 “Belli saatlerde karşılıklı evde olmak gerek, birbirine 
vakit ayırmak gerek… Tabi ki bu sorumlulukların evliliği 
ötelemeye neden olduğunu düşünüyorum. Acaba evliliğin 
bu sorumluluklarını kaldırabilir miyim, o kaldırabilir mi?” 
(Rıdvan, Lisans, E, 36).

Sultan Hanım ve Rıdvan Beyin verdikleri cevaplar göz önüne alındığında, 
yukarıda sayılan sorumluluklardan üçüncüsüne (bekârlıktaki bireysel 
özgürlüğün evlilikle kısıtlanması, hatta kimi zaman eşin iznine tabi olması) 
bağlı olarak evliliğin ötelenebileceği düşünülebilir.

“… Bir düzenim var. Kolay kolay değişmeyecek bir düzenin 
ne boyutta değişeceği kaygısı yaşayabilirim” (Ruveyda, 
Lisans, K, 48).

“Düzenli hayat… ailenin tolera edilmesi… Yaşın ilerlemesi 
ile bu sorumluluklar gözünde büyüyor. Gençken daha cahil 
oluyorsun. Sonunda düzenim varken neden başımı sıkıntıya 
sokayım. Türk kültürünün kadına yüklediği sorumluluklar 
kadının gözünü evliliğin sorumluluğundan korkutabiliyor” 
(Dicle, Lisans, K, 36).

Ruveyda ve Dicle Hanımların verdikleri cevaplarda ise yukarıda sayılan 
sorumluluklardan ikincisi (Çiftlerin bireysel yaşamdan kolektif yaşama 
geçmesi) dolayısıyla evliliği öteledikleri gözlenmektedir. Ayrıca Dicle 
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Hanımın evlilikle gelecek olan “düzenli hayat sahibi olma sorumluluğu” ile 
alakalı olarak da evliliğe karşı endişelerinin olduğu gözlemlenmektedir.

“Bireysellikten kolektif hayata geçiş, ev işleri, yardımlaşma 
gibi sorumluluklar evliliği ötelemeye neden olur… Çünkü 
özgürlüğün kısıtlanabileceğini düşünüyorsunuz” (Suat, 
Lisans, E, 32).

Suat Beyin cevabında ise yukarıda sayılan sorumluluklardan ikinci 
ve üçüncüsünün birbiri ile neden sonuç şeklinde bağlantılı olduğu 
gözlenmektedir. Ona göre bireysellikten kolektif hayata geçiş evliliği 
ötelemede etken. Çünkü bunun sonucunda bir nevi özgürlüğün kısıtlanması 
söz konusu olmaktadır.

“Ben yalnızlığı seven kendime vakit ayıran bir insanım. 
Evlilikte ise benden gizli bir şey yapamaz, bensiz bir şey 
yapamaz anlayışı gözümü korkutuyor… Kendi işimi kendim 
görmeyi tercih eden bir insanım… Evlensem bile eşimden 
bir bardak su beklemem” (Büşra, İlkokul, K, 42).

Büşra Hanım bu cevabı verirken aslında bir nevi kendi hayat düzenini 
kurduğunu, kendine yettiğini ve evliliğe ihtiyaç duymadığını belirtiyor. 
Evlendikten sonra eşinden bir bardak su dahi beklemeyeceği konusundaki 
cevabında ise Büşra Hanım’ın kendi bireysel yaşantısına daha düşkün 
olduğu görülüyor. Bu noktada mülakatlar boyunca katılımcıların düzenli 
hayat diye adlandırdıkları mefhumun iki farklı boyutunun olduğunun 
tespit edildiğini belirtmekte yarar vardır. Katılımcılara göre evlilikten sonra 
düzenli bir hayat sahibi olmak bir sorumlulukken, ayrıca aynı mefhum 
evliliği ötelemedeki nedenlerden biri olarakta göze çarpıyor. Yani katılımcı 
bekârken sahip olduğu düzenli hayatın evliliğin gerektirdiği düzenli hayatla 
yeniden şekillenmesi noktasında kaygılar taşıyor. Katılımcılar bekârlıktaki 
düzenli hayatlarından evlilikte ferağat etme noktasında kaygılar yaşarken, 
ayrıca eşe, çocuklara ve eve ayrılması gereken zaman noktasında anlaşılan 
evliliğin düzenli hayatı noktasında da yine çekinceler yaşamaktadırlar. 

“Ben jenerasyonumun egonsantriğiydim. Çok kendi 
merkezliydim, kendi mutluluğuma odaklıydım. 
O zamanlarda karşıma çıkan insanların hazzımı 
karşılayacağına inanmadığım için hiçbirini düşünmedim 
bile. Düşünmeye başladım, ama bu seferde herkes evliydi… 
Benim haz noktalarım hep beni önemseyecek, hayatının 
merkezine alacak gibi şeylerdi. Bunu anlamam geç oldu” 
(Ceylan, Yüksek lisans, K, 52).
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Ceylan Hanımın bu cevabında ise gençlik dönemindeki yoğun bireysel 
beklentilerinin evliliği ötelemedeki etkisi görülebilir. Aslında Ceylan Hanım’ın 
vermiş olduğu bu cevap, katılımcının niçin bekâr olduğu noktasındaki derin 
farkındalığını yansıtıyor. Diğer katılımcılar yalnızca sorumluluklar ışığında 
ya da farklı nedenler ışığında evlilikten çekincelerinden bahsederken, 
Ceylan Hanım kişinin kendi bireysel haz noktalarını ikili ilişkilerde daha ön 
planda tutmasının evlilik yaşının gerilemesinde etkili olduğunu belirtmiştir. 
Bu bağlamda modernleşmenin çeşitli yaşam biçimleriyle -kapitalizmle- 
bireyde meydana getirdiği kendi deyimiyle “ben merkezci ve haz odaklı” 
bireyselliğin evlilik kararındaki etkin rolü Ceylan Hanım’ın cevabından açık 
olarak görülmektedir. 

Son olarak evlilikle gelen diğer sorumlulukların katılımcıları “acaba yapabilir 
miyim?” noktasında endişelendirse de evliliği ötelemede etkili olmadığı 
tespit edilmiştir. Sonuç olarak evlilikle gelen tüm sorumlulukların kişinin 
evliliği ötelemesine direk etki etmediği, ancak bireyselden kolektif yaşama 
geçiş ve özel hayatın başkalarıyla ortaklaşa paylaşımı sorumluluğunun 
evliliği ötelemede etkili olduğu tespit edilmiştir.

Çevresel Faktörler
Boşanma -geçmiş tecrübeler- evliliği tavsiye etmeyen arkadaş çevresi gibi 
çevresel faktörlerin evliliği etelemede ya da evlilikten çekinmede etkili 
olup olmayacağı sorulmuştur. Sorulara verilen cevaplar sonucunda tüm 
katılımcıların bu tarz çevresel faktörlerin en az birinden dolayı evlilikten 
çekindiği sonucuna varılmıştır. 

“…Çevrede iyi evliliklerin olmaması evliliğe bakışı 
değiştiriyor. Evliliğe daha endişeli bakıyorsun, daha 
irdeliyorsun. Ya ben de öyle olursam diyorsun” (Leyla, Ön 
Lisans, K, 44). 

“… Zamanında yaşadığımız olumsuz etkiler, ikili ilişkilerde 
hayal kırıklığı insanlara güvensizliği oluşturuyor…” (Mine, 
Lisans, K, 44).

“Çevremdeki evlenenlerin evliliği tavsiye etmemesi, 
boşanmalar ve aldatılmalar evlilikten çekinmeme neden 
oluyor” (Rıdvan, Lisans, E, 36).

Burada çevresel faktörler derken en geniş manasının kastedildiğine dikkati 
çekmek gerekir.  Kimisine göre yalnızca evliliği tavsiye etmeyen arkadaş 
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çevresi evlilikten çekinmeye neden olurken, bir diğer katılımcı için başarısız 
nişan girişimi gibi geçmiş tecrübeler evlilikten çekinmeye neden olmuştur. 
Bu açıdan çevresel faktörlerin evliliği ötelemeye etkisi üzerine daha detaylı 
bir çalışma yapılarak, farklı çevresel faktörlerin evliliği ötelemede ne 
derece etkisi olduğu üzerine tespitler yapılabilir. 

İş-Kariyer Planlaması
İş-kariyer planlaması açısından ise dört erkekten üçü iş-kariyer 
planlamalarının evliliğe engel teşkil etmediği cevabını vermişlerdir. Bu üç 
kişi de durumu mevcut şartlar üzerinden değil İslami ölçütler üzerinden 
evlilik kurumunu değerlendirdikleri için, evliliğin iş-kariyer planlamasında 
kişiye daha fazla güç ve başarı getirebileceğini düşünmektedirler. 

“Kariyeri evliliğe engel görmüyorum. Motivasyon olarak 
görüyorum. Genç evlenen bir erkeğin yaşamı disiplinli 
olur, erken kalkar, işine konsantresi olur, cinsel ihtiyacı 
tatmin olmuştur. Çocuk sahibi olması ise onu bir nevi lobiye 
çevirebilir” (Hamit, Doktora, E, 35).

“Evliliği kariyere engel gömüyorum. Bilakis olumlu. Daha 
huzurlu bir ortamın oluşacağına inanıyorum. Evlilik kariyer 
hayatını düzene koyar. Onun uygun şartlarda oluşmasına 
imkân sağlar. Manevi destek bulmuş olursunuz” (Hakan, 
Lisans, E, 50).

Erkeklerden iş-kariyer planlamasının evliliğe engel teşkil ettiği cevabını 
veren bir kişinin ise, evlilikten çekinmeye neden olan çevresel faktörlerle 
çokça yüz yüze gelmesi, evlilik sorumluluklarını yerine getirme noktasında 
kendisini yetersiz görmesi ve ayrıca işine çok düşkün birisi olması hasebiyle 
bu cevabı vermiş olduğu düşünülmektedir. 

“Ekstra işimden dolayı evliliği kariyere engel görüyorum. 
İşime daha aşığım. Ayrıldığım kız arkadaşımı ikinci plana 
atardım mesela” (Rıdvan, Lisans, E, 36).

Kadın katılımcılarda ise iş-kariyer planlaması yine evliliğe engel teşkil 
etmemektedir. Ancak eğer böyle bir iş-kariyer planlaması söz konusu 
ise bunu anlayışla karşılayacak bir adayla evliliğin gerçekleşebileceğini 
belirtmişlerdir. Kadınlar için iş-kariyer planlamasında karşılıklı anlayışın çok 
önemli bir yer tuttuğu tespit edilmiştir. Onlar için her ne kadar iş-kariyer 
planlaması evliliğe engel görülmese de bu planlamaları karşı tarafın da 
en az kendileri kadar evliliğe engel görmemeleri ve hatta gerektiği yerde 
birbirlerini bu konuda idare etmeleri gerektiği beklentisi olduğu sonucuna 
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varılmıştır.

“İş-kariyer sahibi olmayı evliliğe engel görmüyorum. Karşı 
taraf istediğim kariyer hayalimi gerçekleştirme konusunda 
anlayışlı ise engel olmaz. Ama evlilik görüşmesinde bu 
konuya anlayışlı yaklaşmıyorsa, onun hakkında olumlu 
düşünmem” (Sinem, Lise, K, 33).

“Engel değil, sadece erteliyor. 25’inde düşünüyorsun, 30’a 
erteleniyor… Benim erkek arkadaşım benim kariyerim 
konusunda bana destek sağlıyor, bu açıdan evliliğe engel 
görmüyorum. Desteklemeyen birisi olsaydı ben kabul 
etmezdim. Çünkü kendini geliştirmen için kariyer önemli, 
düşünme yeteneğin artıyor” (Burcu, Lisans, K, 32).

“Engel değil. Kişiler süreç öncesinde karşılıklı bu meseleyi 
konuştukları takdirde -evlilikte bunu tersine çeviri güveni 
zedelemeyecekse- evlilik ve kariyer beraber gidebilir. Bunu 
kadın iyi dengeleyebilmeli aynı zamanda…” (Ruveyda, Ön 
lisans, K, 48).

Buna rağmen üç katılımcı direk olarak iş-kariyer planlamasını evliliğe engel 
olarak gördüğünü söylemiştir. 

“Engel görüyorum. Bayanların zamanı kısıtlı oluyor. Yetersiz 
kalabiliyor eşine, çocuğuna” (Gizem, Lise, K, 34).

“Engel görüyorum. Bekârken bile mesaiye kalıp, eve iş 
götürüyorsun. Evliyken bunlar şartları zorlar” (Serpil, 
Lisans, K, 32).

“Engeldir. Toplum sizden öncelikle evliliğe ilginizi bekler. 
Evlilikte huzur sağlayamazsanız, kariyere de engel olur… 
Çocuk anneden kariyerli bir anne, eş kariyerli bir eş 
beklemez, bu açıdan çatışma çıkabilir. Hedefe gayeye iş 
hayatında başarıyı koyduğun için evlilik ikinci plana kayar” 
(Sultan, Ön lisans, K, 48).

Öte yandan mülakata katılan konuşmacıların eğitim düzeyleri farklılık 
gösterdiği için ilkokul ya da lise mezunu olup iş sahibi olmayan ev 
hanımlarına iş-kariyer planlaması yerine kendini gerçekleştirmek istemenin 
evliliğe engel olup olmadığı sorusunun sorulması tercih edilmiştir. Nitekim 
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bu sorunun sorulduğu katılımcılar her ne kadar yüksek eğitim seviyesine 
ve bir işe sahip olmasalar da vakıf ve dernekler aracılığıyla aktif bir yaşam 
süren ve hatta evlerinde kendilerine özel zaman ayırmayı (kitap okuma gibi) 
önemseyen kişilerdir. Bu bakımdan bu kişiler için kendini gerçekleştirme 
arzusunun evliliğe engel olup olmadığı noktasındaki sorulacak sorunun 
iş-kariyer planlaması hakkında sorulacak sorudan daha fazla yararlı veri 
vereceği kanaati hâkim olmuştur. Bu kişilere kendini gerçekleştirme 
arzusunun evliliğe engel teşkil edip etmediği sorulduğunda, evliliğe engel 
teşkil ettiği noktasında olumlu cevaplar alınmıştır. 

“Kendimi gerçekleştirmeye evliliği engel görüyorum. Çünkü 
evlilikle bunların benden gitmesinden korkuyorum… Evlilikte 
bensiz bir şey yapamaz anlayışı gözümü korkutuyor” 
(Büşra, İlkokul, K, 42).
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Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmada “muhafazakâr kesimde evliliği öteleme nedenleri” ilgili 
literatür araştırmaları ve mülakatlar ışığında tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Bu noktada evliliğin ötelenmesi mefhumunu karşımıza çıkaran makro 
seviyedeki nedenler irdelenmiş ve evliliğin ötelenmesi ile ilişkileri 
incelenmiştir. Sonuç olarak modernleşme özellikle kişilerin bireyselleşmesi 
açısından, sekülerleşme kişilerin mahremiyet algısının parçalanması 
açısından, feminizm ise kadının ataerkil bir toplum tezi karşısında 
ezildiği iddiası üzerinden aile kurumunu büyük oranda etkilemektedir. 
Bireyselleşme, mahremiyetin parçalanması ve aşırı feminist yaklaşımlardan 
etkilenen aile kurumunda ise yeni türeyen unsurlardan birisi olarak 
karşımıza evliliğin ötelenmesi mefhumu çıkmaktadır.

Araştırmanın veri toplama süreci boyunca evliliğin ötelenmesi başlıklı ya 
da bu konu ile ilişkilendirilebilecek kaynaklara odaklanılmıştır. Bu açıdan 
modernizm, sekülerleşme ve feminizmin aileyi dönüştürmesindeki 
payının anlatıldığı -özellikle Türkçe- kaynaklarda “evliliği erteleme” 
kavramının da bu dönüştürmeye örnek verildiği görülmüştür. Bu sebeple 
konunun değerlendirilmesi modernizm temelli olmuş ve yapılmış olan 
mülakatlardaki sonuçlarla desteklenmiştir.

Öte yandan modernizm evliliği ötelemede çeşitli şekillerde etki edebilir. 
Ancak bu araştırmanın evliliğin ötelenmesine dair yapılan bilinen ilk girişim 
olması sebebi ile araştırma yalnızca üç temel muhtemel sebep üzerinden 
sürdürülmüştür. Bunlar evlilike gelen sorumluluklar, çevresel faktörler ve 
iş-kariyer planlaması olarak belirlenmiştir. 

Mülakatlar için 35 yaş üzeri, erkek ya da kadın, bekâr 20 kişi ile 
görüşülmüştür. Araştırma için belirlenen sürenin kısıtlılığı gibi durumlar 
gerekçesiyle araştırma alanı dar tutulmuştur. Mülakatlara katılan 
görüşmeciler yoğunlukla İstanbul’un Fatih, Güngören, Üsküdar ve 
Kağıthane ilçelerinden seçilmiştir. Sorulan sorular konuşmacıların evlilik 
için gördükleri ideal yaş, evlenecekleri şahıstan beklentileri, evlilikle gelen 
sorumluluklar, evliliği ötelemede muhtemel sebepler, çevresel faktörlerin 
evliliği ötelemeye etkisi ve iş-kariyer planlamalarının evliliğe etkisi 
çerçevesinde hazırlanmıştır.

Ayrıca araştırma dört temel odak noktası üzerinden yürütülmüştür. 
Bunlardan birisi evliliğin ideal yaşının kişinin gerekli hayat birikimlerini 
elde etmesi açısından evliliği ötelemede etkili olup olmadığıdır. Yapılan 
mülakatlar ve literatür araştırmaları sonucunda, evliliğin ideal yaşının 
25-35 yaş aralığında belirlenmesinin kişinin hayat tecrübesi edinmesi 
açısından evliliği ötelemede etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada 
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katılımcıların aslında evliliği öteledikleri için geç bir yaşı ideal yaş olarak 
almış olabilecekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan 
Arshad, Mohsin ve Mahmood’un ortak çalışmasında evli çiftlerle yapılan 
mülakatlarda geç yaş evliliğin yaşam memnuniyeti açısından erken yaşa 
oranla daha çok tercih edildiği tespiti ise çağdaş dönemde geç yaş evlilik 
noktasında belirgin bir trendin olduğunu göstermektedir. İkinci odak 
noktası ise evlilikle gelen sorumlulukların kişinin kendisini evliliğe hazır 
hissetmemesi açısından evliliği ötelemeye neden olup olmadığıdır. Burada 
da genel manada evlilikle gelen sorumluluklar evliliği ötelemede temel 
teşkil etmese de kişilerin bireyselleşmesi sonucu evlilikle beraber hayat 
düzenlerinin ikinci üçüncü şahıslara göre yeniden şekillenmesini gerektiren 
sorumlulukların evliliği ötelemede etkili olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü 
bir odak noktası ise yakın çevrede yaşanan boşanma, geçmiş ilişkiler, 
başarısız evlilik girişimleri ve hatta evlenmiş yakın arkadaşların evliliği 
tavsiye etmemesi gibi çevresel faktörlerin de evliliği ötelemede etkili olup 
olmadığıdır. Yapılan mülakatlar ışığında katılımcıların hepsi belirtilen bu 
çevresel faktörlerin en az birinin evlilikten çekinmede etkili olabileceğini 
belirtmiştir. Son odak noktası ise ileriye yönelik iş-kariyer planlamalarının 
evliliği ötelemede etkili olup olmadığıdır. Bu noktada erkeklerin iş-kariyer 
planlamalarını evliliğe engel görmediği tespit edilmiştir. Kadınlarda 
ise iş-kariyer planlamalarını karşı tarafın anlayışla karşıladığı ve hatta 
gerektiğinde durumu idare ettiği müddetçe evliliğin engel teşkil etmediği 
sonucuna varılmıştır. İş-kariyer planlamaları konusunda sorulan sorular 
ışığında kadınların iş sahibi olmayı doğal bir süreç olarak görerek bunu 
evliliğe engel görmemeleri de dikkati çeken bir diğer nokta olmuştur. 
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KADINLARIN AİLE İÇİ İLİŞKİLERİ: GELİN-KAYINVALİDE ÖRNEĞİ
Ayşegül ASLANTEPE1

Özet

Geleneksel toplumdan modern topluma geçişte varlığı değişerek devam 
etse de toplumsal dayanışmayı ve kontrolü sağlaması bakımından aile 
önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kurumun varlığını devam 
ettirmesi tek başına mümkün değildir; ilişkiler, sürdürülebilirliğini sağla-
maktadır. Aile içi ilişkiler bu bağlamda karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın 
temel amacı, gelin-kayınvalide ilişkilerinin hangi dinamiklerden etkilendiği 
ve aile kurumunu nasıl etkilediğidir. Gelin-kayınvalide ilişkisi ailenin kuru-
luşundan bugüne varlığını devam ettirmiştir. Bu ilişki zaman zaman çatış-
ma ve problemlere sebep olurken zaman zaman da aile içi ilişkileri olum-
lu etkilemiştir. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölüm literatür 
kısmıdır: Aile kurumu hakkında bilgi verilmiştir. Ailedeki rol ve sorumluluk-
ların değişen koşullarla nasıl kendini dönüştürdüğüne bakılmıştır. Kadının 
toplumdaki ve aile içindeki konumuna odaklanılarak toplumsal bağlamda 
kadının üstlendiği rol ve kimlikler ele alınmıştır. Toplumsal cinsiyet roll-
erinin kimliklerin oluşumu üzerindeki etkisi tartışılmıştır. İkinci bölümde 
araştırmanın yöntemi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde yapılan mülakatlar 
sonucunda elde edilen bulguların analizi yapılmıştır.

Bu çalışmanın sonunda gelin-kayınvalide kavramsallaştırması ilişkiler üze-
rinden analiz edilmiştir. Son olarak aile kurumunun korunması noktasında 
etkin rol alan gelin-kayınvalide ilişkisine modernleşmeyle beraber değişen 
koşullar doğrultusunda politika önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile içi ilişkiler, Gelin, Kayınvalide, Kadın.

1   Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi 



40 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Aile toplumsal dayanışmayı ve beraberliği sağlamada aktif bir rol oyna-
maktadır. Aile-toplum ilişkisinde istikrarın sağlanması aile içi ilişkilerle 
mümkündür. Bu ilişkiler içerisinde kadının aktif rol aldığı “gelin-kayınva-
lide” ilişkisi araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır.

Kayınvalide veya kaynana kelimesi “kaimanne” birleşik kelimesinin zaman-
la okunmasının değişmesinden türemiştir. Kaimanne ise yerine geçen 
anne anlamındadır (Oğurtan, 2016, s.15). Gelin kelimesi aileye evlenme 
yoluyla girmiş olan kadın anlamına gelmektedir. Gelin-kayınvalide ilişkisi 
geçmişten günümüze varlığını sürdürmüş ve aile içi ilişkilerde ön planda 
olmuştur. Gelin-kayınvalide ilişkisinin anne-kız ilişkisinden daha fazla gö-
zlemlenmesi ve konuşuluyor olması burada aktif bir yapı olduğunu göster-
mekte ve bu yapının belli dinamiklerden etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Öncelikle geleneksel bir düzlemden baktığımızda kayınvalide güç ve 
iktidarı temsil eden, kadınların aile içi ilişkiler hiyerarşisinde en üstte 
bulunan, kendisine hizmet edilmesi beklenen bir tiptir. Bu tip, genellikle 
anlayışlı ve hoşgörülü değildir. Oğlunun eşi olan gelini üzerinde bir hak 
iddia eder ve yapılması gerekenleri ondan beklemekle birlikte genelde 
de memnun olmayan bir tavır sergilemektedir. Aynı zamanda oğlunu 
onun eşinden kıskanmakta ve bu kıskançlık sonucu gelinine karşı bir 
mekanizma geliştirmektedir. Aile içinde otoriter bir tavır takınmakla 
birlikte aile ekonomisi de idaresindedir. Gelininin her şeyinden haberdar 
olması gerektiğini düşünmektedir. Eleştiriye açık değildir ve her şeyi 
kendinin bildiğini düşünmektedir. Bu kısım kötü olarak nitelendirilen bir 
tipin yansımasıdır. Bir de anne şefkati gösteren, yapıcı ve toplayıcı olan, 
tecrübelerini paylaşıma açarak olumlu ilişkilerin doğmasını isteyen bir 
tip söz konusudur. Bu tipte aile birliğinin devamı için olumlu katkılarda 
bulunmaktadır. Torunlarının bakımına yardım eder, geliniyle hoş vakit 
geçirerek onun aileye alışmasını kolaylaştırır.

Aynı düzlemde gelinden bahsedecek olursak sürekli hizmet etmesi gere-
ken ve eviçi işlerden sorumlu olan kişidir. Aslında aileye sonradan girdiği 
için dezavantajlıdır; çünkü ilişkilere hakim değildir ve öğrenmesi gereken 
çok şey vardır. Her şeyi bilmesi gerektiği düşünülmekte, bilmediği zaman 
hoş görülmemektedir bu durum. Eşiyle seviyeli bir ilişkisi olmalı ve aile 
büyüklerinin yanında çocuklarını sevmemelidir. Marifetli, becerikli 
olmalı akraba ziyaretlerinde aileyi iyi bir şekilde temsil edebilmelidir. 
Burada gelinin de beklentileri söz konusudur. Gelin, yeni geldiği ailede 
sıcak bir ortam görmek ve benimsenmek istemektedir. Ayrıca yaşının 
da verebileceği tecrübesizliklerin anlayışla karşılanması gerektiğini 
düşünmekte ve yeni kuracağı yuvada pürüz çıksın istememektedir.
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Bu araştırmanın temel amacı, gelin-kayınvalide ilişkisinin hangi dinamikle-
rden etkilendiği ve aile kurumunu nasıl etkilediğidir. Gelin-kayınvalide il-
işkisindeki gerilimlerin neden kaynaklandığı, kadının aile içindeki kimliği 
ve toplumsal cinsiyet rolleri göz önünde bulundurularak anlamlandırıl-
maya çalışılacaktır. Sohbet ortamlarında kadınların sıklıkla neden bu 
konuyu konuştukları gelin olmanın ve kayınvalide olmanın aslında neyi 
ifade ettiği, bu ilişkileri ön yargıların yönetip yönetmediği araştırmaya 
çalışılmıştır. Gelin-kayınvalide ilişkisinin nasıl kurulduğu anlamlandırılmaya 
çalışılmıştır. Bu ilişkilerin anlamlı bir hal alması için ailenin ne olduğu kısa-
ca anlatılmıştır. Ailedeki görev ve sorumlulukların değişen koşullarla nasıl 
kendini dönüştürdüğüne bakılmıştır. Kadının genel olarak konumu ve aile 
içindeki konumuna odaklanılarak toplumdaki kadın kimlikleri hakkında bir 
inceleme yapılmış, kimliklerin oluşmasında toplumsal cinsiyet rollerinin 
etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır.

Araştırma Türk toplum yapısında tanımlanması gereken bir alanı açıklıyor 
olması sebebiyle önemlidir. Toplumda sıklıkla sözü geçen gelin ve kayınva-
lidenin kim olduğuna dair bir tanımlama getirilmeye çalışılmıştır. Gelin ve 
kayınvalidenin kimi temsil ettiği ve değişen koşullarla birlikte nasıl anlam 
değiştirdikleri gözlemlenmektedir. Gelin-kayınvalide ilişkisinin ne şekilde 
kurulduğu, buradaki aktarımlarda toplumsal cinsiyet rollerinin ne denli 
etkili olduğuna bakılmaktadır. Kadına yüklenen kimliklerin onda nasıl et-
kiler bıraktığı varsayılmaktadır. Ayrıca bu ilişkiyle benzer bir özellik taşıyan 
damat-kayınpeder ilişkisinin ön planda olmadığı varsayılıyor. Buna karşılık 
ön plana çıkan gelin-kayınvalide aile içi diğer ilişki türlerinden nasıl ayrılıyor 
sorusuna yanıt aranmaktadır. Öne çıkaran dinamiklerin neler olduğu ve 
bugün nasıl değiştiği önemsenmektedir.

Aile ve Ailedeki Rollerin Dönüşümü

Aile, toplumdaki değişim ve dönüşümlerin gözlemlendiği en aktif yapı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile toplumun bel kemiğini oluşturan bir ku-
rumdur. Toplumun gelenek ve görenekleri, sevgi ve güven duygusunun ilk 
öğrenildiği yerdir.

Bireylerin beraberliklerinin toplumda meşrulaştığı biçim nikahlanarak aile 
kurumuna dahil olmalarıyla mümkündür. Evlilik bireylerin aile kurumu 
aracılığıyla birlikteliklerini meşru hale getirmeleridir. Aile birliği sürekliliği-
ni evlilik kurumuyla sağlar. Başka bir deyişle evlenme olgusu aileyi oluş-
turan toplumsal ilişkileri belirli kalıplar içine yerleştiren bir sözleşmedir 
(Gökçe, 1990, s.386). Aile kurumu toplumun düzenini, kültürün ve ge-
leneklerin devamını, yeni nesillerin bakım ve eğitimini sağlayan bir kurum 
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olması nedeniyle, çoğu zaman din ve devlet tarafından da desteklenerek 
varlığını devam ettirmiştir (Yavuzer, 2011, s.236). Ailenin eğitimi veren ilk 
kurum olması devlet politikası açısından da öneme sahiptir. Çünkü böylece 
vatandaş denetlenebilir olmaktadır. Aynı zamanda iyi yetiştirilmiş bir bire-
yin toplumda sapmaları azaltacak olması da önemlidir. Soyun devamı da 
evlilik aracılığıyla gerçekleşmektedir. Aile, çok farklı fonksiyonları içerisinde 
toplayan bir ünitedir. Aile, üyelerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayan küçük bir 
gruptur. Çocuk yetiştirme, cinsellik, sevgi, birliktelik, paylaşma bu fonksi-
yonlardan sadece birkaçıdır. Bu fonksiyonların bir düzenlilik içerisinde ve 
sağlıklı bir biçimde karşılanması önem taşımaktadır (Tekin, 2011, s.236).

Kısacası aile toplumda devamlılık ve denetlenebilirlik sağlıyor olması 
açısından önemlidir ve ayrıca devlet politikaları da aile birliğinin sürekliliği 
ve korunması için destekleyici niteliktedir. Aynı zamanda aile toplumdaki 
değişimlerden etkilendiği gibi bu değişimleri yönlendirmektedir.

Ailenin kurucusu olan kadın ve erkeğe toplum tarafından yüklenen statüler 
ve onların gerektirdiği rolleri yerine getirip getirmemeleri ailedeki düzen 
ve işleyişin sağlanması açısından önemlidir ve incelenmelidir. Evlilik bera-
berinde birtakım önemli değişiklikleri de getirmektedir. Bunların içerisinde 
yeni hak ve sorumluluklar, birlikte yaşamın yeniden düzenlenmesi ve 
dengeli ilişkilerin oluşturulmasının olduğu kabul edilmektedir (Yavuzer, 
2011, s.164). Toplumsal roller, toplumda bir konum ya da bir statünün 
yüklediği anlam sonucu bireyin bunu yapıp yapmamasını denetleyen 
anahtar kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Birey kişilik özelliklerinin 
yanı sıra bir davranışı gerçekleştirirken statüsünün gerekliliklerini yerine 
getirip getiremediğine de dikkat etmektedir. Bu bağlamda aile içi roll-
er karşılıklılık ilkesine bağlıdırlar. Kayınvalide statüsünün uygun gördüğü 
biçimde davranıp gelinden de aynı karşılığı almak ister. Çünkü gelinde ken-
dine verilen bu statünün çizdiği kalıplar etrafında davrandığında ilişki kon-
trol edilebilir olacaktır. Rollerin karşılığını bulamaması sonucu aile içi ilişkil-
erde de gerilimlerin ortaya çıkması muhtemeldir. Araştırmamın kapsamı 
bağlamında rollerin ifade ettiği anlamlar ve bunların geçirdiği dönüşümleri 
anlamak önemli olacaktır.

Bireyin içerisinde bulunduğu toplumun kültürü, bir kadın ve erkeğin nasıl 
davranacağı, nasıl düşüneceği ve nasıl hareket edeceğini, yani kadın ve 
erkeği sosyal anlamda yapılandıran özellikleri belirlemektedir. Diğer bir 
ifadeyle, insanlar dişi ya da erkek cinsiyeti ile dünyaya gelmekte ancak ye-
tiştirilme sürecinde içerisinde yaşadığı toplumun, cinsiyetlerine özgü be-
lirlediği roller çerçevesinde kız veya erkek olmayı öğrenerek büyümektedir 
(Başaran, 2016, s.151). Öğrendikleri bu tutumlar onların aile içerisinde 
nasıl bir anne, baba olacağına dair fikirler vermekte ve ev içindeki görev 
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dağılımına kaynaklık etmektedir.

Aile içindeki görev ve sorumluluklar geleneksel dönemden modern 
döneme geçişle değişiklik göstermiştir. Modern öncesi aile sisteminde 
baba, otoriteyi sağlayan, ekonomik anlamda gereksinimleri karşılayan 
kişi rolündeyken; çocuğun bakımı, duygusal ve sosyal ihtiyaçları ise an-
neler tarafından üstlenilmiş bir sorumluluk olarak yerine getirilmekteydi. 
Bu sistemde eşler arasındaki rol ve sorumlulukların paylaşımı daha çok 
cinsiyet ve kültürel beklentiler temelli olduğundan dolayı büyük oranda 
iş birliğine dayanmayan ve kadına daha fazla sorumluluk yükleyen bir 
dağılım ortaya çıkmaktaydı (Çayboylu, 2002, s.17). Kadının görevi ev içiyle 
sınırlandırılmış, erkeğe ise ev dışında çalışmak görev biçilmişti.

Geleneksel ailede aynı zamanda anne-baba ve çocuklar dışında aile 
büyükleri de bulunmaktaydı ve bu durum doğal bir süreç şeklinde 
gerçekleşmekteydi. Ancak kentleşmeyle birlikte kırdan kente göç eden 
aileler apartmanlarda yaşamaya başladı ve herkesin bir arada yaşayabi-
leceği ev tipi söz konusu değildi. Ayrıca modernleşmenin getirdiği ak-
tarımlar, herkesin bireysel ve mahrem alanlarının olabileceğini söylüyor-
du. Kadınlar ev içi alandan çıkarak çalışma hayatına girmeye başladılar ve 
erkeklerle evdeki iş yükünü paylaşma durumları eşitlenmeye başlandı. 
Toplumun bir parçası olan kadının, sosyal hayattaki rolü ve yeri değişme-
ktedir. Geçmişin ev hanımı ve anneliği üstlenen kadın tipi, yerini çalışan, 
toplumsal roller üstlenen kadın tipine bıraktığı görülmektedir (Dodur-
galı, 2010, s.145). Bireylerin toplum ve aile içindeki rol ve statülerinde de 
değişmeler yaşanmıştır. Kadın aile içinde verilen konumun dışında eği-
tim alarak meslek sahibi bir birey haline gelmiştir. Sadece ev içiyle anılan 
kadının kamusal alanda görünürlüğü söz konusu olmuştur.

Bu araştırma “gelin-kayınvalide” kavramlaştırmasının hangi dinamikle-
rden etkilenip ilişkiyi doğurduğu, çatışma ya da anlaşmaya yol açtığı ve 
bu dinamikler üzerinden ilişkinin geçmişle kıyaslandığında nasıl değişim 
gösterdiğini açıklamak istemektedir. Geçmişte bahsedilen kayınvalide tipi 
bir değişime uğramış mı ilişki yeni koşullarla birlikte ne şekilde değişim 
göstermiş incelenecektir. Katılımcılar seçilirken ve görüşme esnasında 
gelin-kayınvalidenin birlikte yaşayıp yaşamama durumları, eğitim durum-
ları, sosyo-ekonomik durumları, kültürel farklılıkları, çocuk bakımını üstle-
nme durumları, beklentileri, rolleri ve sınırları, ön yargıları, ortak çıkarları 
dikkate alınmıştır.

Araştırma 10 gelin ve kayınvalidesi olmak üzere toplamda 20 kişi ile 
yapılmıştır. Araştırmada gelinlerin kendi kayınvalidelerinin olması önem-
senmiştir. Aynı soruya gelin ve kayınvalidenin nasıl baktığı analiz edilmeye 
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çalışılmıştır. Örneklemdeki gelinlerden 2’si lise mezunuyken 8’i üniversite 
mezunudur. Gelinler 27-41 yaş aralığındadır. Üniversite mezunu olanlar-
dan sadece 2’si şuan çalışmamaktadır. Kayınvalidelerin ise hepsi ilkokul 
mezunudur, yaşları 50 yaş ve üzerindedir.

Araştırma yarı yapılandırılmış mülakat sorularıyla gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeler esnasında keşfedilen konular araştırmanın bakış açısını 
genişletmiştir. Görüşmeler yapılırken farklılık esasları göz önünde bulun-
durulmuştur: Aynı apartmanda oturan veya farklı şehirde yaşayan, biri 
muhafazakârken diğeri daha seküler olan, uzun süreli evliliği olan ve yeni 
evli olan, farklı kültürel kimlikleri bulunan, çok iyi anlaşan ve anlaşamayan. 
Ayrıca görüşmeciler yakınlık esasına dayanmayan kişilerden seçilmiştir, 
tanıdıklar vasıtasıyla ulaşılmıştır görüşmecilere. Çünkü birbirimizi tanıyor 
olmamız dezavantaj oluşturacak ve nitelikli veri sağlamayacaktır; ancak bu 
şekilde görüşmeciler beni tanımadıkları için bilgi verme konusunda daha 
az hassas davranmışlardır.

Görüşmelerin gizlilik esasına dayandığı görüşmecilere belirtilmiştir, ses 
kaydı onların izni dahilinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler Ocak-Şubat 
2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Görüşmelerin süresi 30 dakika ile 1 saat 
arasındadır. Görüşmeler yapıldıktan sonra kayıtların deşifresi gerçekleştir-
ilmiş ve isimler kısaltma şeklinde sunulmuştur. Görüşme grubu ile sınırlı 
olan çalışma genelleme kaygısı taşımamakla birlikte keşfedici de bir özellik 
taşımaktadır. 

Toplumsal Bir Kimlik Olarak Gelin

Bugünün dünyasında “kimlik” en büyüleyici ve en ilgi çekici kavramlardan 
biridir. Kimlik en geniş anlamıyla, bireyin tüm özelliklerini kapsar; hem kişi-
nin kendisini nasıl gördüğü, hem de toplum tarafından nasıl görüldüğü, 
kimlik kavramıyla ilgili konulardır. Kimlik bir özellik, bir nitelik belirtisidir. 
Birer özellik, birer nitelik gösteren kimlikler, her şeyden önce ve aynı 
zamanda farklılıklardır. Kimliğe yüklenebilecek işlem ise, bir sınıflama 
işlemidir ve bu işlem farklılıkları ortaya koyar (Aşkın, 2007, s.213).

Kimliğin ve toplumsal cinsiyetin üretilmesine ilişkin bizim tezimiz şudur: 
Erkek ve kadın arasında yaratılıştan gelen biyolojik bir farklılık vardır. Bu 
biyolojik farklılıkla beraber kadın ve erkek fıtrat olarak da farklıdırlar. Yani 
kadın ve erkek, farklı eğilimler, yetenekler, duygusal ve bilişsel özellikler 
vs. ile kodlanmışlardır. Tüm bu kodlamalar toplumsal cinsiyetin bir nüvesi 
konumundadırlar. Elbette toplumsal cinsiyeti, rolleri ve kimlikleri oluştur-
an insandır, onların tarih içerisinde geldiği mevcut konumun müsebbibi de 
insandır; fakat rollerin ve kimliklerin nüvesinin insan ürünü olmadığını da 
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kabul etmek lazım. Bu demek değildir ki toplumsal cinsiyeti sorgulamay-
alım; elbette ki sorgulanabilir, fakat “kadın doğulmaz, kadın olunur” diyen 
Simone De Beauvoir’cü bir tarzda değil. Çünkü bahsetmiş olduğumuz fıtrat 
itibariyle her kadın biraz kadın, her erkek de biraz erkek doğar ve içinde 
yaşanılan zaman ve mekân (Berger’in deyimiyle here and now, yani döne-
min gündelik hayatı), erkek ve kadın kimliklerini şekillendirir (Metin, 2011, 
s.84).

Geleneksel Türk toplumunun değer sisteminde genç kız, kızlık evinde bir 
misafir gibidir. O asıl kimliğini ve kişiliğini gelin gittiği aile içinde kazanacak-
tır. Yeni bir aileye katılan gelinden hamarat olması, kayınvalidesine dil ver-
memesi, kayınpederine hizmet etmesi ve aile büyüklerine saygılı olması 
beklenir; ama ondan öncelikle ana olması talep edilir. Kadına ailesi içinde 
kimliğini veren analık statüsüdür (Akın, 1991, s.209). İlişkinin tanımlayıcı 
olması açısından gelin ve kayınvalidenin kim olduğu açığa çıkarılmıştır. 
Gelinin kim olduğu, toplumda aslında gelinin karşılığının ne olduğundan 
bahsedilmiştir. Geçmişe nazaran gelinin sorumluluklarının değiştiğinden 
bahsedilmiştir.

“Eskiden çatışma varmış, şimdi de var. Bir hayal, heves, kızım 
olmadığı için kızım gibi görmek istediğim biri” (Meral, Kayınva-
lide, 50).

Kimlikler de gündelik hayat içerisinde üretilmekte, dışsallaştırılmakta, 
nesnelleşmekte ve içselleştirilmektedir. Kimlikler, üretilmekten ziyade 
miras olarak alınmaktadır. Bu kimliklerin örneklerinden birisi de kadın kim-
liğidir. Bir annenin dışsallaştırmış olduğu kimlik, kızı tarafından içselleştiril-
ir. Bu içselleştirme aşamasında kız çocuğu, bir yandan kendi kimliğini ka-
zanırken, diğer yandan kız çocuğunun nasıl kadın olarak, oğlan çocuğunun 
da nasıl erkek olarak yetiştirileceğini öğrenir ve kendisi bir anne olduğun-
da da toplum tarafından kendisinden beklenen rolü oynar. Kısacası, ge-
leneksel kadın kimliği şeyleşmiştir ve gündelik hayatın döngüsü içerisinde 
sorgulanmaksızın nesilden nesle aktarılmaktır (Metin, 2011, s.76). Gelinin 
ailede duygusal manada denk düştüğü bir yer var. Rol olarak değil ama 
sevgisinin kendi çocuğuna denk düşebilmesi söz konusu. Ayrıca bir hayal 
gibi düşünülmesi kadının “gelin almak” ile yeni bir statü kazanıyor olmasın-
dan da kaynaklanıyor.

“Gelin büyük bir zevkle alınır, evlat gibi. Geçmişte yaşantılar etkili-
yordu. Şimdi daha rahat, özgürler gelinler” (Hatice, Kayınvalide, 
69).

Kimlik en geniş anlamıyla, bireyin tüm özelliklerini kapsar; hem kişinin 
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kendisini nasıl gördüğü, hem de toplum tarafından nasıl görüldüğü, kimlik 
kavramıyla ilgili konulardır. Halbuki kişilik bir örgütlenmedir. Kişilik, bire-
yin kimlikler içinde ve kimliklerle bir örgütlenmesidir. Zira birey, kimlikler 
aracılığıyla toplumsal çevreye uyum sağlar (Aşkın, 2007, s.213). Aslında 
burada geline yüklenen anlamın koşullarla birlikte değiştiği ve eski akla ge-
len gelin tanımının yok olması söz konusu. Modernleşmeyle birlikte herkes 
kendini daha biricik hissediyor ve bu tüm ilişkilere etki ediyor.

“Gelin diye bir şey düşünmedim, bana göre evlat” (Ayşe, Kayınva-
lide, 65).

Kelimeye yüklenen kötü bir imaj olduğu bununla hitap etmesi durumunda 
kendisinin de kayınvalide olarak bir konuma denk düşecek olması onu bu 
kelimeden uzak tutmuş oluyor.

“Gelin kelimesine karşıyım. Kızım derim hep, gelin sıcak gelmiyor” 
(Rukiye, Kayınvalide, 54).

Gelin kelimesi aslında bir konuma denk geliyor ve kadınlar bunu yok eder-
ek kendilerinin bulunduğu durumu iyileştirmeye çalışıyorlardı.

Kadının Kayınvalide Olarak Konumu

Türk kültüründeki ataerkil düzen ve geniş aile yapısı dolayısı ile kayınvalide 
ve gelin arasında zorunlu ve kaçınılmaz bir yakınlık söz konusu olmuştur. 
Doğurdukları oğulla aile içerisinde güç ve itibar kazanan annenin erkek 
çocuğuna özel bir düşkünlüğünden bahsetmek mümkündür. Annenin oğu-
la bu ilgisi ve onun üzerinde baskın olma isteği evlilikten sonra da devam 
ettiğinde gelinle arasında gerilimli ilişkiler çıkmaktadır. Bu anlamda kayın-
valide ve gelin arasında yaşa ve konuma bağlı bir hiyerarşiden bahsedile-
bilir. Kayınvalide yaşı ve konumu gereği idare eden ve hükmeden, gelin 
ise itaat eden konumundadır. Kayınvalide ve geline atfedilen bu rollerde 
herhangi bir sapma olduğunda gerilim ve çekişmeler kaçınılmaz olacaktır 
(Akbalık, 2013, s.87). Kayınvalide toplumda belli bir yere denk geliyordu. 
Kimine göre bir güç, kimine göre anne kimine göreyse evliliği zorlaştıran 
bir unsurdu. Ama hep ilişki içerisinde olan kişiyi ifade ediyordu.

“Karışabilme yapısına sahip olan biri. İyileri de var, anne-kız gibi 
olanlar. Biz nasıl olacağız diye düşünüyordum. Benimseyecek mi 
beni diye. Alttan alta oğluyla benim hakkımda konuşabilecek bir 
tip vardı aklımda” (Ezgi, Gelin, 30, Üniversite Mezunu, Bankacı).
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Burada dikkati çeken kayınvalidenin ailede bir erk olarak görüldüğü du-
rumdur. Onun gelini benimsemesiyle ailede daha fazla kabul görüleceği 
düşünülmektedir.

Ayrıca E. B. kayınvalide kelimesine yüklenen olumsuz anlamın ilişkide etkili 
olduğundan bahsediyor. 

“Nasıl çocuklara verdiğimiz isimler onlara etki ediyorsa, kayınva-
lide kelimesi de aynı şekilde.”
“Annem ve ablamlardan dolayı çok iyi imaj yoktu kafamda. Annem 
kayınvalidesiyle yaşıyor, ablamların da problemli ilişkileri. Mesafe-
li olacağımı, iyi anlaşamayacağımı düşünüyordum. Kayınvalidemi 
seviyorum, diyeceğimi düşünmüyordum, ama diyorum” (Seda, 
Gelin, 38, Lise mezunu, Ev Hanımı).

Kayınvalideyle ilgili düşündükleri ön yargılardan hareketle oluşan fikirle-
rdir. Yaptığı gözlemler kayınvalide fikrini onda olumsuza çevirmiş ve ön 
yargıların ilişkiyi etkileyebileceğini düşündürmüştü. Ancak kendi kayınva-
lidesinin güngörmüş bir kadın olduğunu ve yeri geldiğinde kendi kızını bile 
eleştirebileceğini söylüyordu. Aynı zamanda bireyin kişilik özelliklerinin 
de ilişkiyi kurmada etkili olduğu gözlemlenmiştir. Kayınvalidenin onun için 
bulunduğu semtte bir direk olduğunu da ifade ediyor, kendilerine dua edi-
yor olmasını önemsiyor ve bazen hiç uğramak istemediği halde sırf gönlü 
olsun diye ve de empati yaparak onu hoşnut ettiğini söylüyor. Kayınvalide 
ve burada dolaylı olarak anneye yapılan ithaf toplumda kadının bir gücü 
temsil ettiğini de ortaya koymaktadır.

“Kendi annem gibi iyi bir annedir diye düşünüyordum. Çocuğum 
olduktan önce ve sonra farklı. Önceden kayınvalide olarak bakıyor-
dum, sonra daha iyi anlamaya başladım” (Fatma, Gelin, 35, Lise 
Mezunu, Ev Hanımı).

Çocuk sahibi olmadan önce ve olduktan sonra diye iki ayrımın olduğunu 
öne sürüyor ve burada yeni yaşantıların ilişkiyi kurarken bizi etkilediği açığa 
çıkıyor. Aynı zamanda biyolojik değişikliklerin fikirlerimizin değişmesinde 
etkili olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Kayınvalide olarak bakmak ise ön 
yargılı bir yaklaşımı içeriyor aslında. Ona verilen kayınvalide kimliği onu 
toplum tarafından verilen özelliklerle kuşatıyor.

“Tipik algı yoktu kafamda. İnsan ilişkileriyle ilgili olduğunu, ben 
nasıl davranırsam o da öyle davranır diye düşünüyordum” (Nes-
rin, Gelin, 30, Üniversite Mezunu, Mühendis).
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Eğitimin hatta kadınların eğitim durumlarının yükselmesini kadınların aile 
içi ilişkilerine yansımaları söz konusudur.

“Çok iyi anlaşacağımı, becerikli, bana bilmediğim her şeyi öğrete-
cek, kızı gibi görecek birini hayal ediyordum. Kendi annem de kötü 
bir kayınvalide deneyimi yaşamamış, o yüzden kafamda kötü bir 
şey yoktu. Annemle aram iyi değildi, onunla yaşayamadıklarımı 
yaşamak istiyordum. Anneyi ifade ediyor aslında, birçok noktada 
annem kadar ihtiyaç duyuyorum” (Mehtap, Gelin, 32, Üniversite 
Mezunu, Öğretmen).

Burada kadın kimliğinin neyi ifade ettiği söz konusudur. Anneyi ifade edi-
yor olması kadının bir kimliğidir ve hormonal özelliklerin dışında toplum 
tarafından anneliğe yüklenmiş anlamları ifade etmektedir. Her şeyi yapa-
bilen, her konuda becerikli, ev işlerinde iyi olan bir anne kimliği söz konu-
sudur.

“Toplumda sadece eşin annesi olarak görülüyor kayınvalide” (Fir-
devs, Gelin, 27 Üniversite Mezunu, Öğretmen).

Eşin annesi olma durumunun kendisine bir akrabalık bağı getirmediği 
düşünülüyor. Böylelikle bağla gelen sorumluluk yok sayılıyor.

Kadınların Aile İçi İlişkilerde Etkin Toplumsal Cinsiyet Rolleri

İnsanın cinsiyeti, biyolojik ve toplumsal olarak pek çok noktada önemli 
işlevlere sahiptir.  Erkek veya kadın doğmak ya da olmak nüfus dağılımında 
ve artımında dengeleri değiştirebileceği gibi cinsiyete dayalı toplumsal 
ayrım ve eşitsizlik konularında başrolü oynayan öğelerden biridir. Bireyin 
cinsiyeti biyolojik cinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet (gender) olarak farklı 
hem de kökten farklı değerlendirilmektedir (Bingöl, 2014, s.108). Biyolo-
jik olan cinsiyetten farklı olarak erkeklerin ve kadınların toplumsal cinsi-
yet kimlikleri psikolojik ve sosyolojik yani tarihsel ve kültürel olarak be-
lirlenmiştir. Bu kavramı ilk kullanan birkaç feminist akademisyen arasında 
yer alan Oakley (1985)’e göre “cinsiyet” (sex) biyolojik olarak kadın-erkek 
ayrımını anlatırken; “toplumsal cinsiyet” (gender) kadınlık ile erkeklik 
arasında ve toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeyi ifade etmektedir. Yine 
Oakley (1985)’e göre, toplumsal cinsiyet bir kültür meselesidir ve kadınlar 
ile erkeklerin “dişil” ve “eril” olarak sosyal sınıflandırılmasına işaret etme-
ktedir (Günay ve Bener, 2011, s.167).
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Aslında toplumsal cinsiyet toplumun kadın ve erkeğe yüklediği anlamlar 
doğrultusunda kültürün de etkisiyle şekillenmektedir. Gelin-kayınvalide 
ilişkisi ile aynı bağı içeren damat-kayınpeder ilişkisi de söz konusudur. An-
cak gelin-kayınvalide ona oranla ön plandadır. Ön planda oluşunda etkili 
olan dinamikler ise ilişkinin temellerini açığa çıkarmaktadır. Aynı zamanda 
gelin-kayınvalide ilişkisinin diğer ilişki türlerinden de nasıl ayrıldığı mese-
lesi önemlidir.

“Kadın olmak. Konuşmayı seviyoruz, benim dışarıda önemsediğim 
bir konuyu anlattığımda eşim önemsemiyor bile. Kadın-erkek 
bakış açısı farklı. Gelin-kaynana arasında paylaşım daha fazla. 
Doğum yaptığımda benimle kaldı kayınvalidem, ev işlerinde gerek 
çocuk bakımında yardımcı oldu” (Ezgi, Gelin, Üniversite Mezunu, 
Bankacı).

“Kadın kavgaları halloluyor, erkekler kavga ederse ipler kopuyor. 
Kadınlar fazla dedikodu yapıyorlar, adam gerçekten haklıysa söy-
ler anca” (Fatma, Gelin, 35, Lise Mezunu, Ev Hanımı).

Erkekler doyumu başarıda ve sonuç almada bulurken, kadınlar paylaşma, 
değer verilme ve önemsemede yaşarlar (Tarhan, 2015, s.21). Kadın-erkek 
psikolojisinin birbirinden farklı olduğu kadınların paylaşmayı daha çok se-
vdikleri ve erkeklerin ise sonuç odaklı yaşadıkları sonucu ortaya çıkıyor. 
Erkekler süreç ile odaklanmazken kadın sürece odaklanıyor.

“Toplumda soy devamı için erkek ön planda aslında. Ama aile 
içinde de kadınlar ön plandalar. Benim evime kayınvalidem kayın-
pederimden çok gelmiştir” (Kübra, Gelin, 28, Üniversite Mezunu, 
Bankacı).

Toplumsal cinsiyet, bireyin belli bir cinsten olduğuna ilişkin bilgiye, bu 
bilgi dahilinde olmak üzere toplumsal düzlemde bireyden beklenenlere 
ve toplumda bireye biçilen konuma işaret eder. Toplumsal cinsiyeti inşa 
eden, besleyip devam ettiren unsurlar, genellikle iki ayrı boyutta yer alan 
düşünce yapılarıyla ilgilidir. Bunlardan ilki cinsiyet önyargıları olup, cinsi-
yetlere ilişkin davranışları, tutumları, tepkileri ve cinsler arasındaki farka 
ilişkin inançları kapsamaktadır. İkincisi ise, ideal erkekle kadın arasında 
bulunması gerektiğine inanılan farklılıklarla ilgilidir (Vatandaş, 2007, s.36).  
Aslında burada kadının ev içiyle, erkeğin ise ev dışıyla konumlandırılması 
onların kurdukları ilişkinin sonuçlarına etki etmiş bulunmakta.

“Kadınlar daha çok bir araya gelip konuşuyorlar. Duygularını da 
daha rahat paylaşıyorlar. Ama erkek arkadaşlarıyla paylaşmıyor, 
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kadınlar kadar içli-dışlı olmuyorlar. Kadın yapısı ve erkek yapısı 
farklı. Erkekler daha çok para kazanma derdinde. Gelin-kayınva-
lide arasında bir mecburiyet var. Teyzenle, amcanın karısıyla an-
laşamazsan görüşmüyorsun. Ama kayınvalidenle görüşüyorsun, 
onun oğlu benim kocam neticede” (Seda, Gelin, 38, Lise mezunu, 
Ev Hanımı).

Burada kadına kayınvalide olarak yüklenen kimliğin aile içerisinde bir an-
lamı olduğu ve görüşülmeyi gerektiren, ailenin sürdürülebilirliği için an-
laşılması gereken bir kişi olarak sunulması söz konusudur. Erkek üzerinden 
kurulan tahakkümün de sonuçları görülüyor.

“Yuvayı dişi kuş yapar. Evde her şeyi kadın planlıyor. Erkek evden 
çıkıyor, kadın evin her şeyiyle ilgileniyor. Kadın daha detaylı 
düşünüyor o yüzden ön plana çıkıyor. Bir de gelin-kaynanada bir 
önceki kuşağın yaşadıklarını yaşatma isteği söz konusu” (Seher, 
Gelin, 41, Üniversite Mezunu, Sağlık Personeli).

Burada geleneksel bir bakış açısının hakim olması söz konusu ve toplum-
sal cinsiyet rollerinin içselleştirilmesi ve herkesin belli görevi olduğundan 
bahsediliyor. Aile içi diğer ilişki türlerinden ayrılan noktası gelin-kayınvalide 
konusunda geçmiş yaşantıların ilişkiye etki edebileceği tek ilişki olmasıdır.

“Bağlar daha kuvvetli oluyor, soy isminiz değişiyor bir kere. Ama 
damat öyle olmuyor; hep dış kapının dış mandalı gibi, misafir 
oluyor. damat-kayınpeder ilişkisinden farklı olarak gelin-kayınva-
lidede bağın daha kuvvetli olduğunu söylüyor. Ben eşimin ailes-
ine gidince kendimi yabancı hissetmiyorum, toplum bunu empoze 
ediyor: Sen bu evin kızısın, buradaki işlerden sen de sorumlusun” 
(Mehtap, Gelin, 32, Üniversite Mezunu, Öğretmen).

Toplum kimlikleri de inşa ediyor ve kadına “gelin” olduğunda nasıl olması 
gerektiğine dair rehberlik ediyor. Bu ilişkide; erkek egemen bir toplum 
yapısı, kadının evlendiğinde soy isminin değişerek erkekle birlikte yeni bir 
aidiyet kazanmasının izleri söz konusu.

Kadınların Aile İçi İlişki Kurma Biçimleri: Gelin-Kayınvalide İlişkisi

Akrabalık ilişkileri noktasında kadınlar arası ilişki ağının güçlü olduğu 
görülür. Türkçede erkekler arası akrabalık ilişkilerini de ele alan zengin söz 
varlığına karşın atasözü bulunmayışı ailenin kadınların egemen olduğu ve 
kadınların denetimine bırakılmış bir alan olduğu gerçeğini bir kez daha 
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vurgular. Kadınların ilişki ağı büyük ölçüde gelin kaynana, elti, görümce 
etrafında şekillenmektedir. Söz konusu akrabalar da kadının eş dolayısı ile 
akrabalarıdır (Akbalık, 2013, s.88). Gelin-kayınvalide ilişkisi gerilimli bir iliş-
ki olarak bilinmektedir. Bu ilişkinin gerilimli olması ilişkiyi ne üzerinde kur-
dukları meselesiyle açığa çıkacaktır. Burada gelinlerin ve kayınvalidelerin 
bu konuda fikirlerine yer verilmiştir.

“Kayınvalidemle evlenmeden önce söz, nişan dönemlerinde 
yapılacaklar üzerine konuşuyorduk. Düğüne doğru ev alışverişi, 
mobilya bakmaya çıktık. Onlar bir bütçe belirlemişlerdi ona göre 
alacaklarımızı kısıtladık. Kayınvalidemin kendi ailesi onun çok fena 
biri olduğunu söylüyor. Ancak ben çok problem yaşamıyorum on-
ların anlattığı gibi” (Ezgi, Gelin, 30, Üniversite Mezunu, Bankacı).

Burada aslında aile içi rollerin anlamları olduğunu ve kime ne şekilde 
davranırsanız karşılık alacağınızı biliyorsunuz. İlişkiyi iyi düzeyde devam et-
tirmeniz gereken kişiler ise öncelikli yakınlarınız oluyor. Bu nedenle ilişkiyi 
ona göre yönlendiriyor aslında.

“Eşimle evlenmeden önce 12 yıl sevgiliydik. Eşimin annesini de 
uzun zamandır tanıyorum. Onlar benim çocukluğumu, ergenliğimi 
bile gördüler. Kayınvalidemle her konuda konuşup fikir alabiliyo-
rum. Kayınvalidem eşim konusunda da bana yardımcı olur. Eşim 
bana kızacak olsa hemen müdahale eder. Hatta bazen benim 
alınmayacağım bir duruma benim yerime alınabiliyor. Eşim sinirli 
biri bazen kayınvalideme de kızıyor öyle olacak olsa bende hemen 
müdahale ediyorum” (Kübra, Gelin, 28, Üniversite Mezunu, Bank-
acı).

Kayınvalide toplumda bir otoriteyi ifade ediyor. Ayrıca kayınvalide tecrübe 
olarak saydığı şeyleri de ifade etmekten memnun olan biri olarak biliniyor-
du. Her konuda yetkin olması onun statüsünü artırıyordu.

“Aldığım şeyler kayınvalideme fuzuli geliyor. Ama bence zaruri ih-
tiyaçlar. Bizde olduklarında aldığım şeylerin fiyatını çok söylemiy-
orum” (Fatma, Gelin, 35, Lise Mezunu, Ev Hanımı).

Kuşak farkı buradaki ilişkide ortaya çıkıyor. Yeni nesil para harcama 
konusunda daha rahat olurken eski kuşak daha tutucu davranabiliyor.

“Eşimin ailesi kalabalık, gelinimse daha dar bir çevrede büyümüş. 
İlk başlarda korkuyordum, alışamazsa diye. Acaba eve gidince 
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eşine bir şey söylüyor mu diye merak ediyordum. İlk ilişki kurarken 
bu durum beni düşündürüyordu… Yemek konusunda pratik şey-
ler öğretiyorum ona kendisi çalışıyor, sana kolaylık olur kızım di-
yorum, o da soruyor bilmediklerini. Oğlum asla bir şey attırmaz 
mesela. Sen ona çaktırmadan at kızım diyorum” (Kader, Kayınva-
lide, 57).

Burada akrabalık ilişkilerinin ailenin sürdürülebilirliği açısından önemli 
olduğu açığa çıkıyor. Çünkü yeni gelen kişi olan gelin bu duruma adapte 
olamazsa ilişkilerde problem çıkabilir, bu nedenle önemseniyor. Kayınva-
lidenin eviçi alanla ilgili tecrübelerini paylaşıyor olması toplumsal cinsiyet 
rollerinin devam ettiğini gösteriyor.

“İki gelinim var. Biri akrabam, diğeri değil. Akraba olanla an-
laşamıyoruz aslında daha iyi anlaşılır sanılır. Ama diğeriyle daha 
iyi anlaşıyoruz” (Hatice, Kayınvalide, 69).

Erkek üzerinden ortaya çıkan, ortak çıkarların çatıştığı bir ortam söz konusu 
oluyor. Kim daha hakimiyet kurabilir fikri de gelin-kayınvalide ilişkisini 
zedeliyor.

Toplumsal Roller Bağlamında Gelin-Kayınvalide İlişkisinin Anne-Kız İlişki-
si Mümkünlüğü

Gelin-kayınvalide ilişkisinde öncelenen konulardan biri olarak karşımıza 
anne-kız ilişkisi beklentisi çıkmaktadır.

“Anne-kız ilişkisi olmalı. En azından ona en yakın ilişki olmalı. 
Samimiyet ve sevgi önemli, art niyet düşünmeyeceksin. Annenle 
arandaki sevgi olmaz, ona saygı duyarsın. Annenin yerine koya-
mazsın. Ama aile olduğun için olumsuzluk yaşanmasın diye böyle 
yaparsın” (Ezgi, Gelin, 30, Üniversite Mezunu, Bankacı).

Aslında stratejik bir durum söz konusu oluyor. Ailedeki rolleri, kadının kayın-
valide kimliğinin ne anlama geldiğini bildiği için ilişkiyi anlamlı sürdürüyor.

“Kızın yaptı mı anlayışla karşılarsın ama gelin yaparsa olmaz. Sev-
gi olarak aynı olmalı” (Hatice, Kayınvalide, 69).

Aradaki ilişkinin anlamı farklı her ikisi için çünkü. Kızıyla arasında pay-
laşması gereken bir erkek söz konusu değil ancak; gelini ile oğlunu pay-
laşıyor ve bu durumda ikisi de birbirine davranılması gereken kalıplarla 
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yaklaşıyor. 

“Gerçek bir anne-kız olmuyor. Paylaştığınız biri var arada. Farklı 
iki ailede büyümüşsünüz. İlla bir mesafe oluyor. O kadar samimi 
olmayı beklemek yanlış. Kayınvalidemin kızıyla olan ilişkisi daha 
sıcak. Sınırlar olmalı, diğer türlü ilişkiyi yıpratır” (Mehtap, Gelin, 
32, Üniversite Mezunu, Öğretmen).

Ortak bir geçmişi paylaşan anne-kız ve arada sadece erkek üzerinden bir 
bağ olan gelin-kayınvalide söz konusu. Kadının anne olması, gelin olması 
ve kayınvalide olması toplumda farklı yerlere denk düşüyor ve hepsi ayrı 
birer kimliğin yansımalarını oluşturuyor. Farklı kimliklerden aynı sonuçları 
beklemek buradaki ilişkinin kilit noktasını oluşturan çıkmazın sebebini 
oluşturuyor.
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Sonuç ve Değerlendirme

Toplumda kayınvalide denildiğinde problemin aslında kelimenin özüne 
dair problemler içerdiği ortaya çıkmıştır. Kelimenin geçmişteki yaşantıları 
aktarıyor olması ilişkiyi olumsuz düzeyde etkilemektedir. Aynı zamanda 
kayınvalide kelimesine ön yargılı bir bakış açısını da beraberinde getirme-
ktedir. Katılımcılar kayınvalide denildiğinde akla geleni iki düzeyde anlat-
maktadırlar: Kendi kayınvalideleriyle olumsuz ilişkileri olan gelinler, kayın-
valideyi bir otorite olarak görmektedirler. Toplumun inşa ettiği kayınvalide 
kimliği ve deneyimlerin kelimeye yüklediği olumsuz anlam onu itici hale 
getirmiştir. Aynı zamanda kadına aile içi ilişkilerde verdiği kayınvalide kim-
liğinin olumsuz bir anlamı beraberinde getiriyor olması da söz konusudur. 
Diğer durum ise gelinlerin kendi anneleriyle kurdukları bağın olumsuz 
olması ve beklentilerini karşılayamaması sonucu kayınvalidede aradıkları 
iyi anne modelidir. Burada gelinler kendi anneleriyle ilişkilerinin olumsuz 
olması durumunun onlarda becerikli, toparlayıcı, her konuda bilgisi olan 
bir anne arayışına sebep olduğudur. Bunun sonucu olarak da kayınvalide 
onlarda iyi bir anne tipine denk gelmektedir. Toplumlar kendi kültürel özel-
likleri bağlamında kadına kimlikler yüklemektedirler. Bunlardan en güçlü 
olanları anne kimliği ve kayınvalide kimliğidir. Anne rolünün gereklilikleri-
ni yerine getirememesi durumunda onu telafi edici bir mekanizma olarak 
kayınvalideden samimi ilişkiler beklenmektedir.

Dikkat çeken başka bir nokta ise kayınvalidelerin fedakar oluşu, çocuklarını 
gereğinden fazla düşünüyor olmalarıdır. Bu nokta onların da artık bir bi-
rey olduğunu kayınvalidelerin kabullenmeleri gerektiğini düşünüyorlar ve 
böyle olursa hem kendileri hem de kayınvalidelerinin daha mutlu olabi-
leceğinden bahsediyorlar. Herkesin bireysel alanlarının olması ve onların 
kabullenilmesi gerektiği ön görülüyor.

Kayınvalidelerle yapılan mülakatlarda çıkan ortak bir sonuç olarak ise gelin-
leriyle olan ilişkilerinden olumsuz bahsetmeme istekleridir. Geçmişten ge-
len kayınvalide mitini artık sonlandırmak istemektedirler. İlişkide olumsu-
zluk çıkaran tarafı temsil ediyor olmaları onlarda konu hakkında az beyan 
isteği uyandırmıştır. Ayrıca bu durumdan sıyrılmak için geçmişin oğluna 
laf söyletmeyen kayınvalidesi bugünün değişen koşullarıyla birlikte oğlu 
hakkında gelinine fikir veren kişi konumuna gelmiştir. Kadın, kayınvalide 
olarak statü kazanıyor: Türkiye’ de kadının konumuna bakmamız gerekiy-
or. Türkiye’ de çok geleneksel ortamda yaşayan kadın, evlendikten sonra 
bir statü kazanıyor. Ama bu geleneksel ortamdaki kadının bir mesleği yok, 
tahsili yok. Önce evleniyor, sonra erkek çocuk sahibi oluyor ve ondan sonra 
statü kazanıyor. Statüsünde en yükseldiği zaman ise oğlunu evlendirerek 
kayınvalide olması. Yani bu durumdaki birçok anne erkek çocuğu üstün-
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den bir statü kazanıyor (Narlı, 2015, s.25). Bu durum geçmişteki yaşantıyı 
temsil ediyor; ama artık bugün günümüzün de değişen koşullarıyla kendi 
tahakkümünü erkek üzerinden kuran bir kadın modeli geçerliliği azalmış 
durumdadır.

Gelinlerde dikkat çeken bir nokta ise gelinlerin kayınvalidelerinden önce-
likle çocuk bakımı ardından ev, yemek ile ilgili konularda destek bekle-
dikleridir. Burada geçmişin gelinden beklenti içinde olan kayınvalidesinin 
yerini gelinlerin aldığını görmekteyiz. Kadının eğitim görerek çalışma ha-
yatına katılması eviçindeki yükümlülüklerini azaltmış ve kamusal alanda 
görünürlüklerini artırmıştır.

Gelinlerin mülakatlar sonucunda riskli bir grubu temsil edebileceği ön 
görülüyor. Burada aşamalı bir durumun varlığı söz konusudur: Bunlardan 
ilki geleneksel ailelerde görülen otoriter kayınvalide modelidir. İkincisi; 
modernleşme, kentleşme, kadının iş hayatına girmesiyle değişen yeni dö-
nem kayınvalideleri yani bugünün kayınvalideleridir, ilişkide toparlayıcı bir 
modeli temsil ediyorlar. Son olarak da çocuğunun biricik ve tek olduğunu 
düşünen, onu paylaşamayacağına dair öngörüler getiren bugünün annel-
eri bulunuyor. Bunlar da geçmişin problemli kayınvalideleriyle beklentileri 
farklı olabilecek ancak; paylaşım noktasında riskli grubu oluşturan annel-
erdir.

Kayınvalidelerin geline bakış açıları da geçmişe oranla değişiklik göster-
miştir. Eskiden gelin hizmet etmesi gereken, evde çok karar verme ve söz 
hakkı olmayan kişi olarak görülürdü. Bugün kayınvalidelerin gelinlerden 
beklentileri ise onların hatrının sorulması, güleryüz gösterilmesi ve hoş 
sohbetli olmaları olarak belirtilmiştir. Bu noktada kayınvalideler şartların 
değiştiğinin farkındalar buna istinaden beklentilerini şekillendirmişler.

Gelinler ve kayınvalidelerin anne-kız olma tutumu karşısında düşüncel-
eri ortaklık barındırıyor. Her iki taraf da sevgi noktasında bu durumun 
gerçekleşmesi gerektiğini ancak; davranış ve tutumlarda seviye ve sınır-
ların net olması gerektiğini düşünmektedirler. Kendi kızlarıyla anlaşsınlar 
veya anlaşmasınlar onların yaptıkları davranışları tolere edebiliyorlar. An-
cak aynı davranışı gelinin sergilemesi durumunda alınabileceklerini belir-
tiyorlar. Çünkü gelin kimliğinin konumu buna izin vermiyor ve ilişkinin de 
sürdürülebilirliği açısından sınırların korunuyor olması tercih ediliyor.

Sonuç olarak, gelin ve kayınvalide ilişkisinin toplumda ön plana çıktığı ve 
bunda ataerkil toplum yapısının etkili olduğu görülüyor. Modernleşme ile 
değişen süreçte kadının toplumda görünür hale gelmesi ilişkileri düzenley-
en bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Kadının konumundaki değişme ve 
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kadın kimliğinin farklı anlamları içeriyor olması gelin- kayınvalide ilişkisini 
yeniden düzenlemiştir.

Son olarak, kadınların artan eğitim seviyesiyle birlikte kadınlar iş hayatında 
daha uzun süre kalmaktadırlar. Anneyle birlikte anneanne ve babaannel-
erin de çalışma hayatında olacakları öngörülmektedir. Dolayısıyla politika 
önerisi noktasında çocuk bakımı konusunda alternatiflerin geliştirilmesi 
gerekmektedir.
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ÇOCUK SAHİBİ ÇALIŞAN KADINLARIN
İŞ-YAŞAM DENGELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Betül AYDIN1

Özet

Geleneksel çekirden ailelerde baba, çalışma hayatına katılarak evin 
ekonomik ihtiyaçlarını karşılarken anne evde kalıp ev işleri ve çocuk 
bakımı ile ilgilenmiştir. Ancak modernleşme ile birlikte kadınların çalışma 
hayatına katılımı artmış ve aile içerisindeki rollerin paylaşımında değişim 
meydana gelmiştir. Bu değişim ile birlikte aile hayatı ve iş hayatı arasında 
çeşitli çatışmalar ortaya çıkmıştır. Bu çatışmalar iş-yaşam dengesi başlığı 
altında incelenmektedir. İş-yaşam dengesi bireylerin çalışma hayatı ve özel 
hayatları arasında zihinsel ve duygusal istikrar sağlama halidir. Çalışma 
hayatında yer alan anneler çalışma şartlarının gerekliliklerini yerine 
getirirken ailelerini ihmal ettiklerini düşünebilmektedirler. Özellikle küçük 
çocuğu olan çalışan anneler için iş-yaşam dengesini sağlamak çok daha 
zorlayıcı olabilmektedir. Çalışan annelerin çalışma hayatıyla aile hayatı 
arasındaki dengeyi nasıl sağladıklarını, çocuk bakımında kimlerden yardım 
aldıklarını ve bu alandaki politikalar ile ilgili düşüncelerini anlamak amacı 
ile niteliksel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma boyunca 0-7 yaş arasında 
en az bir çocuğu olan, farklı sektörlerden ve çeşitli gelir gruplarından 20 
çalışan anne ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çalışan Anne, İş-Yaşam Dengesi, İş-Yaşam Çatışması, 
Zaman Esaslı Çatışma, Gerilim Temelli Çatışma, Davranış Esaslı Çatışma.

1   İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi
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Anneler, insanın dünyada varoluşundan beri doğurduğu veya sonradan 
evlat edindiği çocuğun bütün sorumluluklarını yerine getirmekle 
yükümlü ilk kişi olarak görülmektedir. Öyle ki Uygurca’da bebek sözünden 
türetilen ‘nana’ kelimesi, zamanla ‘ana’ kelimesine o da ‘anne’ kelimesine 
dönüşmüştür.2 Geleneksel ailede baba, ailesi için para kazanma rolünü 
üstlenirken, anne çocuğun bakımından sorumlu olma ve ev işlerini yapma 
rolünü üstlenmiştir. Asırlarca devam eden bu düzen sanayileşme ile 
birlikte değişime uğramış ve kadınlara annelik rolünün yanında yeni bir 
rol daha biçilmeye başlanmıştır. İş hayatında kadın kavramı ortaya çıkmış 
ve kadınlara aile içerisinde sahip oldukları geleneksel rollerinin yanında 
iş hayatında bir çalışan olma rolü de eklenmiştir. Sahip olduğu tüm rolleri 
başarı ile yerine getirebilmek, özellikle anne olmuş çalışan kadınlar için 
zorlayıcı olabilmektedir. Çalışan anneler hem ailesinin mutluluğunu devam 
ettirip çocuğu için iyi ve yeterli annelik yapmak isterken hem de çalıştığı 
işinde başarılı olmak istemektedir. Sonuçta zaman ve emek gerektiren bu 
iki alan arasında bir denge sağlamak sadece çalışan anne için değil, onun 
ailesi için de oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. İşi ve ailesi arasında 
bir denge sağlayan anne hem kendisi hem işi hem de ailesi için daha 
verimli olabilmektedir. 

Bugün bakıldığında kadınların iş hayatında etkin olmaya başlaması ile 
birlikte bazı ailelerde geleneksel rollerin çözündüğü görülebilmektedir. 
Ev içerisindeki roller bazen eşler arasında paylaşılır, bazen diğer aile 
üyelerinden yardım alınır ve bazen de ücretli yardım sağlanır. Bu durum 
çalışan annelerin iş ve aile hayatları arasında bir denge sağlamasına 
yardımcı olabilmektedir. Ancak bu dengenin sağlanması için belki de en 
önemli unsur çalışan anneler için sağlanan politika ve uygulamalardır. 
Ülkede var olan politikalar, çalışan kadınları çocuk sahibi olmaya veya 
çalışan annelerin çalışma hayatına devam etmesine teşvik eden önemli 
unsurlardan biridir. Dolayısıyla bu araştırmada da çalışan annelerin iş ve 
aile hayatları arasındaki dengeyi nasıl sağladıkları anlaşılmaya çalışılırken 
varolan politikalara ve bu politikaların nasıl değerlendirildiğine de 
değinilecektir.

İş-Yaşam Dengesi Nedir?

İnsan hayatında var olan temel iki alan vardır: İş hayatı ve aile hayatı. 
Aile hayatı her bireyi doğrudan etkilerken çalışma hayatı ailede çalışan 
bireyleri doğrudan, çalışmayan bireyleri ise dolaylı yoldan etkilemektedir. 

2   Ana [Uygurca Maniheist (900 yılından önce)]
Ana/ Ane [Meninski, Thesaurus (1680)]
Anne [Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924)]
https://www.etimolojiturkce.com/kelime/anne 
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İş hayatındaki beklentiler, ilişkiler ve işin gereklilikleri çalışan kişiler 
için oldukça stresli olabilmekte ve bu stres bazen diğer aile üyelerine 
yansıyabilmektedir. Özellikle iş ve aile hayatı arasında yaşanan zaman 
sıkıntısı bireyleri hem psikolojik açıdan hem de fiziksel açıdan oldukça 
etkilemektedir.

İş ve yaşam arasındaki ilişkiyi açıklayan beş temel model bulunmaktadır. 
Bölünme (Segmentation) modeli iş ve yaşamın iki ayrı alan olduğunu 
ve birbirlerini etkilemek zorunda olmadıklarını varsayar. Bunun tam 
tersi olan dağılma (Spillover) modeli bir alanın yaşamın diğer alanlarını 
pozitif veya negatif yönde etkileyebileceği anlayışını savunur. Dengeleme 
(Compensation) modeli bir alandaki talep veya tatmin eksikliğinin başka bir 
alanda giderilebileceğini önerir. Araçsal (Instrumental) model bir alandaki 
aktivitelerin başka bir alandaki başarıyı etkileyeceğini belirtir. Son olarak 
çatışma (Conflict) modeli yaşamdaki bir alanın yüksek taleplerinin bireyin 
aşırı yükler altına girerek ona zorlu seçimler yaptırabileceğini ileri sürer. 
İş-yaşam dengesi alanında yapılan araştırmalarda dağılma ve dengeleme 
modelleri kullanılmaya devam edilse de yaygın olarak çatışma modeli 
üzerinde durulduğu görülmüştür (Zedeck ve Mosier’den akt. Guest, D. E., 
2002, s.258-260).

İş-yaşam dengesi alanında yapılan çalışmaların çoğunda çatışma 
modelinin üzerinde durulmasının belki de en büyük sebebi bir ‘denge’ 
tanımının yapılmaya çalışılmasıdır. İnsan hayatında en önemli iki alan 
olan aile hayatı ve iş yaşamı arasında paylaşılan tek unsur zaman 
değildir. Bireyler tüm benlikleri ile iki alanda da başarılı olup kendilerini, 
ailelerini ve patronlarını tatmin etmeye çalışmaktadır. Bu tatmini yaşayan 
bireylerin dengeye ulaştıkları söylenebilmektedir. Ancak aile hayatı ve 
çalışma yaşamı arasında kendini tatmin edecek şekilde denge kuramayan 
bireyler çeşitli çatışmalar yaşamaktadırlar. İş ve aile hayatı arasındaki 
çatışmalar iş-aile çatışması (work-life conflict) ve aile-iş çatışması (family-
work conflict) olarak iki boyutta incelenmektedir. İş-aile çatışması, iş ve 
aile rolleri arasında uyuşmayan talepler olduğunda bireylerin iki rolü de 
gerçekleştirmekte zorlandığı zaman ortaya çıkmaktadır (Frone, Russel, 
ve Cooper, 1992, s.68). İş ve aile arasında çıkan rol çatışması iş tatminini 
olumsuz etkilemektedir. Bu da bireylerin iş performanslarını düşürür, 
yoğun stres yaşamalarına sebep olur ve sağlıklarını olumsuz etkiler. Aile-
iş çatışması ise aile hayatının iş hayatı ile çakışması sonucunda ortaya 
çıkmaktadır (Greenhaus ve Beutell, 1985, s.80). Bireyler bu çatışmalardan 
kaçınmak için iş ve aile yaşamları arasında bir denge kurma çabası 
içindedirler (Bayer, 2013, s.109). Belirtilmesi gerekir ki burada bahsedilen 
denge aile ve iş hayatına eşit zaman ayırmak olarak görülmemektedir. Bu 
denge aile içerisindeki sorumluluklar ile çalışma hayatının gerektirdiği 
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sorumlulukların uyumlu olmasını ifade etmektedir. Yani bu bir psikolojik iyi 
oluş durumudur (Greenhaus, Collins, ve Shaw, 2001, s.553-554). Bireylerin 
aile içerisindeki rolleri ile sahip oldukları diğer rolleri uyumlu bir şekilde 
yerine getirebilmesi iş-yaşam dengesi kavramı ile ifade edilebilir. 

Aile-iş çatışması, aile içerisindeki rollerin iş performansını etkilemesi ile 
ortaya çıkmaktadır (Özütlü ve Altındiş, 2013, s.362). İş-aile çatışması ve 
aile-iş çatışması birbirleri ile çift yönlü ilişkileri olan kavramlardır (Frone 
ve diğerleri, 1997, s.146). İş-aile çatışmasında çalışma hayatının talepleri 
ailedeki sorumluluklarla çakışırken, aile-iş çatışmasında ailevi talepler 
çalışma hayatındaki sorumluluklar ile çakışmaktadır (Aycan ve Eskin, 2005, 
s.453). Bu alanda yapılan araştırmalar daha çok iş-aile çatışması üzerinde 
durmaktadır. Bunun sebebi çalışma hayatında bir çalışandan beklenenlerin, 
çalışanların iş tatmininin ve çalışma koşullarının belirlenmesinin daha 
ölçülebilir olmasıdır. Aile hayatı her aile ve her birey için değişiklik 
gösterebilen bir yapı olması hasebiyle ölçülmesi daha zordur.

İş-aile çatışması ile ilgili yapılan araştırmalarda iş ve aile rolleri arasında 
üç farklı çatışma türünden bahsedilmektedir. Bu çatışmalar bireylerin iki 
ya da daha fazla rolü üstlenmesi sonucunda kişide oluşan baskı ve gerilim 
sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Bireyin bir rolü tarafından ihtiyaç duyulan 
davranışlar diğer rollerin gereksinim duyduğu davranışlarla çatıştığı zaman 
‘davranış temelli çatışma’ ortaya çıkmaktadır. Bireylerin bir rolü diğer 
alanlardaki rollerini yerine getirmesini engellediği ya da geciktirdiği zaman 
artan yorgunluk ve gerilim ‘gerilim temelli çatışma’ olarak belirtilmektedir. 
Son olarak, özellikle metropollerde bireylerin bir rol için harcadıkları zaman 
diğer rollerine yeteri kadar zaman harcayamamalarına sebep olmaktadır. 
Bir rolü yerine getirirken diğer rollerin yerine getirilemeyeceğine ilişkin 
endişeler oluşmaktadır ve buna da ‘zaman kaynaklı çatışma’ denmektedir 
(Greenhaus, J. H. ve Beutell, N., 1985, s.77-82).

Farklı çatışma türlerinin ortaya çıkmasının başlıca sebebi bireylerin 
sahip olduğu farklı rollerdir Clark (2000). Bireylerin iş ve aile alanlarında 
yaşadıkları çatışmaları nasıl yönettiklerini ve dengeye erişmek için bu 
iki alanın arasındaki sınırlarını açıklama amacıyla iş-aile sınır teorisini 
geliştirmiştir. Bu yeni teoriye göre Sanayi Devrimi’nden sonra birbirinden 
ayrılan ‘iş’ ve ‘aile’ birbirlerini etkileyen farklı alanları oluşturmaktadır 
(s.754-755). Bu ayrılma ile iş ve ev arasında bir sınır çizilmiş ve iki alanda 
farklı amaçlara hizmet etmeye başlamıştır. Bireyler de günlük hayatlarında 
bu sınırlar arasında hareket etmektedirler. Bu sınırlar bireylerin iş-yaşam 
dengesine ne kadar uzak olduklarını anlamakta yardımcı olmaktadır. Aynı 
zamanda bireylerin psikolojik ve fizyolojik iyi oluşları da bu sınırlar aracılığı 
ile analiz edilebilinmektedir (Guest, D. E. 2001, s.260).



63ÇOCUK SAHİBİ ÇALIŞAN KADINLARIN İŞ-YAŞAM DENGELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İş- Yaşam Dengesi ve Çalışan Anneler

İş-yaşam dengesi dünyanın her bir tarafında özellikle son dönemlerde 
çokça araştırılan bir konu haline gelmiştir. Cinsiyet ile iş-yaşam dengesi 
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda kadınların erkeklerden daha fazla 
çatışma yaşadığı görülmüştür (Lo’dan akt. Turunç ve Çelik, 2011, s.230). 
Dolayısıyla yapılan araştırmalarda daha çok kadınların iş-yaşam dengesi 
üzerine odaklanılmıştır.

Sanayileşme süreci ev ve işin farklı mekânlara taşınmasına ve bu da 
geleneksel aile ilişkilerinin farklılaşmasına neden olmuştur. Bu farklılaşma 
ile birlikte kadına ve erkeğe farklı roller biçilmiştir. Erkeğin rolü işe gidip 
para kazanmak ve ailesini geçindirip korumak iken kadının rolü, evde 
gelecek nesilleri yetiştirip evin içerisindeki ihtiyaçları gidermek olmuştur. 
Toplum geliştikçe iş hayatında erkeklerin egemen olmasını sağlayan kas 
gücüne dayalı çalışma tarzı merkezi konumunu yavaşça kaybetmiş ve yerini 
uzmanlaşma ve farklılaşmaya bırakmıştır (Arslan, 2012, s.99). Zamanla iş 
gücünde kadına duyulan ihtiyacın artması kadının ev içerisindeki rolünün 
yanında ev dışında da çeşitli rollere sahip olmasını sağlamıştır. Örneğin, 
kadının aile içerisindeki geleneksel anne rolünün yanına iş hayatında 
çalışan kadın rolü eklenmiştir. Kadından hem ev işlerini yapması hem 
çocuğunu yetiştirmesi hem de iş hayatında başarılı olması beklenmeye 
başlanmıştır. Kadına erkekten daha fazla rol verilmiştir. Dolayısıyla rol 
çatışmalarının kadına has bir şey olmaması ile birlikte kadınlarda -özellikle 
anne olduktan sonra- erkeklerden daha fazla görüldüğü anlaşılmaktadır 
(Arslan, 2012, s.101-102). Bu nedenle bu çalışma da iş-yaşam dengesini 
araştırırken örneklem olarak çalışan anneler seçilmiştir.

Türkiye’de Çalışan Anneler İçin Var Olan Politikalar

Kadınların çalışma hayatında görünürlüklerinin artması ile birlikte belirli 
yasal düzenlemeler de getirilmiştir. Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu 
ve daha sonradan 6111 sayılı Kanun ile değişikliğe uğrayan 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda kadın çalışanlar için belirli çalışma kuralları 
konulmuştur. Bu düzenlemeler ile çalışan annelere çalışma süreleri, doğum 
ve doğum sonrası izin, süt emzirme izni gibi bazı avantajlar sağlanmıştır.  

4857 sayılı İş Kanununa da 6111 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
da bakıldığında kadın işçiler doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 
8 hafta olmak üzere analık izni adı altında toplam 16 haftalık sürede 
çalıştırılamazlar. Eğer çoğul gebelik durumu söz konusu ise, doğumdan 
önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta eklenir. Ancak kadın 
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işçinin sağlık durumu elveriyorsa doktor onayı ile kadın işçi eğer isterse 
doğumdan önce 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda 
kullanılmayan izin süreleri doğum sonrası izin sürelerine eklenmektedir. 
Tüm bu süreler çalışanın sağlık durumu, işin özelliği ve doktor raporu ile 
gerekirse arttırılabilir. Ayrıca hamilelik sürecinde kadın işçiye periyodik 
kontroller için ücretli izin verilmektedir. Doğum yapan kadın işçi eğer 
isterse analık izninin tamamlanmasının ardından yıllık ücretli izinden 
bağımsız olarak 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilmektedir. Kadın memur 
ise analık izninin tamamlandığı tarihten itibaren isteği üzerine 2 yıla kadar 
ücretsiz izin kullanabilmektedir. Kadın memura tanınan bu hak sadece 
anneye mahsus değildir; çocuk bakımından eş de sorumlu görüldüğü için 
baba da bu izinden yararlanabilmektedir. Analık izninin ardından çalışma 
hayatına dönen kadın işçiler için 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri 
için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmektedir ve bu süre çalışma 
saatinden sayılmaktadır. Eğer işçi kadına bu izin verilmezse işverene idari 
para cezası yaptırımı uygulanır. Kadın memurlarda süt izni ilk 6 ayda günde 
3 saat, ikinci 6 ayda ise günde 1,5 saattir. 3

Uygulamaya bakıldığında memur anneler bu izinleri daha rahat bir şekilde 
kullanabilmektedirler. Ancak özellikle özel sektörde çalışan işçi annelerin 
bu izinlerden yararlanırken işverenleri tarafından bazı kısıtlamalarla 
karşılaştığı gözlemlenmektedir. Bu durum çalışan annenin sadece iş 
hayatındaki stresini arttırmakla kalmayıp onun işi ve ailesi arasında 
sağlamaya çalıştığı dengeden uzaklaşmasına sebep olmaktadır.   

İş-yaşam dengesi konusunda yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. 
Farklı sektörlerden işletmeciler çalışanlarının verimliliklerini arttırmak için 
iş ve aile dengesini ölçen anketler yaparak bu alanda çeşitli iyileştirme 
stratejileri geliştirmeye çalışmaktadırlar. Sosyal bilimciler iş-aile ve aile-
iş çatışmalarının bireylerin iş ve sosyal yaşamlarını nasıl etkilediğini 
anlamak, iş-yaşam dengesizliğinin kadınlar üzerindeki etkilerini araştırmak 
ve bireylerin çatışan rollerinin aile içerisindeki iletişimi nasıl etkilediğini 
görmek için çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Bu araştırmada küçük 
çocuğu olan çalışan annelerin iş ve aile hayatları arasında bir denge 
sağlamak için kimlerden yardım aldıkları, yaşadıkları çatışmalar ve bu 
alanda var olan uygulama ve politikalardan nasıl yararlandıkları anlaşılmaya 
çalışılmıştır. Çalışan annelerin iş-yaşam dengesini sağlama çabasını 
anlamak için niteliksel araştırma yöntemi seçilmiştir. Çeşitli sektörlerde ve 
farklı kademelerde çalışan ve 0-7 yaş arasında küçük çocuğu olan çalışan 
anneler ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır.  

3 4857 sayılı İş Kanunu, Madde 24 “Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni” & 6111 Sayılı Devlet 
Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu, 104. madde, 108. madde. 
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Belirlenen kriterlere uyan çalışan annelerin bir kısmına ortak tanıdıklar 
aracılığı ile ulaşılmış ve görüşmeler yapılmıştır. Ardından diğer çalışan 
annelere ulaşmak için kartopu yöntemi kullanılmıştır. Böylece toplam 20 
görüşme yapılmıştır. Bu araştırmanın verileri çalışma grubu ile sınırlıdır 
dolayısıyla herhangi bir genelleme kaygısı taşımamaktadır. 

Çalışan Anne Olmak

Çalışan insanların çoğu neredeyse tüm günlerini iş yerlerinde 
geçirmektedirler. Mesai saatleri, belirli zamanda yetişmesi gereken işler, iş 
ortamında ilgilenilen insan sayısının fazlalığı ve işin ağırlığı gibi özellikler iş 
yükünü arttırarak bireyde çeşitli çatışmalara neden olmaktadır (Wallance, 
1999, s.801-802). Çalışma koşulları, iş yeri ortamı ve çalışanlarla ilişkiler 
gibi çalışma hayatı için önemli olan unsurlar bireylerin sağlamaya çalıştığı 
iş-yaşam dengesini doğrudan etkilemektedir. Günümüz iş şartlarına 
baktığımız zaman özellikle özel sektör ve kamu kuruşları arasında çalışma 
şartlarının oldukça değişebildiğini görmekteyiz. Özel sektör çalışanlarının 
haftada ortalama 50-60 saate varan mesai saatleri olabilmektedir. Bu 
durum çalışan anneler için zaman problemi yaratmaktadır. Bir bankada 
çalışan Tülay bu konuda yaşadığını şu şekilde açıklıyor:

“9’da çalışmaya başlıyoruz evet bankalar 5’de kapanır ama bizim 
çıkmamız 8’i buluyor hatta bazen geçiyor bile. Mesela iş bitmezse 
Cumartesi Pazar bile geliyoruz mecbur. Eee çocuk. Hadi hafta içini 
geçtim ama kimse sormuyor hafta sonu kim bakacak ona diye. Bi 
hafta sonumuz var onda da ben işte, eşim çocuğum, evde bakıcı da 
yok bütün iş kalıyor kocama. Yani ne bileyim bıktırıcı biraz” (Tülay, 
Orta Düzey Gelir, Özel Sektör).

Özel sektörde özellikle uzayan mesai saatleri Tülay gibi özel sektörde 
çalışan anneler için oldukça zorlayıcı bir durum. İş ve aile alanı arasında 
bir denge sağlamaya çalışırken iş alanının öngörülmemiş bir şekilde daha 
çok zaman istemesi görüşmeciler için stres kaynağı olarak görülmektedir. 
İş yerinde yetişmeyen işler veya faaliyetler sonucunda özellikle özel sektör 
çalışanlarının mesai saatleri uzayabilir. Örneğin bankaların mesai saatleri 
genel olarak 9.00-17.00’dır. Ancak çalışanlar mesai saatleri içerisinde 
yetiştiremedikleri işleri ve ertesi günün planını mesai sonrasında yaparlar. 
Bu durumda çalışma saati 20.00’ya kadar uzayabilir. Belirli iş alanlarında 
çalışan kişiler ise yaptıkları işin gerekliliğinden dolayı iş yerleri ile sürekli 
iletişim halinde olmak zorundadırlar. Bu konuda bir bilişim firmasında 
çalışan Handan’ın yorumu da benzer şekilde:

“Standart çalışma saatim 9-6 ama şimdi gece bir sorun çıkıyor hop 
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arıyorlar otur onunla ilgilen derken zaten evden kopup gidiyorum 
olan ocaktaki yemeğe veya atıyorum salondaki süpürgeye veya 
elinde oyuncakla bana bakan çocuğa oluyor. Sürekli bir koşuşturma, 
bir yetiştirme. 1 saat sanki 1 dakika yeri geliyor yani” (Handan, Orta 
Düzey Gelir, Özel Sektör).

Görüşmeler sırasında kamu sektöründe çalışan katılımcıların özel sektörde 
çalışan katılımcılara kıyasla çalışma şartları açısından daha avantajlı olduğu 
anlaşılmıştır. Sare İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kurumda 
taşeron işçi olarak çalışmaktadır. Kendisi tiyatro oyuncusudur ve çalışma 
saatleri sabah 10 akşam 4’tür. Şu anda süt izni sayesinde hemen hemen 
yarım gün izinli olduğu için çalışma şartlarının onu çok zorlamadığını 
söylemiştir. Ancak yarım günlük çalışma koşullarında bile 6 aylık bebeği 
için yeterli zaman ayıramadığını aşağıdaki gibi belirtmiştir:

“Ben şanslı annelerdenim çünkü çalışma şartlarım çok iyi. Yani 
hem meslek grubumumdan dolayı hem çalıştığım kurumdan dolayı 
öğleden sonraları çocuğumla vakit geçirebiliyorum… Ben buna 
rağmen şu an ondan aldığım yarım günü bir kayıp olarak görüyorum. 
Çünkü şunu gözlemledim ki anne olduktan sonra çocuk anne ilişkisi 
çok önemli yani. Belki 1 yaşa kadar belki de 2 yaşa kadar. Çünkü 
anneden kopmak istemiyor… Evet ben çok ilgilenebilen bir anneyim 
ama yeterli değil” (Sare, Düşük Düzey Gelir, Kamu Sektörü).

Yapılan görüşmeler sonucunda kendi işine sahip olan veya bir yakınının 
yanında çalışan katılımcıların çalışma hayatında daha rahat oldukları 
ortaya çıkmıştır. Yakın arkadaşı ile beraber açtığı mimarlık ofisinde çalışan 
Leyla çalışma ve aile hayatı arasında bir zaman sorunu olmadığını ancak 
işte sahip olduğu sorumluluk gereği kendisini stresli hissedebildiğini 
anlatmıştır: 

“Şimdi tabi ki de bağlı kalmak zorunda olmadığın çalışma saatleri 
olmayınca çalışmak bal börek. Ama işin içine doğum çocuk 
falan girince eee karnın burnunda çizim yapamayacağına göre 
çalışamayacaksın ister istemez. Benim en büyük avantajım ortağım 
ve asistanlarımız. Doğumdan sonra 2 ay hiç gitmedim nerdeyse. 
Şimdi 1 yaşında benim oğlan. Arada onu ofise götürüyorum, arada 
gitmiyorum, arada bakıcıya bırakıp gidiyorum falan. Kafama göre 
açıkcası. Rahatım yani ailemden artan zamanlarda işe koşuyorum 
şu an. Ama şimdi kafamda sürekli ofis var, bir sıkıntı çıksa o zaman 
hop terse dönebilir her şey” (Leyla, Yüksek Düzey Gelir, Kendi İşi).

Yapılan görüşmelerden de anlaşıldığı üzere iş-yaşam dengesi için çalışma 
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koşullarının önemi oldukça büyüktür. Çalışan annelerin sahip olduğu iş 
yükünün azlığı, esnek çalışma saatleri ve yöneticilerinin desteği iş-aile 
çatışmalarını azaltmaktadır (Turgut, 2011, s.161-162). Katılımcıların çoğu 
yöneticileri ile olan iyi ilişkilerin çalışan anne olmayı kolaylaştırdığını 
belirtmiştir. Bir kamu kuruluşunda hizmetli olarak çalışan Canan, müdürü 
ile arasında olan iyi ilişkinin onu çalışmaya motive ettiğini şu şekilde 
söylemiştir:

“İlk burda çalışırken korkmuştum baya şimdi bir rütbe yok, bir statü 
yok, bir şey  yok. Bebek evde bir şey olursa ne yaparım çıkamam 
benim yerime kim bakar falan diye. Bir keresinde annemin hastaneye 
gitmesi lazımdı kızım da perişan olmasın diye izin kullanmak istedim 
o gün ne yapsam ne etsem. Gittim müdüre anlattım Allah razı 
olsun ondan, izin verdi  bir arkadaş ayarladı yerime. Sonra ben de 
onun işini görmesine yardımcı oldum bir kere paslaştık böyle. Ama 
müdür izin vermese kafamıza göre nerde yapalım. Rahatladım yani 
o günden sonra” (Canan, Düşük Düzey Gelir, Kamu Sektörü).

İş yerlerinde bazı özel durumlarda yöneticilerin insiyatifiyle izin 
alınabilindiği için yönetici desteği çalışan annelerin iş-yaşam dengeleri 
için oldukça önemlidir. Acil durumlarda işten izin alıp çocuklarının yanına 
gidebilecek olmak çalışan annelerin işte daha rahat olmalarına ve daha 
az çatışma yaşamalarını sağlamaktadır. Özel sektörde çalışan Aliye eski iş 
yerinde müdürü ile yaşadığı sorunu şu şekilde aktarıyor:

“...Ay hatırlatma. Bahçede kuzenleriyle oynarken düşmüş bacağı 
taşa gelmiş baya bi yarılmış. Aradı işte kardeşim beni, telaşlanma 
hastanedeyiz dikiş atılıyor. İlk kez oluyordu ben tabi telaş içindeyim 
çocuğumu istiyorum yani. Müdüre gittim dedim gidiyorum ben 
izin bile almadım yani gidiyorum dedim. Demesin mi bana zaten 
hastanedeymiş yalnız da değil 2 saat sonra mesain bitiyor zaten 
sonra gidersin diye. O an ki sinirimi anlatamam. Gittim ben tabi 
gizlice arkadaşlar idare etti. Sonra da çok geçmedi bıraktım orayı 
zaten” (Aliye, Orta Düzey Gelir, Özel Sektör). 

Anlaşıldığı üzere yönetici ile olan ilişkiler çalışan annelerde iş değiştirme 
sebebi olarak bile görülebilmektedir. Aliye işyerini değiştirdikten sonra işte 
çok daha az stresli hissettiğini ve daha az çatışma yaşadığını belirtmiştir.

Bazı katılımcılar çocuk sahibi olduktan sonra çalışmanın anne için 
avantajdan çok dezavantajı olduğunu söylemişlerdir. Katılımcıların çoğuna 
göre çalışan anne olmanın aile için tek getirisi ek ekonomik gelirdir. Ayşe 
bu konuda “(Çalışan anne olmanın) avantajı şöyle ek gelir geliyor sadece 



68 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

tek avantajı bu” yorumunu yapmıştır. Bu şekilde düşünen katılımcıların 
ev işleri ve çocuk bakımını kendilerinin ilk görevi olarak görmekte ve 
çalışma hayatının bu görevleri yerine getirirken bir engel oluşturduğunu 
belirtmişlerdir. Bu katılımcılardan bazıları sahip olunan ekonomik gelirle 
çalışan anneye aile içerisinde bir statü ve özgürlük kazandırdığından da 
bahsetmiştir. Yarı kamu kuruluşunda çalışan Asya bu konuda şunları 
söylemiştir:

“Çalışan annenin özellikle çocuklu çalışan annenin avantajları 
çocuğunun istediği şeylere cevap verebiliyorsun... Maddi getirileri 
var sadece çalışmanın manevi hiçbir getirisi yok. Ha şöyle yok, 
çocuktan ötürü yok. Çünkü çocuğuna zaman ayıramıyorsun 
düşünsene yani oğlun sana her sabah şu soruyu soruyor yani 
çoğunlukla şunu soruyor ‘Anne bugün izinli misin?’. Yani bu benim 
için manevi açıdan ciddi bir dezavantaj. Oğlum bugün izinliyim 
dediğimde ‘Annem buna çok sevindim’ ama hayır bugün çalışıyorum 
dediğimde ‘Annem buna çok  üzüldüm’ verdiği cevaplar aynen bu.” 
(Asya, Orta Düzey Gelir, Yarı Kamu Kuruluşu).

Asya geleneksel ailelerde kadına yüklenen rolleri içselleştirdiği için çalışmayı 
çocuktan çalınan zaman olarak hissetmektedir. Çünkü iş yerinde geçen 
süre katılımcının eş ve anne rolünü gerçekleştirmesini engellemektedir.

Çalışma hayatında olmanın aileye maddi getiri sağlamanın yanında farklı 
getirileri olduğunu da savunan katılımcılar vardır. Elif çalışan anne olmanın 
kişiye özgüven kazandırdığından bahsetmiştir:

“Bence (çalışan anne olmanın) avantajları var. Birincisi güven. 
Kendine güveniyorsun bu olduğu zaman her şeyin üstesinden 
geleceğini düşünüyorsun bu da bir kadın için en büyük avantaj... 
Çocuğum bazen diyor ki ben anneyim işte çalışıyorum gözlüğümü 
takıyor işten gelirken sana süpriz yumurta alacağım diyor. Beni 
rol model alıyor... Hem aileye destek oluyorsun maddi ve manevi 
olarak. Çalışırken kendini iyi hissediyorsan her şey iyi oluyor” (Elif, 
Orta Düzey Gelir, Özel Sektör).

Bazı anneler ise çalışan anne olmanın aile için çok daha yararlı olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu katılımcılar annelerin işte geçen vakitleri nedeniyle 
vicdan azabı yaşadığını bu nedenle çocukları ve eşi ile daha kaliteli 
zaman geçirmeye çalıştıklarını anlatmışlardır. Nilu bu şekilde düşünen 
görüşmecilerden bir tanesidir:

“Ben şimdi çalıştığım için o suçluluk duygusu ile ister istemez eve 
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gittiğim zaman kendime ait olan zamandan ferağat edip onlara 
ayırıyorum. Zaman zaman tabi bu toz pembe değil ama ben 
çalışmayan annelerden daha kaliteli zaman geçirdiğime inanıyorum 
çocuklarla” (Nilu, Yüksek Düzey Gelir, Özel Sektör).

Nilu gibi düşünen görüşmecilerden biri olan Tülay (Orta Düzey Gelir, Özel 
Sektör) “Çalışan anne olmak zor evet ama ailemle geçirdiğim her dakikanın 
kıymeti artıyor.” diyerek görüşünü belirtmiştir.
 
İş-Yaşam Dengesi

Katılımcıların yaşadığı çatışmaları daha iyi anlayabilmek için iş-yaşam 
dengesi kavramını nasıl açıkladıkları sorulmuştur. Katılımcıların çoğu iş ve 
aile hayatları arasındaki dengeyi eşlerine ve çocuklarına ayırdıkları zamanın 
yeterliliği veya işte yaşanan gerginliğin çocuğa veya eşe yansımaması 
olarak tanımlamaktadırlar. Örneğin Elif için iş-yaşam dengesinin anlamı 
aşağıda verildiği şekildedir:

“İşyerinden çıktığım zaman zaten koşarak eve gitmemin nedeni 
oğlum. Onu gördüğüm zaman birçok şeyi unutuyorum bazen sinirli 
olduğum zamanlar ona belli etmiyorum. Eşime belli ediyorumdur 
ona anlatıyorum ama çocuğuma belli etmediğimi düşünüyorum. 
Mesela şöyle bir şey işyerinde çok sinirliyim, bu sinirimi evdekilere 
yansıtırsam bu dengesizlik olur. Benim işim burda bitti ve bırakmam 
gerekir ama ben bırakamazsam o dengeyi kuramamış olurum” (Elif, 
Orta Düzey Gelir, Özel Sektör).

Burcu için iş-yaşam dengesi çocuk için yapılan fedakarlıklarla ve zamanı iyi 
değerlendirmeyle sağlanabilen bir şeydir: 

“Yani biraz fedakârlıklar yapıyoruz hani kendimize zaman ayırıyoruz 
eşimle daha çok çocuklarımızla ilgilenerek o dengeyi kurmaya 
çalışıyoruz. Hafta içi onları yoksun bırakıyorsak da hafta sonu ve 
akşam okuldan geldikten sonra hep onlarla ilgileniyoruz. Oyun 
oynamak, ders çalışmak onların istediği şeyleri izlemek falan bir 
şeyler yapmak. Kendimizden fedakârlıklar ediyoruz. İşte sinemaya 
gitmek, oturup kitap okumak falan bunlardan fedakârlık ediyoruz” 
(Burcu, Orta Düzey Gelir, Kamu Sektörü).

Rindoza iş ve ailesi arasında bir dengeye sahip olduğunu ancak bu dengeyi 
belirli rutinlerine sadık kalarak devam ettirebildiğini belirtmiştir: 
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“Şu an için evet dengeyi bozmamaya özen gösteriyorum. Çünkü işten 
çıkıp bir arkadaşımla bir kahve bile içsem evdeki bütün düzen alt 
üst oluyor. Yapmam gereken şeyler aksıyor ve ben dinlenmediğimi 
hissediyorum o zaman da bir sorun yaşıyorum ama normalde rutin 
eve gidersem herşey aynı tempoda devam ediyor” (Rindoza, Düşük 
Düzey Gelir, Kamu Sektörü). 

Düzenli, planlı olmak ve zamanı iyi kontrol etmek katılımcıların çoğu için 
dengeli olmanın en önemli unsurlarıdır. Miray kendisi iş-yaşam dengesini 
çok iyi kurduğunu ve bu konuda hiç sıkıntı yaşamadığını şu şekilde 
belirtiyor: 

“Tabi ki de dengeyi kurduğumu düşünüyorum... Aileme de vakit 
ayırıyorum, kendime de vakit ayırıyorum. Onları düzenli bir şekilde 
sıralamaya koyarak düzenli bir şekilde onları hiç ihmal etmeden 
ortaklaşa bir şekilde  yapıyorum... Benim  düzenim süper” (Miray, 
Yüksek Düzey Gelir, Kamu Sektörü).

Burada ilginç bir sonuç elde edilmiştir. Bu kavramları yorumlarken 
katılımcıların çoğu kendi yaptıkları denge tanımlarına göre hayatlarında 
bir denge sağlayabildiğini belirtmişlerdir. Ancak görüşme ilerledikçe 
ve katılımcılar hayatlarından ve tempolarından bahsettikçe iş-yaşam 
dengesi sağladığını belirten katılımcılar farkında olmadan “bir denge yok 
ya”, “dengeli gibi gözüküyor ama sadece gözüküyor”, “denge olduğunu 
düşünüyorum” gibi söylemlerle hayatlarında denge sağlayamadığını 
belirtmeye başlamışlardır. Özellikle bu alanda var olan politikalardan 
bahsedildiğinde orta ve düşük gelirli görüşmecilerin çoğu iş-aile dengesinin 
sağlanmasının çok zor olduğunu belirtmiştir. Bu katılımcıların kendilerinin 
de bunu başarmış gibi görünmek istese de başaramadığını hissettiği 
gözlemlenmiştir. Buradan iş-yaşam dengesine sahip olmanın çalışan 
anneler için çalışma hayatında kalmaya motive ettiği anlaşılmıştır.

Çocukların Gündüz Bakımı

Çalışan annelerin en önemli sorunu, onlar işteyken çocuklarına kimin 
bakacağı kararıdır. Çocukların okul öncesi çağları hem fiziksel hem sosyal 
gelişimleri için çok önemlidir. Dolayısıyla bu yaşlarda çocuğa verilen 
eğitim, sevgi, ilgi ve ona öğretilen davranış şekillerinin izi bir ömür boyu 
çocukta kalacaktır.

Türkiye geneli hanedeki küçük çocukların gündüz bakımı istatiklerine 
göre aile içinde bakıma muhtaç küçük çocuk bulunan hanelerin %88’inde 
bakım işini anne üstlenmektedir. Çocuk bakımını anneannelerin üstlendiği 
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hanelerin oranı %4; babaannelerin üstlendiği hanelerin oranı %5’tir. 
Çocuğun gündüz bakımının kreşte sağlanma oranı %3; bakıcılarca yerine 
getirilme oranı ise %1’dir (TAYA, 2011, s.114). Çalışan anne sayısının 
artması ile birlikte çocuk bakımında da bakıcı ve kreşler gibi stratejilerin 
arttığı görülmektedir. Yapılan görüşmeler sonucu çalışan annelerin küçük 
çocuklarını öncelikli olarak anneanne veya babaanneye bırakmayı tercih 
ettikleri anlaşılmıştır. Çocuk bakımında en büyük desteğin akrabalardan 
geldiği ve akrabalardan beklendiği gözlemlenmiştir. Maddi geliri yüksek 
olan katılımcılar, çocuk bakımında anneanne veya babaanneye yardımcı 
olması için bakıcı yardımından yararlanmaktadırlar. Bir otelde satış 
pazarlama müdür olan Nilu çocuklar kreşe gidebilecek yaşa geldiğinde 
çocuklarını kreşe gönderdiklerini belirtmiştir:

“İlk kızımda eşim yurt dışında olduğu için 2 sene ara verdim doğum 
sonrasında onun yanındaydım. Sonrasında kreşe başlattım ve 
çalışma hayatına geri döndüm. İkinci kızımda 3 buçuk aylıkken 
doğum iznim bittiği için tekrar işe geri döndüm. Ona başta eltim 
baktı 2 yaşına gelene kadar. Sonra 2 yaşında kreşe başladı o da. Hala 
babaanne destekli, sabah bakıcımız vardı o geliyordu gönderiyordu 
onu sonrasında da işte aile desteği ile şu anda 4 yaşına geldi” (Nilu, 
Yüksek Düzey Gelir, Özel Sektör).

Orta düzey gelire sahip katılımcıların çoğu çocuklarının gündüz bakımı 
için akrabalarından yardım almaktadırlar. Akrabalarından uzak olan 
görüşmeciler ise öncelikle komşularının yardımına, ardından da bakıcı 
yardımına yönelmektedir. Örneğin, Sare’nin annesi şehir dışında yaşamasına 
rağmen hafta içinde İstanbul’a gelip Sare işteyken torunu ile ilgileniyor ve 
hafta sonunda eşinin yanına dönüyor: “Annem bakıyor çocuğuma. Şehir 
dışında buna rağmen geliyor haftasonları babamın yanına dönüyor... Evet 
iller arası gidip geliyor.” Sare gibi Ayşe’nin çocuğuna da kendisi işteyken 
anneannesi bakıyor: “Anneanne bakıyor ya o açıdan şanslıyım. Evi yakın 
geliyor, gidiyor, alıyor. Erken uyanmışsa ben götürüyorum, uyanmamışsa 
o geliyor.”. Burcu ailesi uzakta olduğu için çocuklarının gündüz bakımında 
bakıcı yardımı alan görüşmecilerdendir: “Bakıcılarla hallettik o işi. Aileler 
uzakta olduğu için.”

Düşük düzey gelirli katılımcıların çocuklarının gündüz bakımı akrabaları 
tarafından yapılmaktadır. Bu görüşmecilerin anneanne veya babaannenin 
olmaması durumunda diğer aile üyelerinden yardım istediği görülmüştür. 
Katılımcılar iş yerlerinde çocuklarını bırakabilecekleri kreşleri olmadığını 
ve bakıcı için de maddi durumlarının yeterli olmadığını belirtmişlerdir. 
Rindoza işteyken kızının gündüz bakımına annesi yardım ediyor: “Hep 
annem yardımcı oldu bakıma. İşe gelirken o bakardı. Hala annemle”. 
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Rindoza gibi Canan’a da yardımcı olan akrabalarıdır: “Annem vefat etti 
benim. Kaynanam burdayken ona bırakırdım. Arada ablama bırakıyorum 
evde o çalışmıyor çocuk da var hani eğlence oluyor çocuklar oynasın diye 
arada.”. 
 
Zaman Esaslı Çatışma

Kişinin sahip olduğu bir rolün yerine getirilmesiyle ilgili oluşan zaman 
baskısı, diğer rolün taleplerini ve beklentilerini engelliyorsa kişide zaman 
esaslı çatışma oluştuğu söylenmektedir (Greenhaus ve Beutell, 1985, 
s.77). Burada söz konusu olan temel şey zamanın kısıtlılığıdır (Şatır’dan akt. 
Özdevecioğlu ve Çakmak Doruk, 2009, s.72). Zaman esaslı çatışmanın en 
önemli ailevi sebeplerinden birisi küçük çocuk sahibi olmaktır (Elloy, 2004, 
s.20). Buna paralel olarak yapılan görüşmeler sonucunda katılımcıların 
en çok zaman esaslı çatışma yaşadığı gözlemlenmiştir. Bir otelde satış 
pazarlama müdürü olan Nilu yaşadığı yoğun tempoda müdür ve anne 
rolünü dengede tutmak için sürekli zamanla yarıştığını belirtmektedir. 
Yaşadığı zaman çatışmasını şu şekilde açıklıyor: 

“Akşam 7 buçukta evde oluyorsunuz hadi. 2 buçuk saatte ne neye 
yetebilir hangisine yetebilir… Hep ‘hadi’yi kullanıyormuşum. Mesela 
büyük kızım da söylüyor sürekli hadi yiyeyim, hadi giyinelim, hadi 
dersimizi yapalım falan hep hadiyi kullanıyorsun diyor. Doğru çünkü 
yetiştirmeye çalışıyorum bir şeyleri sürekli” (Nilü, Yüksek Düzey 
Gelir, Özel Sektör).

Nilu sahip olduğu rollerin arasında bir denge sağlayabilmek için belirli bir 
tempo tutturmuş ve bu temponun hızını korumaya çalışmaktadır. Eğer bu 
temposunu düşürürse rollerini yerine getirirken eksiklikler yaşayacağını 
düşünmektedir. Hayatının bir koşuşturmaca ile geçtiğini belirten Nilu 
sürekli zaman ile yarıştığını belirtmiştir. Nilu gibi işinde sorumluluğunun 
yüksek olduğu Leyla’da işinin yoğun olduğu bir zamanda yaşadığı çatışmayı 
aşağıdaki gibi anlatmıştır: 

“Ay neydi o. Bir proje vardı yetişmesi gereken. Benim oğlan 6 
aylıktı daha süt emiyordu. Ben sürekli ofisteydim mecbur ortağıma 
yıkamam herşeyi e asistanlar da bizle. Ortağımın kocası bize yemek 
falan getiriyordu. Biz sabahlara kadar helak olmuştuk. Allah’tan 
ev yakın gündüz bakıcıda arada getiriyordu falan işte sütü falan 
akşam babada yine aynı şekilde ofise getirmeler falan. Eşim de 
çocuğum da ben de helak olmuştuk bir 10 gün falan” (Leyla, Yüksek 
Düzey Gelir, Kendi İşi).
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Bir kamu kurumunda hizmetli olarak çalışan Rindoza’da daha önce çalıştığı 
kurumda hafta sonları tatil olmadığı için annelik rolünü istediği gibi yerine 
getiremediğini ancak çalıştığı kurumu değiştirince bu çatışmayı biraz da 
olsa aştığını belirtmiştir. Buna rağmen çocuğu ile geçirdiği zamanın yeterli 
olmadığını, iş yerinde olduğu her saatin çocuğundan çalınan saatler 
olduğunu belirtmiştir: 

“İyi gidiyor, biraz yorucu ama burası çok güzel yerim güzel rahat. 
Yani işim rahat bu yüzden çocuğumla da daha rahat ilgileniyorum. 
Çalışma saatinde esneklik sağlayabiliyorlar çocuk olduğu zaman. 
Çocukla ilgili bir durum olduğunda evime gidebiliyorum… 
Valla haftanın 2 günü izinliyim bu 4-5 aydır ondan önce hafta 
sonumuz yoktu şey yapıyorduk hafta içi 1 gün oluyordu ve diyalog 
kuramıyorduk çocuğumla… Yine de çalışmaktansa çocukla olmayı 
tercih ederdim. Çok yetersiz buluyorum geçirdiğim zamanı” 
(Rindoza, Düşük Düzey Gelir, Kamu Sektörü).

Pek çok sektörde çalışanların fazla mesai yapması veya düzensiz iş saatleri 
çalışma hayatının kaçınılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla özellikle özel 
sektörde çalışan ve işte sorumlulukları fazla olan katılımcıların daha çok 
zaman esaslı çatışma yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Gerilim Temelli Çatışma

Çalışma hayatı da aile hayatı da kişiyi yorabilen ve strese maruz 
bırakabilen alanlardır. Bu alanların içerisinde bir alanda yaşadığı stres, 
yorgunluk, sinirli olma durumu veya gerilim, bireyin diğer bir alandaki 
rolünü gerçekleştirirkenki performansını olumsuz etkiliyorsa gerilim 
temelli çatışma yaşadığı söylenebilmektedir (Greenhaus ve Beutell, 1985, 
s.77). Bu çatışmada esas olan bireyin psikolojik durumudur. Çalışan anne 
olmak hem işyerinde hem de aile içerisinde hem fiziksel hem de zihinsel 
olarak yorucu olabilmektedir. Katılımcılardan Aliye İstanbul’un turistik bir 
semtinde bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışmaktadır. İnsanlarla 
uğraştığı için işinin psikolojik olarak kendisini çok yorduğunu şu şekilde 
belirtmiştir:

“Türlü türlü insan var. Yerli yabancı. Arabı, İngilizi. Bazıları iyi hoş da 
bazılarına laf anlatmak, ölüm. Çıldırıyorum. Bir de müşteri her daim 
haklıdır kafası var, bir sıkıntı çıksa müdürüm bana kızacak. Bazen 
artık doluyorum. Bir bakıyorum akşam evde 3 yaşındaki kızıma 
bağırıyorum. Neden. Çünkü halıyı boyamış çünkü sütünü dökmüş 
çünkü rujumu kırmış falan da falan. Çocuk bu yapacak tabi ben 
ona mı kızıyorum yoo. Ben o laf anlamaz müşteriye kızıyorum. Eşim 
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varsa ona bağırıyorum ama o anlıyor durumumu yani anlattığım 
için. Ama kızım ne yapsın” (Aliye, Düşük Düzey Gelir, Özel Sektör). 

Öğretmenlik yapan Ayşe’de okulda bedenen ve zihnen yorulduğu 
zamanlarda yaşadığı stresi ailesine aktardığını şöyle anlatıyor:

“Ayaktasın bütün gün. Hele bir de nöbet varsa. Yorulunca  iş yerinde 
belin falan ağrıyor. Bedenen yorulduğum için stres oluyorum artık 
dinlenmem lazım dinlenemiyorum olmuyor... Şimdi mutlaka burdaki 
stresi  eve yansıtıyorsun. Belki işyerinde müdürle atıştın eve gidince 
bir moral bozukluğu oluyor. Çocuğa yapmamaya çalışıyorum ama 
mutlaka ses tonun değişiyor bir şekilde yansıyor eve. Ne oldu bugün 
hani streslisin diyor eşim yoruldum diyorum bacağım ağrıyor. 
Beden yorgunluğuyla ilgili” (Ayşe, Orta Düzey Gelir, Kamu Sektörü).

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin çocuğunun hastalığının 
işindeki rolünü nasıl etkilediğini aşağıdaki gibi aktarıyor:

“Bir keresinde tam final öncesi hafta sorular hazır bastım erkenden 
çünkü o hafta okulda olamayacaktım. Son hafta işte bir konuyu 
anlatmam lazım. Gece bir ağlama bir patırtı kızımın ateşi çıkmış 
koştur hastaneye. Ertesi gün öğlende dersim var. Sabaha kadar 
tabi ayaktaydık. Dersi iptal edeceğim edemiyorum konu önemli 
soru sordum ordan sayısal da bir konu not atsam da anlayamazlar. 
Asistanda yok. Anneme bıraktım kızımı gittim derse paldır küldür. 
Ama hem uykusuzum hem aklımda kız var agresifim yani. Dersin 
arasında geldi bir iki tanesi hocam iyi misiniz falan, dedim kızım 
hasta aklım orda. Anlamışlar demek ki yansıtmışım” (Aylin, Orta 
Düzey Gelir, Özel Sektör).

Örneklerden de görüldüğü üzere gerilim temelli çatışma bireyin 
psikolojik durumunu etkilediği için katılımcıların çeşitli rollerini yerine 
getirmelerini engellemektedir. Katılımcıların çalışma hayatında yaşadığı 
gerginlikler aile hayatına en ufak bir ses tonunun yükselmesi şeklinde 
olsa bile yansıyabilmektedir. Yine aynı şekilde aileleri ve çocukları ile ilgili 
bir sorun olduğu zaman katılımcılar kendilerini işe veremeyerek işteki 
performanslarını düşürmektedir. 

Davranış Temelli Çatışma

Eğer bireyin bir rolde gerçekleştirdiği davranış biçimleri diğer rolün 
beklediği davranış biçimleriyle uyuşmuyorsa bireyde davranış temelli 



75ÇOCUK SAHİBİ ÇALIŞAN KADINLARIN İŞ-YAŞAM DENGELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

çatışma oluşabilmektedir (Kinnuen ve Mauno, 1998, s.158). Bu çatışma 
şeklinin oluşmasının en büyük nedeni iş ve aile hayatının farklı davranış 
kalıplarına ihtiyaç duymasıdır (Madsen, 2003, s.41). Katılımcılar arasında 
davranış temelli çatışma yaşayan yoktur. Ancak butik sahibi olan görüşmeci 
Lale bir dönem yanında çalıştığı çalışanının işten çıkarılma sebebini şu 
şekilde açıklamaktadır: 

“İlk geldi bir çalışanım 20-25 gün sonra hamile olduğunu öğrendik. 
O zamanlar yeniydik ben de tam patron havasında değildim ama 
kadının hamileliği ilerledikçe işi ev belledi. Koltuklar vardı bizim orda 
bütün gün evinde gibiydi yani. Tamam hamile ben de ona öyle işler 
vermezdim ama müşteri gelince falan olmuyor. Maddi sıkıntısının 
olmadığını bildiğim için çıkardım işten ne yapayım” (Lale, Yüksek 
Düzey Gelir, Kendi İşi).

Bu örnekten görüşmeci Lale’nin eski çalışanında davranış temelli çatışma 
görüldüğü  anlaşılmaktadır. İş yerinde de evde olduğu gibi rahat davranmak 
kabul edilmeyebilir ve kişinin sorun yaşamasına sebebiyet verebilir. Burada 
da çalışan Lale tarafından işten çıkarılmıştır. 

Var Olan Politikalara Dair Görüşler ve Öneriler

Katılımcılara iş hayatı ile aile hayatı arasında bir denge sağlayabilmek için 
devletin var olan politikalarına dair fikirleri sorulduğunda çoğu katılımcıların 
konuşmaya daha hararetli bir şekilde devam ettiği gözlemlenmiştir. 
Bu alanda var olan doğum izni, süt izni ve ücretsiz izin gibi konularda 
katılımcıların tümü doğum izni süresini az bulmakta ve bunun için yeni 
düzenlemeler yapılmasını talep etmektedirler. Katılımcı Sare bu konular 
hakkında konuşurken “Senin de en çok yeni doğum yapmış annelerin 
çocukları ile vakit geçirmesi konusunda bir şeyler yapılmasına odaklanmanı 
isterim” diyerek çalışan annelerin iş-yaşam dengesini tutturabilmeleri 
için en önemli unsurun özellikle küçük çocukları ile geçirdikleri zamanın 
yeterliliği olduğunu savunmuştur. Sare konuşmasına şu şekilde devam 
etmiştir: 

“Ben doğum öncesi iznimi sağlığım yerinde diye kullanmadığım 
için doğum sonrasında kullandım. Normalde benim (çocuğumun) 
ikinci ayında işe dönmem gerekiyormuş. Ve o ikinci ayında da 
düşünebiliyor musunuz bu şartlarda çalışmayacaktım 5’te falan işe 
gidecektim. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Bir anne 2 aylık 
bebeğini bırakıp nasıl iş hayatına başlayabilir. Kadınların iş hayatı bu 
şekilde desteklenmez. En fazla odaklanılması gereken konu. O kadar 
üzücü ve korkunç bir şey ki” (Sare, Düşük Düzey Gelir, Kamu Sektörü).
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Bu konuda kamu kurumunda çalışan Miray’ın da yorumu şu şekilde: 

“…3 aylık bir çocuğu evde bırakamam zaten. Süt emen bir çocuğu 
evde bırakamazsın. Bu yüzden standart 6 ay olmalı derim. Çocuk 
yemeye başladıktan sonra işe başlanmasının mantıklı olduğunu 
düşünüyorum… Ayrıca bu uzak oturan insanlar için daha da zor. 
Kurum sana öğlene kadar çalışma saati verse bile eve gitmen 2 
buçuk saati buluyor. Ek gıdaya başlandığı zamandan sonra en 
azından ek gıda olunca evdeki herhangi bi kişi idare edebiliyor. 
Ve de çok küçük yani kimseye emanet edemiyorsun… Başka çeşitli 
yöntemlerle oluyor bu sistem hani süt sağarak eve bırakarak 
ama o bana çok mantıklı gelmiyor açıkcası. Ama şartlarımız buna 
elveriyor” (Miray, Yüksek Düzey Gelir, Kamu Sektörü).

Özel sektörde çalışan katılımcılar yeni doğum yapan annelerin sahip 
olduğu hakları kullanamadıkları veya kullanırken çok zorlandıklarından 
bahsetmişlerdir. Örneğin kanunlara göre bir kadının hamile olması ve 
ona tanınan yasal hakları kullanması kesinlikle işten çıkarma nedeni 
olarak kullanılamaz. Ancak özel sektörde bu durumun sık sık yaşandığı 
öğrenilmiştir. Hem katılımcılardan hem de katılımcıların çevresinden 
hamile olduğu veya yasal haklarını kullanmak istediği için işten ayrılmak 
zorunda kalan anneler vardır. Bir otelde satış pazarlama çalışanı olarak 
çalışan Elif’in iş-aile dengesini sağlayabilmek için var olan politikalara karşı 
görüşü şu şekilde: 

“Bu politikaları az buluyorum. Mesela devletin ilk başta 4 aylık bi 
süreç var galiba. Tamam dedim ben ilk başta 4 ay dedim zaten 1 ay 
kala ayrıldım benim 3 ay iznim kalmıştı doğumdan sonra. Dedim ki 
bırakırım ya 3 aylık çocuk bırakırım yani ne olacak dedim. Ben çocuğu 
bir gördüm 3 aylık küçüçük çocuk ben bunu nereye bırakayım. Sana 
muhtaç emziriyorsun. E iki saatlik mi ne iznin var galiba süt izni. 
Özel sektörde sen bunu uygulayamıyorsun. Evet devlette sıkıntı yok 
ama ben bunu burda yapamam yani böyle bir durum varsa herkes 
uygulasın ya da yoksa sen izni uzat. Minicik ya minicik yani. Ben 
diyordum bırakırım ama çocuğu gördüm ben bunu bırakamam 
dedim işten ayrılmak zorunda kaldım yani. Çalışmış olduğum şirketi 
bıraktım başka bir yerde çalışmaya başladım 1 yıl sonra. Çocuk için 
bıraktım” (Elif, Orta Düzey Gelir, Özel Sektör).

Elif’le benzer durumu yaşayan Hale ise çalıştığı hastanede arkadaşının 
yaşadığı zorluğu aşağıdaki gibi anlatıyor: 
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“3 aylıkken bıraktı (çocuğunu) geldi normal devletin izni bittiği 
anda geldi başladı işe 2 saat erkenden çıkma hakkı var. Bir gitti iki 
gitti üç gitti dört gitti beş gitti. 2 saatlik süt izninden bahsediyorum 
akşam 6 da değil de 4 te çıktı. E bir gün iş oldu ortalıkta yok dediler 
nerde dedim süt izni var gitti, aaa çok oldu dedi yani. İzni olup hakkı 
olmasına rağmen ve o saat içerisinde orda olmamasını bilmesine 
rağmen biz ordayız yani o işi biz de yapabiliriz ama ona rağmen aaa 
çok oldu diye laf söyledi. Bende dedim ki çocuk emziriyor yani böyle 
bir hakkı var. O da dedi ki tamam gitsin ama böyle bir durumda 
gitmesin. Ama bu durumun oluşacağını bilemiyorsun bizim işimiz 
anlık yani insanla uğraşmak sıkıntı ben bilemem ki hangi dakika 
ne olacak. Devlette kimse umrunda değil benim babam devlet 
memuru yani ordan biliyorum. Kadın saat 3 te çıkıyordu cumaları 
gelmiyordu akşam erken gidiyordu kafasına göre” (Hale, Orta 
Düzey Gelir, Özel Sektör). 

Özel sektörde çalışan katılımcıların anlattıklarına göre anneler doğum 
izinleri sırasında bile işlerini kaybedebilme korkusu yaşamaktadır. Bir 
yandan çocuğu ile olmak isterken diğer yandan işini kaybetmemek için bir 
an önce kendini işe dönmek zorunda hissetmektedir. 

Kendi işinde çalışan görüşmeciler de var olan politikalar hakkında 
düşününce yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.  Butik sahibi olan Lale yakın 
zamanda çocuk sahibi olan çalışanı için var olan yasal hakları genişlettiğini 
belirtiyor: 

“Şimdi sen ne kadar verirsen çalışan da o kadar ister. Ama ben 
esneklik sağlamaya çalışıyorum. Mesela o doğum iznini kullandı 
ama çocuğuna bakacak kimse yoktu annesi ameliyatlıydı falan 
bir durumlar vardı. Ama paraya da ihtiyacı var. Ben ona dedim 
gel işe gerekirse çocuğu da getir çünkü burası müsait yani yoksa 
olmaz. Bir sorun olduğunda gidersin. Onun yerine geçici eleman 
almaktansa onu tuttum saat ücretini hesaplayıp verdim. Seviyordu 
işi çünkü müşterilerle iyiydi, satışı iyiydi. Karşılıklı olarak iyiydik. 
Ben de anneyim yani o yüzden bana yetmeyen ona nasıl yetsin. Ben 
patronum o çalışan ama ikimiz de anneyiz” (Lale, Yüksek Düzey 
Gelir, Kendi İşi). 

Katılımcılar iş ve aile dengelerini sağlayabilmek için öncelikle çocuklarının 
okul öncesi dönemlerinde onlarla daha fazla vakit geçirebilmenin 
öneminden bahsetmiş ve bunun için çeşitli öneriler sunmuşlardır. Kamu 
sektöründe çalışan Sare’nin önerisi ücretli iznin uzatılması ve iş yerlerinde 
kreş yardımlarının olmasıdır:
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“Bir kere birkaç yıl yani en azından 1-2 yıl devlet tarafından maaşın 
desteklenmesi gerekiyor. 3 çocuğumuz olsun aynı zamanda şöyle bir 
gençliğimiz böyle bir geleceğmiz olsun diyorsak bunu önemseyen 
bir devletsek kesinlikle anne ve çocuk ilişkisinin sağlanması bu 
yüzden annenin birkaç yıl işe gelmemesi ve bu süredeki maddi 
desteğin devlet tarafından sağlanması gerek… Devlet bunu anneye 
tanımalı, işleri uygun olanlar, işleri aksamayacaksa çocuğunu 
getirebilmeli. Kreş olmalı mesela. Burada da mesela yok kreş, çok 
büyük bir yer olsa bile. Ben onun kokusunu almak istiyorum o da 
benim kokumu alsın istiyorum, ne yaptığını görmek istiyorum. Her 
gün işten eve giderken inanın o 1 saat sanki 1 gün gibi geçiyor. 
Çocuk çok kıymetli, psikolojisi üzgün çocukların, bu topluma faydalı 
çocukların yetişmesi gerek bu da ancak ve ancak özellikle annenin, 
anne-babanın ilgisi ile vakit geçirmesi ile olacağına inanıyorum” 
(Sare, Düşük Düzey Gelir, Kamu Sektörü).

Katılımcılar için politikalar ile ilgili bir diğer önemli sorun da memur ve 
işçi anneler için olan uygulamaların farklılık göstermesidir. Özellikle 
işçi veya taşeron olarak çalışan katılımcılar bu konudaki sıkıntılarını dile 
getirmişlerdir. Bu özellikle kamu kuruluşlarında çalışan memur, işçi ve 
taşeron görüşmecilerin üzerinde durduğu bir konudur. Kamu kurumunda 
taşeron olarak çalışan Canan şikayetini şu şekilde belirtmiştir: 

“Kreşleri çok yararlı buluyorum ama bizim kamuda yok böyle bir 
şey. Belediyenin kendi içinde de yoktu biz araştırdık. Büyük şehrin 
ki var o da memurlara veriyor işçilere ve taşeronlara vermiyor. O 
memur olarak görüyor anne olarak görmüyor. Bu iğrenç bir durum. 
O kamuda çalışanları sadece memurlar çalışıyor diye gösterdikleri 
için sistemde bi bozukluk var kamuyla alakalı bir şey değil. Yeniden 
yasalaştırıp memurda ne hak varsa taşeronda da işçide de aynı 
şeyi yapmak lazım... İşçiler de sözleşmeyle çalışıyor ama onlar da 
faydalanamıyor. Memurun dışındakiler faydalanamıyor. 3 tane 
çocuk doğurun diyorlar. Nasıl bakacağız 3 çocuğa. O yüzden çalışan 
kadınların arasındaki ayrım kaldırılıp yeni sistem getirilmeli. Çalışan 
anneyse mesele hepsi eşit olmalı” (Canan, Düşük Düzey Gelir, Kamu 
Sektörü).

Görüşmelere bakıldığı zaman katılımcıların hepsi bu alanda çeşitli 
iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Yurt dışı deneyimi 
olan veya yurt dışındaki politika ve uygulamaları takip etme fırsatı olan 
katılımcılar izin süreleri konusunda gelişmiş ülkelerin örnek alınması 
gerektiğini belirtmiştir. Son dönemde yeni uygulamaya giren anneanne 
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ve babaanneye evde bakım parası verilmesi de görüşmeciler arasında 
çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Düşük gelire sahip katılımcılar bu 
uygulamanın iyi bir uygulama olduğunu ancak verilen paranın az olduğunu 
söylemişlerdir. Canan (Düşük Düzey Gelir, Kamu Sektörü) bu konuda 
“Mesela o anneanne şeyine bile sınır koymuş. Eve giren paraya bakıyor 
hiç bir şeye bakmıyor, gelir testinde eve giren geliri ölçüyor. Ama giderler 
de var onları göz önüne almıyor. Sadece gelire bakıyor. O kadar gider ne 
olacak.” demiştir. Canan bu uygulamadan yararlanmak istediğini ancak 
gerekli gelir seviyesinin üstünde olduğu için yararlanamadığını belirtmiştir. 
Orta düzey gelire sahip görüşmecilerin çoğu bu konuya “İhtiyacı olan için 
iyi”, “Ek gelir iyi olur” şeklindeki söylemlerle yaklaşmışlardır. Bazı orta gelirli 
ve yüksek gelirli katılımcılar ise bu paranın uygulamada bakılan bebeğin 
ailesine verileceğini belirtmiş ve anneanne veya babaannenin bir para 
almayacağını söylemişlerdir. Leyla gibi özellikle yüksek gelirli katılımcılar 
ve bazı orta gelirli görüşmeciler bu konuya yaklaşırken aile değerlerinin 
zayıflayacağını belirtmişlerdir:

“Tamam hadi bir şey yapıldı diyelim ama şimdi düşününce hangi 
anneanne veya babaanne torununa bakmak için para alır. Torun 
ya. Canın. Bakacaksan zaten bakarsın ama para için bakarsan o 
anneanne-torun ilişkisini zedelemez mi bu” (Leyla, Yüksek Düzey 
Gelir, Kendi İşi).

Leyla gibi düşünen katılımcılar evde bakım parasının uygulama 
şartlarından ziyade aileye kazandıracağı ve kaybettireceği değerler üzerine 
durmuşlardır. Lale (Yüksek Düzey Gelir, Kendi İşi) bu konuda “Ben anneme 
diyeceğim ki torununa bak al bu da paran, önce iyi bi fırça yerim sonra da 
kendini kötü hisseder bence sanki para için yapıyormuş sevmiyormuş para 
içinmiş gibi.” yorumunu yapmıştır.
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Sonuç ve Öneriler

Kadınların çalışma hayatında görünürlüklerinin artması ile birlikte çalışan 
anne sayısının da arttığı görülmektedir. Çalışan annelerin sayısının 
artmasıyla aile içerisindeki ilişkiler, roller ve davranışlarda değişmeler 
meydana gelmiştir. Bu değişimler ile çalışan annelerde birden fazla alanda 
aldıkları sorumlulukları yerine getirme baskısı oluşmaya başlamıştır. 
Çalışan anneler bu baskı altında aile hayatı ve iş yaşamı arasında bir 
denge sağlamaya çalışmıştır. Bu dengeye literatürde iş-yaşam dengesi 
adı verilmiştir. Bu denge kişinin psikolojik iyi oluşuyla ilgili bir kavramdır. 
Çalışan anneler aile içerisindeki rolleri ile iş yaşamındaki rollerinin çatışması 
sonucunda çeşitli çatışmalar yaşamakta bu da onların iş-yaşam dengesine 
ulaşmalarını geciktirmektedir. Yapılan bu araştırmada da anlaşılmıştır ki 
var olan devlet politikaları özellikle küçük çocuğu olan çalışan annelerin 
iş-yaşam dengelerini sağlayabilmeleri için büyük önem taşır. 

Araştırma boyunca çeşitli sektörlerden ve çeşitli statülerden görüşmeci 
ile yapılan mülakatlar sonucunda Türkiye’de iş-yaşam dengesinin 
sağlanmasını kolaylaştıran politikaların yetersiz bulunduğu görülmüştür. 
Özellikle doğum öncesi ve doğum sonrası izinler katılımcılar tarafından az 
bulunmaktadır. Küçük çocuğu olan anneler çocuklarına yeteri kadar zaman 
ayıramadıklarını düşündüklerinde yaşadıkları çatışmalar artmaktadır. 
Türkiye’de çalışan annelere doğum öncesi 2 ay ve doğum sonrası da 4 
ay olmak üzere toplam 4 ay ücretli izne ek olarak sunulan 6 ay ücretsiz 
izin kullanma hakkı sunulmaktadır. İzin süreleri ülkelere göre değişiklik 
göstermekle birlikte pek çok gelişmiş ülkede anneleri doğuma teşvik edecek 
şekilde genişletilmiştir. İngiltere, Yeni Zellanda ve Avustralya gibi ülkelerde 
işverenler gönüllü olarak iş-yaşam pratiklerini geliştirmeye çalışmaktadır. 
Hollanda, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde ise çalışanların iş-yaşam 
dengelerini sağlamaları için desteklenen yasal ölçütler bulunmaktadır. 
Gelişmiş ülkelere bakıldığında 47 haftalık ücretli doğum izin ile izin süreleri 
en uzun Almanya ve İsveç’tedir.4 Almanya’da çalışan annelere sağlanan 
uygulamalar katılımcıların elde etmek istediği hakları barındırmaktadır. Şu 
anda Türkiye’de sadece 5 yılı aşkın süredir memur olan çalışan annelere 3 
yıla kadar ücretsiz izin verilmektedir. Ancak ücretli izin tüm görüşmeciler 
için arttırılması gereken bir destektir. İngiltere’de şartlar Türkiye şartlarına 
daha yakındır. Annelere verilen 6 ay ücretli 3 ay ücretsiz toplam 1 yıllık izin 
görüşmeciler için oldukça makul bir destektir. Çünkü 6 aylık bir çocuk ek 
gıdaya başlayabildiği için anneler çocuklarını daha rahat bir şekilde bırakıp 
işe başlayabilecektir. Böylece yaşadıkları çatışmalar azalacak ve iş-yaşam 
dengesine ulaşmaları kolaylaşacaktır. 

4   http://www.hthayat.com/yasam/haber/1012799-ulkelere-gore-dogum-sonrasi-izin-
      sureleri 
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Özel sektörde çalışan anneler için iş-yaşam dengesinin sağlanması çok 
daha zorlayıcı olabilmektedir. Çünkü özel sektörde çalışan kadınlar hamile 
kaldığı andan itibaren işi kaybetme korkusu ile karşılaşabiliyorlar. Bunun 
yanında doğumun ardından sahip oldukları yasal hakları kullanmak 
istemeleri müdürleri ile çatışmalar yaşamalarına sebep olabiliyor. Diğer 
gelişmiş ülkelerden farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ücretli 
doğum izni yoktur. Çoğu çalışanlar için 12 haftalık ücretsiz doğum izni 
hakkı bulunmaktadır. Doğum izinleri çoğunlukla işverenlerin kararına 
bırakılmıştır. Dolayısıyla şirketler çeşitli doğum izinleri sürelerine sahiptir.5 
ABD’de iş-yaşam dengesine devlet müdahale etmediği için işletmeler 
iş-yaşam dengesini sağlayıcı uygulamaları rekabet üstünlüğü sağlayıcı 
araçlar olarak görmektedir. Böylece işletmeler çalışanlarının verimliliğini 
arttırırken nitelikli çalışanları da bünyelerine çekmeye çalışmaktadırlar. 
Türkiye’deki özel sektörlerde doğum izinlerini bir rekabet stratejisi olarak 
kullanmaya başlanmasının özel sektörde çalışan annelerin yaşadıkları 
çatışmaları önemli ölçüde azaltacağı düşünülmektedir.

Bu araştırmada yalnızca 20 çalışan anne ile görüşülmüş ve farklı sektörler 
için farklı problemler olduğu anlaşılmıştır. İzin sürelerinin uzaması turizm 
ve pazarlama gibi sektörde tanınırlığın önemli olduğu bazı iş alanlarında 
çalışanlar için olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla her sektör 
için ayrı ayrı araştırmalar yaparak sektörün gerektirdiği sorumluluklar 
ile uyumlu olacak şekilde çalışan annelere çeşitli işletme uygulamaları 
sağlayarak çalışan annelerin iş-yaşam dengelerine ulaşmasının 
desteklenebileceği düşünülmektedir. Bu ihtiyaçların anlaşılması için 
çeşitli niteliksel araştırmalarla sağlam temelli iyileştirmeler için öneriler 
getirilmesi gerekmektedir. 

5   http://workplace.care.com/50-companies-with-great-maternity-leave 
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MUHAFAZAKÂR KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA 
VİZYON VE MİSYON İNCELEMESİ 

Cemile ASAR1

Özet

Özgün ve yeni şeyler üretmek sağlam bir ideoloji ve yetkinliğin 
delillerindendir. 1980’lerden sonra kadınların kamusal alanda görünmeye 
başlamalarıyla beraber ürettikleri argümanlarda ne kadar özgün oldukları 
hakkında inceleme yapmak amacıyla dini hassasiyeti bulunan kadın 
dernek ve vakıfları ele alınmıştır. Bulundukları statülerde dini olgulara 
karşı hassasiyet gösterdikleri iddiasına sahip olan bu kuruluşlar, çalışmaları 
ve faaliyet alanları toplumun her kesimine açık olmakla beraber, dini 
hassasiyete sahip üyelerine ve toplumun belli bir kemsine hitap ettikleri 
görüşündedirler. 

Çalışmamızda kendilerinden beklenen bu hassasiyeti ne denli yansıttıkları 
ve özgün çalışmalar mı yoksa feminizmin bir taklidi şeklinde mi faaliyette 
bulundukları ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmamız önemini bu 
noktadan almaktadır. Birbirinin devamı ve geliştirilmişi halinde devam 
eden ve bağlamından kopuk temelsiz düşünceler sağlıksız sonuçlara neden 
olmaktadır. Belli düşünce ve misyona sahip kurum ve kuruluşların düşünce 
ve faaliyetleri birbiriyle örtüşmeyecek çalışmalar meydana getirmesi de 
aynı sonucu doğuracaktır. 

Bu bağlamda incelemeye aldığımız EVKAD, HASEKİ İLİM VE KÜLTÜR VAKFI, 
İSTEV, MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK VE HAZAR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞ-
MA DERNEĞİ ile yüz yüze mülakat gerçekleştirilmiş olunup; GİKAP, İKAD-
DER, ERDEMDER VE KADEM’in çalışmaları, yayınları ve internet siteleri 
üzerinden taranmıştır. 

Var olan literatürde muhafazakâr kadın çalışmaları tarihsel olarak ele 
alındığı fakat kurumsal anlamda çalışmalarının içeriği hakkında bilgi ak-
tarılmadığı görülüp araştırmamızın bu açığı kapatmaya naçizane katkı 
sağlaması ve faydalı olması temennimizdir.

Araştırmamızın sınırlılığını görüşülen derneklerin yönetici ve üst düzey 
çalışanlarıyla yapılan mülakatlar ve yayınlanan çalışmaları belirlemektedir.

1   Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi, Yüksek Lisans Öğrencisi



86 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Araştırmanın ilk bölümünde kadın çalışmalarının tarihsel ve gelişimsel 
süreci oluşturacaktır. Buna ek olarak muhafazakâr kesimin tarih sahnesine 
çıkış sürecine yer verilecektir. İkinci kısımda bahsi geçen derneklerin hangi 
tür faaliyetler yürüttükleri ele alınacak hali hazırda devam eden projeleri 
hakkında bilgi verilecektir. Ve son olarak tarafımızdan yöneltilen sorular 
çerçevesinde özgünlüğün sorgulandığı ve sahip oldukları hassasiyetler 
kapsamında ne tür cevaplar verildiği okuyucuyla paylaşılacaktır. 
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Türkiye’de Kadının Toplumsallaşma Süreci

Kadın, geçmişten günümüze her zaman insanoğlunun dünyasında büyük 
değişimlere neden olmuştur. Avcı ve toplayıcı toplumlara bakıldığında 
kadın hem evde hem de erzak temin edebilmek için dışarıda çalışmış, 
çocuk doğurmuş ve kadının doğurganlığı bu toplumlarda anaerkil düzenin 
oluşmasına neden olmuştur.

Tarihsel olarak kadının erkek karşısında ağırlığını yitirmesi ekonomik te-
mellere dayanmaktadır. Erkek egemen toplumun ve ataerkil aile modeli-
nin kökleri, avcılık ve toplayıcılıktan tarım ekonomisine geçiş sürecinde 
yatar (Kaymaz, 2010).

Tunç devrine geçişle birlikte kadının toplumdaki konumu da değişime 
uğramış ve özellikle sabanın kullanılmasıyla beraber erkek daha üstün 
konuma gelmiştir. Erkeklerin ekonomik üstünlükleri ellerine almalarıyla 
beraber toplumlarda var olan anaerkil yapı, yerini ataerkil yapıya bırak-
mıştır (Aydın, 2015, s.85).

Kadınlar hem dünyada ve hem de Türkiye’de nüfusun yaklaşık yarısını 
oluşturmalarına rağmen, ekonomik faaliyetlerde aynı oranda temsil ola-
nağı bulamamışlardır. Bu durum çoğu zaman toplumların kadının üstlen-
mesi gereken rollere dair çizdikleri çerçeveden kaynaklanmaktadır (Negiz, 
Aymen; 2011, s.196).

Daha yakın tarihlere gelindiğinde ataerkil geleneğin kadına verdiği konu-
mun tartışılmaya başlandığı dönem olarak batının sistematize ettiği femi-
nizmin (16. yy) etkileri Türkiye’de batılılaşmayla birlikte görülmeye başlan-
mıştır. 

Türkiye coğrafyasında kadın hareketi, Osmanlı modernleşmesi ile eşzaman-
lı gelişen bir süreçtir. Osmanlı kadınlarının kamusal yaşamda var olmak için 
eşitlik ve özgürlük talepleriyle toplumsal alandaki sessizliğini bozmasını 
oluşturan sürece yol açan iki önemli etken olarak, Avrupa ve Amerika’da-
ki feminist hareketlerin yankılarının Osmanlı toplumuna ulaşması ve 
“Batılılaşma” eğilimlerinin bir ürünü olan Tanzimat Fermanı’nın düşünsel 
etkileri ile düzenlemelerinin kamusal alanda meydana getirdiği dönüşüm-
leri söyleyebiliriz (Göl, 2010, s.22). 

Tanzimat öncesi yapılan düzenlemeler kadını evlere hapsetmiş ve türlü 
kısıtlamalara maruz bırakmıştır. Osmanlı Padişahlarının Meşrutiyet 
dönemine kadar kadınlarla ilgili çıkarmış oldukları bazı fermanlar vardır. 
Örneğin I. Ahmet (1603-1617) zamanında 1603’de çıkarılan bir fermanla 
önce kadınların tatlıcı dükkânlarına girmeleri, sonra da 1610 yılında (baba-
larıyla bile olsa) erkeklerle birlikte sandala binmeleri yasaklanmıştır (II. Ab-



88 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

dülhamit döneminde sandala binme yasağı yeniden yürürlüğe girmiştir).

- I. Mahmut (1730-1754) döneminde 1750’de yayınlanan bir fermanla 
kadınların mesire alanlarına gitmeleri yasaklanmıştır. 

- III Osman (1754-1757) döneminde haftada dört günden çok sokağa çık-
maları yasaklanmıştır. 

- I. Abdülhamit (1774-1789) döneminde 1787 tarihinde kadınların ince ku-
maştan ferace giymeleri yasaklanmıştır. 

- II. Mahmut (1808-1839) döneminde 1828 ince kumaştan ferace diken 
terzilerin uyarılması tekrarı halinde ise iş yerleri önünde asılmaları ferman 
edilmiştir (Demir, 2008, s.9).

Osmanlı devletinin gerilemenin etkisiyle yüzünü batıya dönmesi ve ora-
daki gelişmeleri birebir uyarlama çabası içine girmesiyle birlikte bazı al-
anlarda düzenlemelere gitmiştir. Bu çabaları Osmanlı’nın modernleşme 
faaliyetleri olarak değerlendirebiliriz.

Ondokuzuncu yüzyıldaki modernleşme çabaları genel hatlarıyla üç yönde 
gelişmekteydi: Anayasal bir hükümetin oluşması, yönetime ağırlığını koy-
an entelektüel-bürokrat kesimin ortaya çıkması ve kadınların eğitilmesi. 
İlkine örnek; Osmanlı parlamentosunun çıkması bununla beraber kanuni 
esasinin yürürlüğe girmesi, ikinci yönü Batı üniversitelerine gönderilmek 
suretiyle yetiştirilen aydın ve gazetecilerin bir sosyal sınıfı aratmayacak 
şekilde bir kast geliştirmeleridir. Üçüncü yönü ise önemini birebir toplu-
mun yarısını oluşturan kadınların eğitilmesinden almaktadır. 

Kadının eğitimi ve kamusal hayata entegrasyonu dönemin aydınları tarafın-
dan Batı medeniyetiyle bütünleşmenin sembolik göstergesi ve İmparator-
luğun kültürel problemlerini çözmenin aracı olarak kabul edilmiştir (Çaha, 
1996, s.86-87).

Aynı zamanda kadınlar için yapılan düzenlemeler diğer iki alanda yapılan 
reformların dinamiğini oluşturmaktadır.

İkinci Meşrutiyet dönemine kadar kadınlar sadece öğretmenlik (Kur’an 
eğitimi) görevlerini üstlenirken bu dönemde daha fazla iş hayatında 
yer almaya başlamışlardır. Kadınların çalışma hayatına teşvik ettirilmesi 
ile mesleki eğitim imkânları tanıtılmakta ve iş gücü açığının kadınlarla 
kapatılması amaçlanmaktaydı. Kadınlar için ilk kez bu dönemde tarlada 
çalışma fetvası verilmiştir.

Meşrutiyet döneminde kadın haklarını en çok İttihat ve Terakki yönetimi 
savunmuş ve kadınların toplumsal hayatta yer almaları için çalışmalar yap-
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mıştır. Meşrutiyet öncesi dönemde kadın konusu tartışılmazken Meşruti-
yet dönemiyle beraber Jön Türkler, kadın konusunu memleketin ekonomik 
ve kültürel bir meselesi olarak kabul etmiş ve bunu, aydınların tartıştığı 
temel konulardan biri haline getirmişlerdir (Aydın, 2015, s.87).

Kadınlar bu dönemde fikirlerini ifade etmek için basın ve yayın organlarını 
kullanmışlar ve kurumsallaşma çalışmalarına başlamışlardır. İlk kurulan 
kadın dernekleri genellikle dönemin şartları itibariyle savaş nedeniyle ku-
rulmuş derneklerdir.

“Kadın derneklerinin dört önemli özelliği vardır. Birincisi, kurucuları kadın 
olan ve amaçları kadın haklarını savunmak ve elde etmek olan Müdafa-i 
Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti gibi dernekler. İkincisi, kurucuları kadın olan ve 
toplumsal yardımı amaç edinen Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemi-
yeti gibi dernekler. Üçüncüsü yine kadınların kurduğu ve amaçları kadının 
toplumda yer edilmesini sağlayan Osmanlı Hilal-i Ahmer Heyeti gibi 
dernekler. Dördüncüsü ise çeşitli amaçlar doğrultusunda bir çatı altında 
toplanan ve amaçları siyasi kuruluşlara yönelik kurulmuş cemiyetlere üye 
olmak yoluyla cemiyet hayatına dahil oldukları Türk Ocakları gibi dernekle-
rdir” (Özkiraz, 2011, s.7).

Kurulan dernek ve basın organları aracılığıyla kadınlar, genel olarak toplum-
sal hayatta kendilerine yer bulmaya başlamış ve seslerini duyurmuşlardır.

Muhafazakâr Kesim Kadınların Toplumsallaşması Süreci

Cumhuriyetin ilanından sonra elde edilen kazanımlar başlangıçta sadece 
kanunlarda yer almış ve belirli bir kesim tarafından bilinip istifade edilm-
iştir. Bu durum 1980’lere gelindiğinde değişmiş, toplumun diğer kesimleri 
ve özellikle muhafazakar kadınlar tarafından da kabul edilip benimsen-
miştir.

“İslam, 1980 sonrasında politik düzeyde yeniden keşfedilen bir konu haline 
geldi ve sivil toplum cephesinde canlanmaya yol açtı. Siyasal katılım ve 
siyasal protesto için sivil topluma yeni kavramlar ve yeni dinamikler kazan-
dırdı. Siyasal ve sosyal protestoların en belirgin örneği örtüleriyle üniversi-
telerde eğitim hakkı elde etmek isteyen genç kızların sokak görüntülerinde 
görüldü. Eylemleri ülkenin değişik yerlerine kadar yayıldı ve isteklerini 
önemli ölçüde kabul ettirdiler” (Çaha, 1996, s.139).

28 Şubat muhafazakâr kesim için bir dönüm noktasıydı şüphesiz. Hükümet 
kanalından tartışmanın belki de gün yüzüne çıkmasını ve hızlanmasını 
sağlamıştır. 

Çok sayıda başörtülü genç kızın eğitimine devam edememesi ya da 
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mezun olma sürelerinin uzaması, çalışan kadınların işlerinden atılması 
muhafazakâr kesimde bunun nedenlerinin sorgulanmasına neden oldu. 
‘Türkiye’de başörtülü olmak’ kapsamı altında faaliyetlere başlandı. İslami 
yayın kuruluşlarına konuk olan orta ve üst kesim muhafazakâr kesim kendi 
deneyimlerinden yola çıkarak başörtülü olmayı ve beraberinde getirdiği 
zorlukları anlattı (Akman, 2008, s.75).

Siyasi alanda muhafazakâr kadının temsili ise daha zorlu süreçlerden 
geçmiştir. Oy toplama amaçlı kadının ‘kadın kolları’ adı altında çalıştırılıp 
söz temsillerine geldiğinde bu vaatlerini yerine getiremedikleri tespit 
edilmiştir. Fazilet partisini uygulamadığı ve parti tüzüğünde kadının eğitim 
ve ekonomik hayata katılımını teşvik edici maddelere yer verilmiştir (Çap-
cıoğlu, 2016, s.286).

28 Şubat’tan sonra kurulan fazilet partisi tabanında kadınların destekleri 
aşikârken 1999 genel seçimlerinde başörtülü kadın millet vekilinin yemin 
etmesi diğer parti ve hükümet grubu tarafından protestoyla karşılanırken 
fazilet partisi milletvekillerinden Merve Kavakçı’ya olay sonunda herhan-
gi bir destek verilmeyip bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dönemin 
başbakanı Bülent Ecevit’in bu girişimi ‘devlete meydan okuma’ şeklinde de 
adlandırmasında da bunun payı büyüktür.

Yine dönemin başbakanının “Türkiye’de hanımların giyim kuşamına 
özel yaşam alanlarında kimse karışmamaktadır, meclis özel yaşam alanı 
değildir” demesi muhafazakâr kesimin kamusal alanda bir temsiliyetinin 
olmadığının en bariz ifadesidir. Meclisteki bu çatışma her ne kadar laik-İs-
lamcı tartışma olarak algılansa da arka planında bireysel özgürlük ve hak 
mücadelesinin zirvesini teşkil etmektedir.

AİHM’e Türkiye’de haklarının kullanılmasına müsaade edilmemesine 
yönelik dava açan Merve Kavakçı bir konuşmasında; “Ben davayı seçme 
ve seçilme hakkını ihlalden kazandım, başörtüsüne gelince mahkemenin 
bakış açısı bu zamanda bir kadın kendisini sarıp sarmalıyorsa bunun ardın-
da bir erkek gücü vardır hiçbir kadın kendine bunu yapmaz” şeklindeydi 
(cinsiyet adaleti konuşması).

Dönemin meclisteki muhafazakâr temsilcisi Fazilet partisinin başarısız 
girişimi sonrasında partinin içinden gelen yeni ayak sesleri bu mücadele-
nin devamının geleceğinin işaretlerini veren AKP dir. Partinin kalkınma 
ve demokratikleşme programı çevresinde (2002:87-89) kadın STK’ların 
desteklenmesi, kadının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, meclise 
katılımının teşviki konusunda çalışmaları mevcuttur. Muhafazakâr AK Parti 
hükümetinin iktidara gelmesi de, yasağın hemen kalkması sonucunu ge-
tiremedi. Hatta, 2007’de AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül’ün 
eşinin başörtülü olması, askerlerin “e-muhtıra” olarak bilinen 27 Nisan 
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bildirisini yayınlamalarının başlıca sebepleri arasındaydı. Adalet ve Kalkın-
ma Partisi, başörtüsü yasağını kaldıran genelgeyi iktidarlarının 11. yılında 
yayınladı (Aljazeera, 2013).

2013 itibariyle başörtüsü düzenlemesinin kamusal alana yansımaları hız 
kazandı ve 2015 genel seçimlerinde 22 başörtülü vekil hiçbir engellemeye 
takılmadan yeminlerini edip görevlerine başladılar. 22 milletvekilinin me-
clisteki varlıkları başörtü mücadelesi veren muhafazakâr kesimin gayret-
lerinin sonucu şeklinde okunabilir (Çapcıoğlu, 2016, s.288).

Muhafazakâr kesimin mücadeleleri ile Türkiye kadın hareketleri tarihindeki 
yerlerini almış ve günümüzde muhafazakâr kadın algısının şekillenmesinde 
önemli rol oynamışlardır. Bu süreçte muhafazakâr kadınların en önemli ka-
zanımları kamusal alanda görünürlüklerinin artmasıdır. (Çapcıoğlu, 2016, 
s.289)

Muhafazakar Kesim Sivil Toplum Kuruluşlarının Oluşumu

1990’ların ortasından itibaren dikkat çekici bir gelişme siyasi parti ve ce-
maatlerden bağımsız gelişen kadın örgütlenmelerinin ortaya çıkışıydı. 
Diğer feminist kadın örgütleriyle de ilişki içerisinde düzenledikleri panel ve 
konferanslarda hem kadına ilişkin meseleleri hem de daha geniş kapsamlı 
ve yurtiçi ve global sorunları tartışmaya başladılar. Birçoğu resmi örgütle-
nme yoluna gitmeyip dolayısıyla kamu tüzel kişiliğine sahip olmayan plat-
formlar veya girişim grubu şeklinde ortaya çıkan bu gruplaşmalar, eğitimli, 
şehirli ve meslek sahibi dindar kadının aktivizmi olarak İslamcı hareketin 
bir yeni toplumsal hareket yönünü temsil etmekteydi. Birçok muhafazakâr 
ve İslami eğilimli kadın grupları ve dernekleri içinde barındıran Platform-
lar daha sonra daha fazla üye potansiyeli, tanınma ve kaynaklara erişme 
amacıyla formel yapılanma yoluna gidip dernekleştiler (Akman, 2008, 
s.77).

Yukarıda ele alınan devlet-toplum ilişkileri çerçevesinde modern Türki-
ye’de İslami sivil toplumun oluşumu, gelişimi ve dönüşümü çeşitli dönem-
lere ayrılarak ele alınabilir. Bu çerçevede İslami sivil toplumun değişim tar-
ihini dört döneme ayırarak ele almak mümkündür;

1. Kurumsal Olmayan İslami Sivil Gruplar Dönemi (1924-1950) 

2. Cemaatsel Oluşumlar ve Temsil Mekanizmaları Dönemi (1950-80) 

3. Girişimci İslami Sivil Kuruluşlar Dönemi (1980-2000) 

4. Kurumsallaşma ve Profesyonelleşme Dönemi (2000 sonrası) (Sunar, 
2016)
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Bahsi Geçen Vakıf Ve Derneklerin Çalışmalarından Örnekler

İSTEV (İLİM SANAT TARİH VE EDEBİYAT VAKFI)                          

İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı ‹İSTEV›, vakıf kültürü ve medeniyeti-
ni yaşatmayı öncelikleri arasında bulunduran, dünya tarihinin sanat ve 
edebiyatla desteklenerek gelecek nesillere aktarılmasında güçlü bir köprü 
olmayı hedefleyen gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. 

Vizyonu: Toplumsal bilinç düzeyinin yükselmesinde; sanat, tarih ve edebi-
yat çalışmalarıyla, dinamik, güncellenen ve geleceğe taşınabilen bir “ilm-
in” öncüsü olmaktır. Misyonu: Sosyal yönleri güçlü bireyler yetiştirmek için 
akademisyenlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak, 
eğitim faaliyetleri düzenlemek, araştırmaları ve projeleri desteklemek, 
bunların sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak (mülakat).

İz Bırakan Müslüman Kadınlar Semineri 

Müslüman kadın mirasını araştırmak ve aktarmak amacıyla geçmişten 
günümüze kadar tarihte bilime katkısı olan Müslüman Kadınları gün 
yüzüne çıkarmak amacıyla, on beş bilim kadını hakkında bilgiler toplanmış 
ve bunlardan on iki tanesinin minyatür – ebru çalışması yapılmıştır.

Müslüman mirası içerisindeki bilim, tıp ve yönetim alanlarında zirveye 
çıkan kadınlara dikkat çekerek toplumda doğru tarih bilinci geliştirme ve 
Müslüman uygarlığı içerisinden örnek kişilerin hayatlarını anlatarak kendil-
erine ilham kaynağı oluşturma fırsatı sunmaktadır.

Y Nesliyle Nasıl Başa Çıkılır?

Y Kuşağı denen gençler dünyaya nasıl bakıyor, neleri önemsiyor, neleri hiç 
önemsemiyor, gerçek dünyayla iletişimleri nasıl, onları bilgisayar başından 
kaldırmanın gerçekten bir yolu var mı? Y Kuşağını tanıyan ve son 10 yıldır 
onları bilgisayardan kaldırıp onlarca proje yaptıran Sosyal Girişimci Yavuz 
Yiğit tarafından verilen iki haftalık seminer programı. 

2 hafta planlanan seminerin ilkinde; Y Nesli’nin temel özellikleri, istekleri, 
hayata bakışları, diğer yaş gruplarıyla farkları, sosyal medya ve bilgisayar 
maceraları konuları işlenir. İkincisindeyse; Y Nesli nasıl bilgisayar başından 
kaldırılır, nasıl hayata katılırlar? Sorularına cevaplar verilirken ‘Sosyal Me-
dya’yı etkili kullanmak ve temel bilgiler ele alınmaktadır (istev.org.tr).

EVKAD (EV KADINLARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ)

2006 yılında kurulan dernek ev kadınlarını toplumsal sorunlara çözüm üre-
tecek şekilde bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra ev kadın-
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larının kişisel gelişimlerini, kültürel donanımlarını ve her anlamda moti-
vasyonlarını güçlendirmeye destek olmaktadır (mülakat).

Üretici Ev Kadınları Projesi

“Üreten kadın mutlu kadındır. Bazen düşüncesiyle, bazen emeği ve bazen 
de şefkat ve merhametiyle” düşüncesiyle kadınlarımızın ekonomik anlam-
da daha güçlü olmalarını ve bununla beraber aile ekonomisine katkıda bu-
lunmalarını teşvik ederek onları cesaretlendirmekteyiz (mülakattan).

Ev Okulları Projesi

Derneğimiz evkadınlarının donanımlı bir anne, pozitif bir eş, geleneksel 
değerlerini muhafaza etmekle birlikte, içinde yaşadıkları zamana uyum 
sağlayabilen, sorun değil çözüm üreten bireyler konumuna gelmesine 
önem vermektedir. Bu hedefe yönelik olarak “evlerimizi yaşayan okullar 
haline getirelim” sloganıyla ev kadınlarının entelektüel, kültürel birikimine 
katkı sağlamak için seminerler ve yuvarlak masa kitap okuma toplantıları 
düzenlemekteyiz (mülakat).

Sevgi Kahvaltıları

Nesiller arası iletişimi kuvvetlendirmek, aile büyüklerine değerli olduk-
larını hatırlatmak, kayınvalide-gelin, anne-kız arasındaki sevgi bağlarını 
güçlendirmek için bu programı düzenlemekteyiz. Programlarda her davet 
için özel olarak tespit edilen gündemli sohbetler yapmakta, büyüklerimiz-
in deneyim ve tecrübelerinden istifade etmekte, küçük hediyeleşmeler-
le katılımcılarda hoş bir seda bırakmayı ümit etmekteyiz (evkad 2006 yılı 
broşürü).

MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ

Ailenin mevcudiyetini ve devamlılığını esas almak suretiyle, bu kurumun 
tüm fertleri olan anne, baba, çocuklar, büyükanne ve büyük babaların 
mutluluğunu ve huzurunu öncelemektedir.

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği, toplumun temel taşı olan ailenin kut-
siyetini ve devamlılığını vazgeçilmez kabul eder. Aile kurumunu dini ve 
milli değerlere bağlı kalarak, olumsuz etkilerden korumak ve uzak tutmak 
için ailenin temeli olan anne ve babanın eğitimine, bilinçlenmesine kat-
kıda bulunmayı önceler. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği, geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımız için program ve faaliyetler geliştirmek suretiyle 
eğitmek-bilgilendirmek, onların zihinsel becerilerinin ve bedensel davranış 
biçimlerinin İslami aile yapısına uygun bir şekilde oluşmasına ve gelişme-
sine katkıda bulunmayı benimser. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği, aile 
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yuvasını, sükûn bulunan mekânlar olarak kabul eder. Toplumda hızla yay-
gınlaşan bireyselleşme yerine kültürümüzdeki beraberce birlikte yaşamın 
sağlanmasında ailenin önemine inanır (www.mutluaile.org).

Beni En İyi Sen Anlarsın

Biz Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği çatısı altında bulunan kadınlar, Suri-
yeli kadınların ihtiyaçlarını ve sorunlarını tahmin edebiliyor, onları anlay-
abiliyoruz. Bu zor günlerde Hatay ve Kilis’te ikamet eden Suriyeli hanım-
ları ziyaret etmek ve onlara bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda en çok 
ihtiyaç duydukları malzemeleri ulaştırmak istedik. Bir kadının en önemli 
ihtiyacı hijyen paketleri. Tesettür giyim ve hanımların özel ihtiyaçları 
öncelikli bölgede arkadaşlarımızın tespit ettiği önemli eksiklerdendir. Su-
riyeli hanımların talebi bu yönde. Biz de elimizden gelen desteği vererek 
kardeşlerimize ferace, tayt, çorap, iç çamaşırı ve muhtelif kadın ve çocuk 
giysileri götüreceğiz. Yola çıkarken söylediğimiz gibi kadının halinden en 
iyi kadınlar anlar, tüm hayırsever kadınlarımızı projeye katkıda bulunmaya 
davet ediyorum (Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği Başkanı Meryem Terzi 
ile yapılan röportaj).

Aile Okulu

Aylık periyotlar şeklinde düzenlenen seminerlerdir. Seminerlerin içeriğinde 
gençlikte bedensel gelişim, kimlik gelişimi, kuşaklar arası çatışma, anne-ba-
ba ilişkisi gibi başlıklarda seminerler verilmektedir. Yine kurumun aktif 
seminerlerinden birkaçı; “SİZCE; MÜKEMMEL ANNE OLMAK MI? MUTLU 
ANNE OLMAK MI? Semineri”, “Bilinçli Aile Duyarlı Gençlik Semineri”.

HAZAR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ       

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, meselesi kendine ve topluma 
katkı sunmak olan kadınlara eğitim sunmayı misyon edindi, bu amaçla ge-
leneğin ihyası ile geleceğin inşasını buluşturan dinamik bir yapıyı, toplum-
sal hayatın içindeki eylemliliği, kolektif emeği ve varlığı anlamlı kılacak bil-
giyi öğrenmeyi hedefledi.

Uluslararası, yerel ve özel alanlarda hakkaniyet ve adaletin hüküm sürdüğü 
dengeli bir sosyal yapının kurulması adına kadınların eğitimine ve toplum-
sal hayatta aktif rol almalarına katkı sunmaktır. (http://www.hazargrubu.
org)

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Şiddet sorunu kadınla birlikte aileyi, çocuğu, engelli ve yaşlıları da içine 
alan bir insanlık sorunudur. Hak ve adalet yerine gücü esas alan her ilişki 
biçimi kaçınılmaz olarak şiddete varan sonuçlar doğuruyor. Şiddet, kadının 
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yaşama, kendini güvende hissetme, eğitim, iş ve sosyal hayata katılma gibi 
haklarını ve aktivitelerini elinden alan bir olgudur. 

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ortak gerçekleştirdiği “Aile Bakanlığı- CFCU 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasiteler-
inin Güçlendirilmesi Hibe Programı”nın toplantısına Wo/men For Women 
projesini yürüten Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri 
olarak biz de katıldık.

Avrupa’da Kadın Olmak; Riskler, Fırsatlar, Kazanımlar

Modernizmin post-modernizme evirilmesi gibi feminizmin post-femi-
nizme dönüşmesi, feminizmin iddialarını kaybettiği yolunda yorumlara yol 
açtı. Artık bir tek doğru, tek bir reçete yoktu. Aynı zamanda İngiltere’de 
yapılan bir araştırma kadınların feminizme inançlarının da sarsıldığını 
gösteriyordu. Buna göre genç kadınlar feminizme ilgi duymadığını, femi-
nizmi olumsuz bir etiket olarak gördüklerini, erkeler hakkındaki söylem-
lerini de abartılı bulduklarını ifade ediyorlardı. Batı’da feminist teorinin 
oluşturduğu yaşamın sonuçları itibariyle kadınların hayatına artı ve eksi 
olarak neler getirdiği şu başlıklar altında tartışılıyor; Kadınların ezilmesine 
engel olmak ya da kadının kurtuluş hareketi olarak da bilinen Feminizm 
önerileriyle kadınları kurtarabilmiş midir? (http://www.hazargrubu.org).

İSTANBUL KADIN VE KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ/İKADDER

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği İKADDER bir grup gönüllü 
kadının 1970’li yıllarda çıktığı hizmet yolculuğu Hanımlar İlim ve Kültür 
Derneği, Şefkat Vakfı, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, Kadın Sağlıkçılar 
Dayanışma Derneği, Felakette Acil Yardım Derneği, Gökkuşağı İstanbul 
Kadın Kuruluşları Platformu gibi birçok kuruluşun çalışmalarının temelini 
oluşturur.

2006 yılında kurulan İKADDER’in ilkeleri bunun devamı niteliğindedir. 
İKADDER, İstanbul’da çeşitli alanlarda topluma hizmet veren kadınlar ile 
gönüllü kadın kuruluşlarının başkanları, üyeleri ve gönüllülerinin bir araya 
gelmesi ile kuruldu. Dernek küresel düşünüp, toplumsal sorunlara yer-
el, özgün çözümler üreten kuruluş ve gönüllü kadınların buluşma adresi 
olmuştur.

Derneğin Katılımcısı Olduğu ve Koordinatörlüğünü Üstlendiği Platformlar:
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•	 Türkiye Aile Platformu (TÜRAP)

•	 Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP)

•	 Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu (T-STK ÇOGEP)

•	 STK Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu (TÜGAP)

Aile ve Gençleri Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığından Koruma Projesi

Başta yoksullar olmak üzere, gençleri ve aileleri madde kullanımı ve bağım-
lılıktan koruma çalışmalarına yardımcı olmaktır. Hedef Kitle: Sivil Toplum 
Kuruluşlarının çalışanları ve gönüllüleri (ikadder.org).

Ev ve Evlilikte Temel Bilgiler Projesi

Evlilik öncesi ve genç evlilere (kadın/erkek) iletişim, sağlık, hukuk, ikti-
sat, estetik, dekorasyon vb. konularda bilgi vererek; mutlu, sağlıklı, sorun 
çözme yeteneğine sahip, gelişmeye hazır bireyler olmalarına zemin hazır-
lamaktır.

3G Projesi (Gençlerle Geleceğe Gidiyoruz)

İstanbul’da gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların koordinasyonunu 
sağlayarak, gençler arasında iletişim, istişare, işbirliği, dayanışma ve 
ortak etkinlik zemini hazırlamak; güvenli sosyal yaşam ve etkinlik 
alanları oluşturmak; böylece ruhen, bedenen ve sosyal açıdan sağlıklı, öz 
değerlerine saygılı, sorumluluk bilinci taşıyan nesillerin yetişmesine katkı 
sağlamaktır.

Hedef Kitle: İstanbul’da proje kapsamında; işbirliği yapılan kurumlar, Sivil 
Toplum Kuruluşları, 14-25 yaş arası gençler.

KSEP (Kadın Sağlığı ve Eğitim Programı)

Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP), kadınların ve ailelerinin yaşam or-
tamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi 
ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması 
amacıyla oluşturulmuştur.

KSEP’in öncelikli hedef kitlesi, dezavantajlı bölgelerde geleneksel yapı 
içinde yaşayan, sınırlı gelir ve düşük eğitim düzeyine sahip kadınlardır. 
Üreme sağlığı hizmetlerine ulaşımda önemli engeller yaşayan ve üreme 
sağlığı sorunlarının yoğun görüldüğü bu grupta, ailelerin temel koruyucu 
sağlık davranışlarının geliştirilmesi için öncelikli olarak kadınların sağlık 
eğitimi gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir (ikadder.org).
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GÖKKUŞAĞI İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI PLATFORMU/GİKAP

Ataseven, kadın STK’ları arasında güç birliği oluşturmak üzere 40’ı aşkın 
kuruluşu bir araya getirerek kurduğu Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları 
Platformu’nu şöyle anlatıyor: ‘Globalleşen dünyamızda internet çağında 
70’li yılların toplumsal sorunların azalmadığı daha da katlanarak arttı. So-
runların çözümü bir tek kurum veya kuruluşun yapacağı iş olmaktan çık-
tı ve kurumların işbirliğiyle çalışmaları zaruri hale geldi. Farklı sahalarda 
(sağlık, hukuk, eğitim, sanat vb.) çalışan gönüllü kuruluşların arasında 
bilgi akışı, iletişim, istişare, işbirliği zemini oluşturan Gökkuşağı İstanbul 
Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP bu zaruretin ürünü ve ilk platform 
çalışmamız. GİKAP bünyesinde 2013 yılı itibariyle 54 kadın kuruluşu yer 
alıyor. Temsilcileriyle her ay istişare toplantıları devam ediyor. Türkiye 
STK Aile Platformu TÜRAP, Türkiye Çocuk Genç Platformu T-ÇOGEP, Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları Platformu OKEP, kurucuları içinde yer aldığımız, 
danışmanlığını yaptığımız kapsamlı ve etkin hizmet veren çatı kuruluşlar 
(yeni şafak gazetesi röportajı).

Gönüllü kadın kuruluşlarının öncelikle kadın ve aile eksenli olmak üzere 
ortak paydalar çerçevesinde, proje ve politikaların üretim süreçlerinde 
aktif rol oynamalarını sağlamak, kadından topluma kadın bakış açısıyla 
küresel düşünüp yerel ve özgün çözümler üretmek en büyük hedefimizdir. 
Kadınların aile içinde, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta üretken birey-
ler olmalarını desteklemek, temel hak ve özgürlüklerin toplumda yaygın-
laşmasını sağlamak, yaşam boyu eğitimi teşvik etmek yine hedeflerimiz 
arasındadır.

 Kadın ve aileyle ilgili olarak hayatı anlamlandıran her konuyu (sağlık, 
hukuk, çevre, sanat, spor, medya, etik değerler vb.) çalışma sahası içinde 
kabul etmek ve Kadın STK’ları desteklemek ve verimliliği artırmaya yönelik 
proje ve programlar uygulamak, öz değerlerimizi muhafaza etmek, ulu-
sal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütmek 
çalışmalarımız arasındadır (gikap.org).

Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi

Projenin Amacı: Bilinçli medya izleyicisi oranını artırmak, toplumun tara-
flarını temsil eden sivil bir inisiyatif oluşturmak, bireylerin ilgili kişi/kurum/
kuruluşlara yayınlarla ilgili olumlu/olumsuz tepkilerini göstermelerinde 
rehberlik etmek, böylece öncelikle çocuklar olmak üzere aile kurumunu 
korumak, desteklemek ve değer kaybını önlemektir.

Araştırmalar, Türkiye’de TV izleme alışkanlığının günde ortalama 4 saat 17 
dakika ile birçok ülkenin üzerinde yer aldığını göstermektedir. Ülkemizde 
17 yaşına kadar çocukların yaklaşık 60.000 cinayet, ölüm ya da yaralama 
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sahnesi izledikleri belirlenmiştir. Türkiye’de halkın %85’i televizyon yayın-
larından şikayetçi olduğu halde, şikayetlerin ilgili kurumlara ulaşma oranını 
%2,5’ta kaldığı görülmektedir.

RTÜK Kamuoyu ve Yayın Araştırmaları Daire Başkanlığı’nca Ankara’da 1.836 
kişiye uygulanan bir araştırma; çocukların şiddet programı izlemelerini 
ailelerin kontrol edemediklerini ortaya koymuştur. Avrupa ve Amerika da-
hil birçok ülkede başta ebeveynler olmak üzere toplumun medya üzerinde 
sivil oluşumlar aracılığıyla aile odaklı bakış açısını yaygınlaştırdığı görülme-
ktedir. Projemiz, yukarıdaki bilgiler doğrultusunda halkın bilinçli tercihler-
inin yayın politikalarını etkilemesi, sessiz kitlelerin sesinin duyurulması ve 
“temiz medya temiz toplum İlkesi”nin hayata geçirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla hazırlanmıştır.

Öncü Kadınlar Öncü STK’lar

Projenin amacı ‘’Kadın ve aileye yönelik faaliyetleri bulunan STK’lar arasın-
da iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği zemini yapılandırmak, kadın 
STK’ların kapasitesini yükseltmek ve bu modelin uygulanması için gerekli 
tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmektir. Öncü Kadınlar Öncü STK’lar Proje-
si dahilinde her ayın son Çarşambası seminer programlarıyla katılımcılar 
bilgilendirilir (gikap.org).

KADIN VE DEMOKTRASİ DERNEĞİ (KADEM)  

KADEM Kadınların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif 
katılımlarını sağlayarak, kadınların demokratik haklarının bilincinde ol-
malarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler 
gerçekleştirerek; araştırma, inceleme ve yayın çalışmalarını teşvik etmek, 
yürütmek ve yaymayı amaçlamaktadır.

Farklı sahalarda çalışan ve farklı birikimlere sahip, toplumun önde ge-
len kadınlarından oluşan bir beyin takımı oluşturarak, Türkiye Kadınının 
öz değerlerini muhafaza edebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda 
dünya kadınları ile rekabet edecek düzeye getirebilen, Türkiye’deki kadın 
çalışmalarının tanıtılması ve sosyo–kültürel değerlerin yaygınlaştırılmasını 
sağlayan, bir sivil toplum kuruluşudur (kadem.org.tr).

Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

Ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal 
yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna “toplumsal cinsiyet adaleti” kavramı 
çerçevesinde farklı bakış açıları getirilmesi planlanmaktadır. Bu sebeple, 
kongrede sunulmaya değer bulunan bildirilerin; alışıla gelmiş söylemlerin 
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ötesinde, mevcut akademik yazında ağırlıklı olarak yer alan toplumsal 
cinsiyet eşitliği kavramının kadın haklarını koruma noktasında geldiği 
durumu ve toplumsal cinsiyet meselesine eşitlik merkezli bakan egemen 
söylemin ötesinde, eşitliği içkin adalet merkezli bir yaklaşımın sağladığı 
imkân ve kısıtları da tartışmaya açmaktadır.

Kadınlar Göç Yolunda Projesi

KADEM, Kadınlar Göç Yolunda Projesini İtalya’dan EUROCULTURA ve Türki-
ye’den Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ortaklığı ile yürütüyor. 
Proje, kadın mültecilerin gerçek problemlerini ve ihtiyaçlarını ortaya çıkar-
mayı, mültecilerin yasal hakları ve düzenlemeler hakkında farkındalık 
yaratmayı ve mülteciler ve mülteci entegrasyonu konusunda Avrupa ve 
Türkiye’de yapılan iyi uygulamaları ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Proje kapsamında mültecilerle bire bir ilişki içerisinde çalışan devlet 
memurlarına İnsan Hakları, Göç Hukuku ve Geçici Koruma Yönetmeliği, 
Mülteciler ve Sığınmacılara Yönelik Uluslararası Düzenlemeler ve Kadın 
Mülteciler olmak üzere 4 ana başlık altında eğitim veriliyor. Ayrıca mülteci 
kadınlara Kadın Mülteciler başlığı ile yarım günlük bir eğitim veriliyor.

Geleceğe İşbaşı Projesi

Geleceğe İşbaşı Projesi ile çocuk destekleme merkezlerinde (ÇODEM) ve 
yetiştirme yurtlarında kalan 16-18 yaş aralığındaki genç kızların, mesleki 
eğitim ve kişisel gelişim seminerleri sonrasında istihdam edilmesi planlan-
maktadır. Bununla beraber psiko-sosyal destek verilmesi ve meslek atölye-
lerinde rehabilitasyon hizmetleri çerçevesinde eğitimler verilip, usta çırak 
ilişkisi içerisinde staj yapmaları ve böylece toplumsal hayata kolay bir şekil-
de uyum göstermeleri amaçlanıyor.

İnovasyonda Kadın Projesi

İnovasyonda Kadın Projesi, kadınların girişimcilik yeteneklerinin 
arttırılması ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
dönüştürebilmeleri amacıyla düzenlenen bir projedir.

Projenin kampının ilkinde, 10 Ağustos 2015 tarihine kadar “Bir Fikrim 
Var” diyerek kampa başvuruda bulunan 350’ye yakın kadın girişimciden, 
TÜBİTAK MARTEK hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucu, 30 proje 
sahibi kampa katılmaya hak kazandı. 30 seçkin girişimci, 5 gün boyunca 
akademisyenler tarafından verilen girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme 
alanlarında eğitim aldı. “Melek Yatırımcılarla” buluşma fırsatı da yakalayan 
katılımcılar kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde 
kendilerine nasıl yer bulacakları ile ilgili de tecrübe edindiler.
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Kadının Yasal Hakları Eğitimi

Kadınlarımızın sorunlarına ışık tutmak, temel hak ve özgürlükler ışığında, 
hayatlarını kolaylaştıracak yasal düzenlemelere ilişkin bilgi sahibi olma-
larını sağlamak amacıyla ‘Kadın Yasal Hakları Eğitimi’ düzenlenmiştir.

HANIMLAR İLİM KÜLTÜR DERNEĞİ VE HASEKİ KADIN VAKFI

973 yılında Dr. Gülsen Ataseven’in kurmuş olduğu ilk kadın sivil toplum ku-
ruluşudur. Derneğin amacı, yapılan faaliyetleri artırarak üniversite öğren-
imi görmekte olan ve sınırlı imkânlarla okul hayatlarını sürdürme gayreti 
içerisindeki bursiyer öğrencilere burs imkânlarının sağlanmasının yanı sıra 
ihtiyaç sahibi olan ailelere destek olmaktır. 

HİKDE’nin onursal başkanı olan Dr. Gülsen Ataseven: 

“Biz lise, üniversite çağında veya mezun bir grup arkadaşla; tari-
himizi, kültürümüzü, mensup olduğumuz dinimizi inceliyor ve Batı 
taklidi formüller yerine; kültürel birikimlerimizden yararlanarak 
nasıl çözüm üretebileceğimizi tartışıyorduk. Hanımlar İlim Kültür 
Derneği kısaca HİKDE ilk bakışta bir yardım derneği gibi görünebil-
ir. Çünkü ihtiyacı olanın yardımına koşmak, okul, yurt yaptırmak, 
burs vermek, her gün sıcak yemek dağıtmak gibi pek çok faaliyeti 
büyük bir başarıyla yürütüyor. Fakat HİKDE aslında insani değer-
lere sahip bir toplum yetiştirmek gibi ağır bir yükle yola çıkıp, 
sayısı 54’e varan sivil toplum kuruluşunun doğmasına sebep olan 
bir dernek. Derneğin atölye çalışmalarına katılan, koridorlarını 
arşınlayan pek çok genç ise bugün ülkenin tanınan ve bilinen isim-
lerinden (yenişafak röportajı).

ERDEM KÜLTÜR AHLAK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Aile kurumunun öneminin toplumda yaygınlaşması, yetişkin bireylerin, 
çocuk ve gençlerin sağlıklı aile ortamlarına kavuşması, tarihe, kültüre, 
dini ve insani değerlerin farkına varılması ve korunmasına yönelik bilinç 
oluşturulması, fertler arası dayanışma ve yardımlaşmanın yaygınlaşması 
amacıyla kurulmuştur.

“Aile yapısının sağlamlığı, toplumun erdemli geleceğinin teminatıdır” İn-
ancından hareketle; aile kurumuna ve aileyi oluşturan (öncelikle kadınlar 
olmak üzere) tüm bireylere yönelik çalışmalar yapmak ve kalıcı iyiliğin, 
sürekli dayanışmanın, hayırda yarışmanın, güzelliği paylaşarak büyüt-
menin öncülerinden olmak en büyük hedefimizdir.

Evliliğe Hazırlık Eğitim Programı
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Tahta sandıkları değil gönül sandıklarını doldurma gayesiyle farklı bir çeyiz 
hazırlığı için gençlere; iletişim, kadın sağlığı, ilk yardım, tüketici bilinci vs. 
dersler verilmektedir.

“İnsanı insan yapan 3D’dir” duyguları, düşünceleri, davranışları (erdemder 
broşür).

SÖYLEM ANALİZLERİNE ÖRNEKLER

Eşitlik Yerine Adalet

Üretilen bu yeni söylem eşitliğin yerini fazlasıyla doldurmuş görünmektedir. 
Çünkü kadın erkek eşitliği totalde kadının yükünü ağırlaştırmak ve kadını 
desteksiz bırakmaktan başka bir sonuç doğurmamaktadır. 

Eşitlik kavramı fiziksel ve psikolojik tüm farklılıkları ortadan kaldırıp, her iki 
taraftan da aynı sonuçları beklemektedir. Adalet kavramı ise bünyesinde 
barındırdığı hak ve hukukun yanı sıra şefkat ve merhamet temelli bir yapıyı 
da beraberinde getirmektedir. Bu konuyu katılımcımız; 

“Kadın erkek eşit değildir bir defa fiziki olarak eşit değildir. 
Eşdeğerdir diyebiliriz eştir en nihayetinde birbirlerini tamamlar. 
Eşit Dediğiniz zaman her şeyin eşit olması gerekir.  Biri anne biri 
baba aynı fonksiyonları sağlayamazlar. Biri 9 ay boyunca karnın-
da taşıyor süt emziriyor tabii diğerinin de sağladığı faydalar var” 
şeklinde açıklamıştır.

Adalet kavramı kişiden elinden geldiği kadarının sunulmasını talep edip, 
kişinin ne olursa olsun temel ideolojinin sarsılmaması için gerekirse 
sömürülmesi pahasına da olsa var gücüyle elinde olanı sunması değildir. 
Kaldı ki kişiyi sömürme temelli değil sağlıklı iş-yaşam dengesini kurması 
temelli bir argümandır.

Eşitsiz kadın grubu üyeleriyle yapılan röportajda “cinsiyet adaleti” mod-
elinin AK Parti hükümeti tarafından lanse edilen siyasi bir argüman olarak 
nitelemişlerdir. Yine röportajın içeriğinde belli bir kesimin bu adaletten 
yararlanacağı, zaten adalet kavramının fıtrata özgü bir kavram olduğu bu 
nedenle anayasal temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirile-
meyeceği ifade edilmektedir. Çünkü burada bahsi geçen adaletin anayasal 
bir söylem değil ilahi adalet söyleminden geldiği vurgulanmaktadır.

Fıtrat her ne kadar dini bir argüman ifade etse de aynı zamanda yaratılıştan 
gelen fonksiyonların genelini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Sırf 
bu terim kullanılıyor diye yapılan anayasal düzenlemelerden belli bir kes-
ime hizmet ediyor gibi bahsedilmesi yanlı ve yanlış bir tutumdur. 
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Kaldı ki feminizmin temel aldığı eşitlik argümanı da yine feminist teori ve 
pratiğin okumaları sonucu türetilmiş yapay bir eşitlik savunusudur. Savun-
dukları bu eşitlik prensibi adaletten yoksundur.

“Adaletten umudun kesilmesi trajiktir. İnsani beklentilerin tıkanıklığı, daha 
iyi bir geleceğe ilişkin hayallerin değer kaybetmesi ancak toplumsal bir 
şizofreniyle tanımlanabilir. Adaleti öte dünyada arama, mehdicilik, ya da 
kalıcı bir adalet uygulamasına ulaşmayı nostaljik bir zikre dönüştüren bakış 
açıları, hukuk düzenine yön veren temel aksiyomların toplumsal hafıza-
dan silinmesine yol açmıştır. Böylelikle popülerleşen bir deneyim sadece 
her şeyi boş vermekle kalmayacak, türlü adalet beklentilerini marjinal bir 
değerlendirmeye tabi kılacak, hatta özgürlük, eşitlik gibi söylemlere me-
safeli duruş sürekli bir yaşam tarzına dönüşecektir. Bu perspektif kendini, 
toplumsal beklentilerden vazgeçerek ancak var edebilecektir” (Adalet Kay-
bı, Tezkire, Sayı: 35 Kasım-Aralık, s.148–155. -2003).

Görüşmelerimizde kadın erkek eşitliğini sorduğumuz bir katılımcımız bu 
olguyu; 

“Kadın ve erkeğin bir tarağın dişleri gibi eşit hale getirmenin iki 
tarafa da fayda sağlamayacağını, aileye özverinin sadece kadın-
da bulunduğu gibi bir algının yanlış olduğunu, bununla beraber 
bir konuda kadınlarımız ön planda görünürken aile için bir başka 
konuda erkeklerimiz önde olmalıdır. Bunu, gölgede kalmış kadın 
gibi yaftalamalar yersizdir. Güçlü olan yanlarla zayıf olan yanlar 
birbirini tamamlar. Kaldı ki arka planda güçlü kadının ardında ona 
destek olan bir eş ya da tam tersi güçlü bir erkeğin ardında bir 
kadın desteği vardır. Güçlü aile kadının da erkeğinde aynı alanda 
güçlü olması demek değildir farklı alanda güçlerini birleştirip ai-
leyi yükselten ailedir güçlü aile”.

Cinsiyet adaleti söylemine atıfta bulunmak gerekirse buradan kastedilen 
fırsat eşitliğinin sağlanmış olunup, nötr bir eşitliğin vermediği kadına yöne-
lik pozitif ayrımcılığın da kadının yükünün hafifletilmesi gerekliliği prensib-
ine dayanmaktadır. 

Yaptığımız mülakatlarda sorduğumuz sorulardan; Kadın erkek eşitliği hak-
kında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna; 

“Allahın doğaya koyduğu bir düzen, erkek- kadın, gece-gündüz, 
zıtlıklar birbiriyle bir bütün olduğu zaman anlamlıdır. Feminizm 
bugün bu bütünü parçalayarak kadını tek başına bırakıyor. Asıl 
kötülük kadının toplumda bir başına bırakılmasıdır. Roller farklıdır 
bu çekişme kadına zarar verir aileye zarar verir” şeklinde cevaplar 
verilmiştir.
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Feminizmin Kadın Tanımı İle Görüştüğümüz Kurumların Kadın Tanımı

“Kişi kadın doğmaz, kadın olur.” Simone de Beauvoir’ın The Second 
Sex (İkinci Cins) adlı eserinde ortaya attığı feminist varoluşçu prensip. 
Varoluşçulukta Sartre gibi, de Beauvoir da temel prensip olarak varoluşun 
özden önce geldiğini kabul eder. De Beauvoir “Bu durum kadınların kendil-
erini normalden sapmış, dışta kalan ve normale ulaşmaya çalışan canlılar 
gibi algılamalarını sağlayarak onlarını başarılarını sınırlandırmıştır” der. 
İddia eder ki kadınlar erkekler kadar ayrım yapma, seçme yeteneğine 
sahiptir ve böylece kendilerini geliştirmeyi seçebilir, kadını mevcut duru-
mundan ileri götürebilir, kendi hayatlarının ve dünyanın sorumluluğunu 
alabilir (Feminist sözlük).

Monique Witting, cinsiyeti heteroseksüel olarak kurulan bir siyasi kategori 
olarak ele aldır Bu doğrultuda cinsiyet varlığın değil ilişkilerin bir sonucudur. 
Bu ilişkilerin “kadın” ve “erkek” arasında olan heteroseksüel ilişkiler olması 
da kadınları heteroseksüelleşmesi ve heteroseksüel ekonomiye maruz 
kalmalarına neden olur. Witting cinsiyetin, kadınlara beklenen ve kati bir 
zorunluluk olan “türü” üretmeyi, yani heteroseksüel toplumun üremesi-
ni dayatır. “Üreme özünde kadınların üretimine dayanır; bu, erkeklerin, 
kadınların bütün işlerini temellük etmelerine imkân sağlar.”  Doğalmış gibi 
dayatılan bu durumu “Bu üretimlerden birinin (üreme) “doğal”, diğerinin 
toplumsal olduğunu söyleyemeyiz” diyerek eleştirir (Witting, 2013:38-39-
40).

“Kadını nasıl tanımlarsınız?” Sorusuna kadına toplum içinde yüklenen 
yükümlülüklerin oluşturduğu bir tanımlamayla cevap veriyor katılımcı; 

“İlk olarak Allahın kulu, eşinin yoldaşı, çocuğunun annesi kısa-
cası kadın erkek bir bütün. Cinsiyet faktörüyle tanımlamak kadını 
yıpratır.”

Buradan anlaşıldığı kadarıyla kadını birey olarak düşünmekten ziyade 
toplum içindeki rolüne atfedilen bir tanımlama oluşmuş durumdadır.

“Aileyi ayakta tutan asıl yapı kadındır cinsiyet üzerinden kadını tanımla-
mak doğru değil ama toplumunda bir gerçeği” bu tanımlama da kadının 
sorumluluğunun yanı sıra aileyi ayakta tutan güç olarak tanımlanması Türk 
halkının kadından beklentisini de ifade etmesi bakımından önemlidir.

Kadın olmanın zorlukları nelerdir sorumuzda bu beklentinin kadına ağır bir 
sorumluluk yüklediğini şu ifadelerden anlamak mümkün: 

“Kadın, ailenin temel taşıdır. Kadın olmanın zorluklarını şuan yaz-
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makla bitiremeyeceğimi düşünüyorum fakat bence en önemli zor-
luğu toplumumuza hayırlı evlatlar yetiştirebilmek ve aile birliğini 
bir arada tutmak için çabalamak kadının en önemli ve en zor so-
rumluluklarındandır.”

Bireysellik Yerine Aile Kurumu

Feminizmin aşırı bireysellik vurgusu kadının kendi hakkını arama 
özgürlüğünün sınırlarını zorlayarak kadını kendi için değil ideoloji için 
yaşayan bir birey haline getirmiştir. Bunun yanı sıra sorumluluk kavramını 
da bireysel bakış açısıyla yorumlama nedeniyle aileyi de yıpratmış ve bir 
arada aynı soyadı taşıyan kan bağı olan insan topluluğu gibi salt bir tanıma 
indirgemiştir. Fakat insanı sadece bu salt gerçeklik bir arada tutmaz biz 
Türk toplumunda bunu görebiliriz.

Mülakat gerçekleştirdiğimiz katılımcı bunu aile tanımlamasında: 

“Aile özelde insanın genelde toplumun kalesidir. Kalenin her zaman 
en sağlam yapı taşlarıyla yükselmesi ve içerden bir takım değer-
lerle beslenirken dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koruyacak 
bir kale haline oluşumuna sahip olması gerekir. Kalenin bahçesi 
aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişimini gösterirken dünyaya 
açılan pencereleri de evlatlarını temsil etmektedir. Yine kalenin 
tuğlalarını bir arada tutan harcı sevgi ve sadakattir” şeklindedir.

“Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askeri önem taşıyan 
kentlerde, geçit ve darboğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın du-
varlı, burçlu, mazgallı yapı” (BSTS/Tarih Terimleri Sözlüğü 1974). Ailede de 
dışarıdan gelen saldırıya karşı kişiyi koruyan unsur olarak bu şekilde tanım-
lanmış olması muhtevayı özetleyici olması açısından önemlidir.

Feminist bakış açısına göre kadın ve erkeğin bencil olması ve karşı tara-
fa sorumluluk hissetmemesini gerektirmektedir. Fakat muhafazakâr kesi-
min referansı din olması hasebiyle -din başlı başına sorumluluktur- kişiye 
bir takım sorumluluklar yüklemektedir. İslam aile birlikteliğinde kadın ve 
erkeğin haklarını korurken, aralarında bütünlüğün sağlanması adına bir 
takım düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenleme her bireye sorumluluk 
yüklediği gibi görev paylaşımı şeklinde kolaylıklar da sağlamaktadır.

Bu görev dağılımında kadının yıprandığını ve erkeğin gölgesinde kalmasına 
neden olduğunu savunan feminizm, görünürde kadın yararı için mücadele 
verirken bu bütünlülükten -en önemlisi aileden- kadını mahrum etmek-
tedir. Feminizmin gölgede kalan kadın söylemini katılımcılarımıza sorduk 
kendileri; 
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“Doğu toplumlarında kadın olmak zor gibi gösterilir. Oysa kadın 
olmak aslında o kadar da zor değildir. Bizde sürekli ön planda olan 
kadın vurgusu yerine gösterilmeyen bir kadın gücü vardır. Anahtar 
her zaman kadının cebindedir, son söz kadınındır. Cahilliğin ol-
madığı, insanların kendi karakter ve kimliklerini inançlarıyla 
sağlamlaştırıp törpülediği her toplumda kadın çok iyi bir yerdedir. 
Çünkü inancımızda kadına büyük değer vermiştir. Biz duygusal bir 
toplumuz mekanik bir toplum değiliz bizi her ne kadar oraya çek-
mek isteseler de. Aslımızda çok duygusallık var kullanılmak istenen 
duygulardan biridir bu; kadın eziliyor, sözü geçmiyor yok sayılıyor. 
Biraz da modernitenin dayatmasıdır bireyselliği kuvvetlendirme 
adına. Oysa bizim eski toplumlarımızda güçlü olan kadın anahtarı 
cebinde, kalemi elinde, sözü dilinde olan kadındır.”

Modernizmle beraber her toplum tüm kurumlarıyla birlikte bir süreç 
geçirmektedir. Bu süreç kimi zaman içerisinde sapma ve savrulmaları da 
beraberinde getirmektedir. Bu savruluşlar bazen özden ve gelenekten 
kopuşu bazen de değerlerden uzaklaşıp bireyin içinde bulunduğu toplu-
ma da yabancılaşmasıyla sonuçlanmaktadır. Kaldı ki modernite ve post 
modernite değer ve ahlak gibi toplumsal duygulardan ziyade bireysel hak 
ve mücadele bunun yanı sıra hazcılığı dayatmaktadır. Feminizm de bu 
oluşumlardan biridir. 

Son zamanlarda aile kurumunun bireyleri olan karı-koca tanımlaması da 
modernite tarafından saptırılmaya çalışılmaktadır. Bunu eşcinsel evlilikler-
le gündeme getiren bu hazcı görüş toplumun kalelerinden aileyi bozmak 
ve bireylerin yabancılaşmalarını arttırmak için hedef almış durumdadır. 
Kaldı ki aile doğduğu andan itibaren bireyi muhafaza edip onu topluma 
kazandıran bir yapıdır. Türk aile yapısıyla bağdaşmayan bu tür girişimleri 
de katılımcılarımıza sorduk onların cevapları şu şekilde oldu:

“Dinin bu yapıya olumlu bakması söz konusu değildir. Onların evli-
liklerinin sebebine gelince mirasımız birbirine kalsın diye evleniy-
orlar. Bunların evlilik yapmaktaki tek maksadı ailelerine düşman 
olmaları birbirlerini kullanıyorlar istismar ediyorlar. Onlar dış 
baskıdan kurtulmak için evleniyorlar zaten onların birçoğu normal 
bir ailede büyümüş insanlar değil fakat sonradan tercih nedeniyle 
eşcinselliği seçen insanlar bir sarsıntı sonucunda bunu benimsemiş 
insanlardır sadece toplumdan kendilerini korumak amaçlı evleni-
yorlar. Fakat bir an önce bu olguyu sağlıklı hale dönüştürmek için 
çalışmaların ve tedavilerin yapılması gerekiyor.”

Yine başka bir katılımcımız bu olguyu; 

“Çok uygun ve sağlıklı bulmuyorum. Bunu tedavi edilebilir bir 
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hastalık olarak görüyorum. Burada çevre faktörlerinin etkisi 
büyük, devam edip etmeme konusunda genetik olarak yatkınlığı 
olabilir fakat bunun tedavi edilebilir olduğuna inanıyorum.”

Başka bir katılımcımız ise; 

“Fıtrat üzere olmayan davranışlar, duygusal anlamda farklı eğilim-
lere, sapkın şeylere meyletme. Düşünce özgürlüğünün sonucu 
oluşan bir hastalık bunu özgürlük olarak niteleyemeyiz. Bu girişim 
hem bireye hem toplumsal yaşama büyük zarar verir. Sapkınlık or-
taya çıkarma girişiminden başka bir şey değildir. Aile bütünlüğü 
sağlamaları mümkün değildir aile sadece ekonomik veya yapay 
bir oluşum değildir.”

Katılımcılarımızdan toplumsal boşluğun olmadığı ve sürekli dinamik olan 
bir hayat vurgusuyla bu konuyu değerlendirmesi şu şekildedir; 

“Karakter, kimlik ve inanç boşluğu ve bozukluğundan dolayı orta-
ya çıkan akımlardır. Belli zamanlarda belli kesimlerin kullandığı bir 
azınlıktır. Arayış içinde olan insanların sarıldıkları yanlış iplerdir. 
Bu insanlara rahatsız hasta gözüyle bakıyorum. Hasta olmaları 
nedeniyle her türlü şeyi yapma haklarının olduğuna inanmıyo-
rum. Toplumun yapısını, karakterini, kişiliğini, inancını bozacak 
hiçbir girişim meşru görülemez, buna izin verilmemelidir. Yaşam 
hakkı olarak bunu tecrübe etmelerinin hesabını kendileri verir 
inancımıza göre ama bu onlara toplumun genelini rahatsız edi-
ci, baskı uygulayıcı ve daha fazla yayılmacı olmaya haklarının ol-
madığına inanıyorum. Neden insanların bu yaşamı tercih ettiği iyi 
analiz edilmelidir. Bu tür evliliklere de resmi bir izin verilmemelidir. 
Resmiyet bu işin toplumsal kabul edildiği algısına neden olur.”
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Sonuç

Yaptığımız araştırmada görülen o ki; incelediğimiz vakıf ve dernekler özgün 
olmanın ne derece önemli olduğunun bilincine vakıftırlar. Sahip olunan 
değerlerin aktarımı konusunda yeni nesle güzel çalışmaları miras bırak-
makla kalmayıp bu çalışmalara gençleri de dahil ederek gençlerin bu faa-
liyetleri üstlenmelerini de sağlamaktadırlar. Feminizm ya da başka türden 
ideolojilerin bu değerlere yönelik çalışmalarının karşılığını verme konusun-
da geç bir STK’laşma yaşadıkları için bir takım eksiklikleri bünyelerinde 
barındırmakla beraber bu aktarım sayesinde daha güncele de cevap ver-
ebilmektedirler. Bu kurumların hassasiyetlerine yönelik samimi çalışmalar 
yapmaları kendi ideolojileriyle çatışmadıklarını göstermektedir. Fakat bu 
çalışmaların geliştirilmesi için her alanda ihtiyaç duyulan eğitimli, genç zi-
hinlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Platformlarla birliktelik olgusu sağlanmaya çalışılsa da görüşlerdeki küçük 
farklılıklar bütünü kaçırmadaki en büyük eksiklik olarak kendisini gösterme-
ktedir. İslamiyet’in cemaat şuurundaki farklılıklar bunun nedenlerindendir. 
Bununla beraber taze fakat sağlam söylem ve eylemlerle profesyonel şekil-
de hareket eden kurumlarla da incelemeler sırasında görüşülmüştür. 

Güzel olan dost ve kardeş projelerin aynı değeri ve bilinci paylaşan kişil-
erce organize olunduğu zaman hem yerel hem de ulusal -hatta uluslar 
arası- faydaya dönüştüğü yapılan projelerde kendisini göstermektedir. 
Bunun yanı sıra hassasiyet gösterilen değerlerin karşıt söylem karşısında 
daha net ve güncel söylemlerce gündeme taşınıp tartışılması ve konuşul-
ması gerekmektedir. 
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EVLİLİK PROGRAMLARI VE MAHREMİYET ALGISINDAKİ DEĞİŞİM: 
ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE PROGRAMI

Nazlı Nur BAYKAN1

Özet

Toplumsal değişim, modern sosyal bilimin anlamaya ve açıklamaya çalıştığı 
en önemli olgulardan biridir. Bu çalışmada ülkemizde yaşanan toplumsal 
değişim süreçleri aile kurumu üzerinden incelenecek, aile kurumuyla ne-
redeyse eş tutulan mahremiyet kavramının tarihsel süreci incelenecektir. 
Mahremiyetin yaşanan toplumsal değişim sürecinde geçirdiği değişim, 
televizyon kültürü ve reality showlar bağlamında ele alınacak, görüntü ve 
imaj kültürünün en önemli araçlarından biri olarak gösterilen televizyonun 
kültürel üretime olan etkisi değerlendirilecek, günümüz Türkiye’sinde 
reality showların en önemli örneklerinden olan evlilik programlarının 
mahremiyet konusu ile ilişkisi değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu anlamda 
Türkiye’de evlilik programlarının ilki olma özelliği gösteren Esra Erol’da “Ev-
len Benimle” programı içerik analizi ve derinlemesine mülakat tekniğiyle 
değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Evlilik, Aile, Mahremiyet, Medya, Televizyon, Reality 
Show, Evlilik Programları, Esra Erol.

 

 

1   İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi
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Toplumsal Değişimi Anlamak

Sosyal bilimlerde toplumsal değişimi anlamak için öncelikle geleneksel 
toplum/modern toplum ayrımı yapılmaktadır. Bunu Durkheim’den We-
ber’e kadar pek çok sosyoloğun çalışmalarında görebiliriz. Mehmet Yüksel, 
Mahremiyet Hakkı ve Sosyo Tarihsel Gelişimi adlı makalesinde geleneksel/
modern toplum ayrımı bağlamında toplumsal değişimi şu şekilde özetle-
mektedir;

“Modem toplumu geleneksel toplumdan ayıran temel özelliklerin; hı-
zlı ve yoğun değişme ve bu değişmenin giderek bütün toplumsal sistemi 
kuşatarak kendine özgü kurumsal ve düşünsel yapılar geliştirmesi olduğu 
söylenebilir. Modernleşme sürecinde hem insan-doğa, hem de insan-insan 
ilişkisi esaslı bir şekilde değişmeye başlamıştır. Nüfusun giderek arttığı, 
sosyal hareketlilik imkânlarının, iş bölümü, uzmanlaşma, farklılaşma ve 
karmaşıklaşmanın gittikçe arttığı modem toplumda; insan-insan ilişkile-
ri de önemli ölçülerde dönüşüme uğramış̧ ve nispeten daha durağan bir 
toplumsal yapıdan daha dinamik bir yapıya geçilmiştir. Bu geçişle birlikte, 
Tönnies’in deyişiyle, ırk, etnik köken ve kültür bakımından farklılaşmamış̧ 
bireylerden oluşan, kişisel ve yüz yüze ilişkiler üzerine kurulmuş̧ nispe-
ten küçük ve homojen yapılardan; etnik köken, sosyo-ekonomik statü ve 
kültürel değerler bakımından çoğullaşmış̧, kişisel olmayan, mesafeli ilişkil-
erin geliştiği daha büyük ve farklılaşmış̧ yapılara doğru giden bir süreç 
gerçekleşmiştir. Bu süreçte toplumsal değerler, ilişkiler ve kurumlar köklü 
bir dönüşüme uğramıştır”.2

Bu köklü değişim sürecinin tartışma konusu haline getirdiği önemli bir ka-
vram olan mahremiyet ile ilgili literatürde iki temel tanımla karşılaşıyoruz; 
geleneksel mahremiyet ve modernleşme sonrası bireysel mahremiyet. 
Her iki tanım da toplumsal ilişkiler bütünü içinde anlam kazanıyor. Özel-
likle aile içi ilişkiler, aile ve birey ilişkisi, bireyler arası ilişki ve kadın erkek 
ilişkisi. Günümüzde mahremiyetin her iki tanımıyla da karşılaşıyoruz. Bu 
anlamda geleneksel ve modern tanımlamaların iç içe geçtiğini söylemek 
mümkündür. Buradan da anlıyoruz ki esasen geleneksel ve modern olan 
toplumsal hayat sürekli bir etkileşim içindeler.

Hem geleneksel hem de modern mahremiyet algısının kamusal alan-
la olan ilişkisi kavramın, her iki tanımı için de bazı belirsizlikler meydana 
getiriyor. Burada özellikle aile olgusunun geçirdiği değişimi iyi anlamak 
önemli. Ailenin geçirdiği dönüşümü anlamak ise kuşkusuz toplumların 
yaşadığı ekonomik sosyal ve siyasi dönüşümleri anlamakla mümkündür. 
Gelişen teknolojiyle birlikte kişiler arası iletişim ve enformasyon ağının 
büyük gelişmeler yaşadığı çağımızda bireyler bu iletişim araçlarını yoğun 
2 Mehmet Yüksel, ‘’Mahremiyet Hakkı ve Sosyo Tarihsel Gelişimi’’, Ankara Üniversitesi SBF 
Dergisi, 58-1.
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bir biçimde kullanmaktadır. Televizyon da bu iletişim araçlarının önemli bir 
parçasını oluşturuyor. Televizyonun, gündelik hayatı ve sıradan insanı ken-
dine konu edindiği günden bu yana toplumsal hayatla birebir yoğun bir iliş-
ki içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu durum ise televizyonun kendine has 
iletişim biçimi ile toplumsal ilişkilerin yeniden tanımlanmasını beraberinde 
getiriyor. Özellikle sıradan insanın ve gündelik hayatın mahrem olarak ka-
bul edilen evlilik ve aile ilişkilerinin televizyonun nesnesi haline gelmeye 
başlaması mahremiyet kavramını tartışma konusu haline getiriyor.

Tarihten Günümüze Evlilik ve Aile İlişkileri

“Anthony Giddens evliliği iki yetişkin birey arasında sosyal olarak 
gerçekleşen ve onaylanan cinsel birleşme olarak tanımlamaktadır”3 Bu 
tanım sanıyoruz ki tüm tarihler ve tüm coğrafyalardaki evlilik ilişkilerini 
kapsayabilecek bir anlama sahiptir. Ancak takdir edersiniz ki evlilik ve evlil-
iğin getirdiği ilişkiler bütünü bu tanımın çok ötesinde anlamlar içerir. Evlilik 
ilişkisi kadın ve erkeğin rollerinin ve sorumluluk alanlarının sorgulandığı 
ve yeniden tanımlandığı modernleşme ve sonrası dönemlerde geleneksel 
toplumlardaki anlamından daha farklı anlamlara bürünmüştür. Giddens, 
geleneksel toplumlarda evliliğin öncelikli amacının neslin devamı olduğunu 
ancak modernleşme sonucu ortaya çıkan ‘bireylik’ duygusunun ‘’romantik 
aşk evliliği’’ talebini getirdiğini vurgular. Modern toplum bireyleri aşk duy-
gusu ile evlilik ve aile ilişkilerini birleştirmeyi amaçlamaktadırlar. Evliliğin 
aile içi karar mekanizması içindeki anlamından sıyrılıp bireysel tercih an-
lamında yeniden üretilmesi ise evliliğin ve ailenin geleneksel toplumlarda-
ki anlamının değişmesinin hem nedeni hem de sonuçlarından biridir. Bu 
durum ise geleneksel toplumlarda mahrem, gizli, özel olarak ifade edilen 
kadın erkek ilişkilerinin modern sonrası toplumda kamusal alanın konusu 
haline gelmesinin yolunu açmıştır. 

“.. 18. Yüzyıldan itibaren anlaşıldığı şekliyle ‘’romantik aşk’’ hala önceki 
kozmik kader macerası daha önce genelde olduğu gibi bir hayal aleminde 
gerçekdışı olasılıkların peşine düşülmesi değildi artık. Bunun yerine hem 
geleceği kontrol etmeye yarayan potansiyel bir yol hem de hayatı ondan 
etkilenenler için bir psikolojik güven biçimi (ilkesel olarak) geldi”  4 

Bourideu ise evlilik ve tanışma stratejileri üzerine araştırma yaptığı 
‘’Bekârlar Balosu’’ adlı çalışmasında evliliğin ideal bir kurala boyun eğme 
olmadığını ancak, özel bir geleneğin son derece içe atılmış ilkelerini kulla-
narak bilinçli olmaktan çok bilinçsiz olarak, bu geleneğin açıkça adını belirt-
tiği özgün çözümlerin birini ya da diğerini üretebilen bir stratejinin sonucu 
olduğunu söyler (Bourdieu, Bekarlar Balosu, 1989). Evlilik kurumu ve ifade 
ettiği anlam, bir toplum için tarih boyunca değişiklik gösterebilir. Yeni koşul-
3 Kadir Canatan, Ergün Yıldırım, Aile Sosyolojisi, 2009, s.66
4 Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, 2014, s.43
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lar ve yeni yaşam pratikleri ortaya çıktıkça bu durumdan kuşkusuz evlilik 
kurumu da etkilenecektir. Evlilikle ilgili karşılıklı alt üst oluşları ekonomik 
uğraşların değişim göstermesine bağlayarak açıklayan Borudieu, evlilikle 
ilgili karşılıklı ilişkiler mantığının ekonomi karşısındaki bağımlılığının biçim 
değiştirdiğini, toprak mülkiyetiyle tanımlanan toplumsal hiyerarşideki du-
rumun yerine, daha çok toplumsal statü ve yaşam biçiminin geçtiğini ifade 
etmektedir (Bourideu, 1989). Bunun yanı sıra araştırma yaptığı kasaba ve 
köylerde baba otoritesinin gevşemesi, gençlerin yeni değerlere açılması, 
evliliklerdeki etkin aracı görevinin ailenin elinden alınması gibi faktörler-
in sonucu olarak Bourdieu, eş seçiminin bireylerin inisiyatifine bırakıldığı 
ve eski kültürel modellerin terk edildiğini dile getirmektedir (Bourdieu, 
Bekarlar Balosu, 1989). Bourdieu’nun araştırmasından ve ortaya koyduğu 
bulgulardan yola çıkılarak, evlilik kurumunun oluşumuna dair yaşanan 
her yeni tarihsel dönemle birlikte eski alışılan kuralların değişebildiği ve 
yeni duruma uygun yeni stratejiler geliştirildiğini anlamak mümkündür. 
Evlilik pratiklerinin değişimi, evliliğin ve ailenin mahremiyet sınırlarının da 
yeniden düşünülmesini beraberinde getirmiştir.

Aile kuramları ise genel olarak aileyi geleneksel ve modern aile olmak 
üzere iki ana kategoriye ayırarak inceler. Geleneksel aile modernleşme 
öncesi dönemin aile ilişkilerini açıklamak için kullanılan bir kavramdır. 
Endüstrileşme öncesi olarak da ifade edebileceğimiz bu döneme göre 
tanımlanan geleneksel ailede anne baba çocuklar yanı sıra tüm yakın 
akrabaları da içeren geniş kapsamlı bir ilişkiler bütünüdür. “Geleneksel 
aile geleneksel toplumsal dönemde geçerli olan bir aile tarzıdır. Gelenek-
sel aile denilince çoğunlukla geniş, çok işlevli, mahrem, dayanışmacı, 
akrabalık bağlarının ve ilişkilerinin güçlü olduğu ve komünite özellikler 
taşıyan bir toplumsal yapı akla gelmektedir.’’5 Modern çekirdek aile ise 
endüstrileşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni kent hayatının 
yaşama biçimini yansıtan en küçük toplumsal birim olarak tanımlanır. Bu 
tarz aile anne baba ve çocuklardan oluşur ve geleneksel aile biçimine göre 
bireylik duygusunun daha yoğun olduğu ilişkileri kapsar. ‘’Çekirdek aile, 
aynı zamanda kent ailesi olarak da tanımlanmaktadır. Bu nedenle modern 
kentin özellikleriyle donanmaktadır. Kentin yaşama tarzı, çalışma biçimi, 
sosyal ilişkileri, yerleşme düzeni vs. aileye büyük oranlarda etki etmekte-
dir.’’6

Mahremiyet Sınırları ve Kapsamı

Mahremiyet, temel olarak toplumsal kurallar bütünü içinde toplumsal ha-
yatın sınırları ve gizli yönlerini ifade eden bir kavramdır. Mahrem olandan 
bahsedebilmek için birden fazla birey ve bu bireyler arasında gözetilen 

5   Kadir Canatan, Ergun Yıldırım, Aile Sosyolojisi, 2009, s.71
6   a.g.e. s.76
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çeşitli kurallardan oluşan bir toplumsallık gerekir. “Mahrem; men etmek, 
mahrum etmek, kadın ve kendileriyle evlenmenin haram olduğu yakın 
akraba gibi anlamlar içerir. Mahremiyet ise, aynı kökten gelip bir şeyin gizli 
hali, bir şeyin gizli yönü demektir.”7 Arapça kökenli mahrem yani “yasak” 
kelimesinden türetilen mahremiyet, tanımı itibariyle de toplumsal ve tar-
ihsel bir kavramdır. Dünya üzerinde çeşitli coğrafyalarda ve farklı tarihsel 
süreçler içerisinde anlam kazanır, kapsam alanı değişir ve farklı biçimler 
alabilir. Bugün pek çok sosyal bilimci mahremiyet kavramının örf ve ge-
lenek gibi kültürel etkenlerden, dini referanslardan veya ideolojik ve so-
syal dönüşümlerden etkilendiği ve tüm bunlara göre biçimlendiği üzerinde 
hem fikirdir.

Modern toplumun sınırları, rasyonel aklın açıklayabileceği tüm toplumsal 
ilişkilerdir. Mahremiyet konusu geleneksel toplumlarda metafizik refer-
anslarla birlikte üretilen toplumsal bir ‘gizlilik’’ söylemiyken modern toplu-
mun inşa süreci ile birlikte ortaya çıkan yeni koşullar ve anlamlarla birlikte 
mahremiyetin sınırları ve tanımı da değişiklik göstermiştir. “Modernlik, 
fiziksel ve toplumsal süreçlerin ussal olarak kavranmasının mistisizm ve 
dogmanın keyfi hükmünün yerine aklın geçmesi gerektiği anlamında aklın 
yükselişinden ayrılamaz. Akılda, basitçe alanı dışında kalan duyguya yer 
yoktur; ama aslında duygusal hayat gündelik etkinliklerin değişen şart-
larında yeniden düzenlenmiştir.”8

Modernleşme süreci ile birlikte, önceleri dini ve geleneksel referanslarla 
anlaşılan ve toplumsal gizlilik ve yasaklar için var olan kuralları ifade eden 
toplumsal mahremiyetin anlamı dönüşmüş, mahremiyet rasyonel aklın 
ve dolayısıyla modern bilimin özellikle de modern hukukun konusu haline 
gelmeye başlamıştır. Hukukun ‘’yaşam çevreleri’’ olarak adlandırdığı tanım-
lamada ‘’kişinin sadece kendine ait olan yaşam alanı’’ tanımı mahremiye-
tin modern yorumunu anlamak açısından önemlidir:

“Hukuk öğretisinde, kişinin “yaşam çevreleri” genellikle üç gruba ayrılarak 
ele alınır: Bunlardan birincisi, kişinin herkese açık veya herkesle paylaştığı 
yaşam görünümlerinden veya olaylarından oluşan ortak yaşam alanıdır. 
Kişinin ikinci yaşam çevresini, onun kendisine daha yakın kimselerle pay-
laştığı “özel yaşam alanı’’nı teşkil eder. Üçüncü yaşam çevresi ise, kişinin 
sadece kendisi için saklı tuttuğu veya çok güvendiği kişiler dışında herkese 
saklı tuttuğu yaşam görünümlerinden oluşan gizli yaşam alanı ya da “gi-
zlilik alanıdır.”

Kişi hak ve özgürlükleri olarak yaygın hale gelmeye başlayan ‘’bireysel 
mahremiyet’’ tanımına göre mahremiyet “Sadece bir kimsenin, kendi 

7   Mazhar Bağlı, Modern Bilinç ve Mahremiyet, 2011
8   Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, 2014, s.43
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hayatını başkalarıyla ne ölçüde paylaşacağını belirleme hakkına sahip 
olduğunu ifade eder.”9 Böylece mahremiyet, modernleşme sürecinden 
sonra kamusal alan–özel alan kavramları çerçevesinde bireysel hak ve 
özgürlükler bağlamında yeniden tanımlanan ‘’mahremiyet hakkı’’ ile 
birlikte düşünülen, zaman içerisinde hukuki açıdan da özel bir kategori 
haline gelmiştir. 

“Genel olarak bütün görünümleriyle mahremiyet hakkı, kişilerin kamu 
yaşamına katılıp katılmama veya hangi düzeyde katılacakları konusunda 
karar verme yetkisine sahip oldukları anlamına gelir.”10 

Mahremiyeti kişisel hak ve özgürlükler bağlamında ele alan bu tanımlama-
lara göre mahremiyet, modernleşme süreciyle birlikte anlam ve önem ka-
zanan bir kavramdır. Mahremiyet hakkı, çeşitli modern yorumlara göre, 
birey tanımının ayrıntılı bir biçimde yapıldığı modern bir toplum için geçer-
lidir. Kuşkusuz günümüzde mahremiyetin sınırları ve kapsamı noktasında 
bir kafa karışıklığı söz konudur. Ancak temelde bu iki yorumun yaygın old-
uğu ve çeşitli kombinasyonlarla bir arada kullanıldığını düşünecek olursak 
geleneksel ve modern mahremiyet tanımlarının iç içe geçtiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır.

Evlilik ve Ailenin Mahremiyet İle Olan İlişkisi

Mahremiyet tanımı yaparken mahremin Arapça haram kökünden geldiği-
ni söylemiştik. Aynı zamanda; “Mahrem sözcüğü gizliliğe, aile hayatına, 
kadının sahasına, yabancının bakışlarıyla yasaklanan şeye ilişkindir. Aynı 
zamanda bir erkeğin ailesi anlamına gelir. Mahrem kavramı batılı kaynak-
larla daraltıldığında özel alan anlamında kullanılmaktadır.”11 Bu anlamda 
mahrem kelimesinin dini referanslarla kurulmuş, evlilik ve aile konuları ile 
birebir ilişki içinde olan bir kavram olduğunu anlamış oluruz. Dini refer-
ansların toplumsal hayatla kaynaştığı tüm toplumlarda olduğu gibi ülkem-
izde de evlilik dini atıflardan beslenerek kurulan bir sosyal kurumdur. Bu 
anlamda mahremiyetin çağdaş tanımı oluşurken kuşkusuz dini tanımlama-
ların da etkisi olmuştur. Tüm dinlerde ‘’sınır’’lar önemli bir yer tutar. Sınır, 
pek çok hal ve tavrı düzenlemenin yanı sıra, toplum ve bireyler arasında ol-
ması gereken mesafeyi de ifade eder. Sınır olmazsa özgürlüklerden de söz 
edilemez. Bu anlamda evlilik kurumu da bu sınırlar dahilinde anlaşıla gelen 
bir kurum olmuştur. İçinde yaşadığımız toplumun da belli sınırlar dahilinde 
bu kurumu algıladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Evlilik, mahremiyetin 
‘’gizlilik ve sınır’’ ifade eden tanımı ile birlikte düşünüldüğünde, gizli, göz 
önünde olmadan ve belli sınırlar dahilinde yaşanan ilişkileri ifade etmek-
tedir. 
9   Mehmet Yüksel, Mahremiyet Hakkı ve Sosyo -Tarihsel Gelişimi
10   A.g.e., s.2
11   Nilüfer Göle, Modern Mahrem, 2001, s.20
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Modernleşme serüveni Avrupa merkezli olarak başlamış olsa da zaman-
la tüm dünyada etkilerini gördüğümüz bir olaydır. Avrupa’da gelenek-
sel düşünce biçimini sorgulayıp yerine diğer tüm değerlerden arınmış 
bir biçimde yalnız aklın inşa ettiği bir medeniyet getirme ideali zamanla 
tüm dünyaya yayılmıştır. Weber’in rasyonalizasyon olarak adlandırdığı bu 
süreç toplumsal hayatı da etkisi altına almıştır. Önceleri rasyonel dünyanın 
dışında tanımlanan kadın, modernleşme sonrası dönemde özellikle iş ha-
yatına katılımıyla birlikte rasyonel alanın içine dahil olmuştur. “Önceleri 
kadınlar neredeyse zamanın dışında, her zaman yaptıklarının aynısını 
yaparken, erkekler ‘’tarihi” kendi faaliyetlerinin oluşturduğunu varsayıyor-
du’’12  Kadının iş hayatına katılımı çeşitli hak taleplerini de beraberinde ge-
tirmiştir. Çeşitli haklar elde etmeye çalışmasıyla birlikte kamuda daha çok 
görünür olan, yeni haklar elde eden ve bu haklarla birlikte kamusal alanda 
çok daha görünür duruma gelen kadını ilgilendiren pek çok ilişki biçimi 
-evlilik ve aile ilişkileri gibi- de kamusal alana taşınarak değişen koşullar 
içerisinde düşünülür ve yeniden tanımlanır hale gelmiştir.

Kendi toplumumuzda yaşanan değişim sürecine bakacak olursak devle-
tin değişimden yana somut ilk icraatları Tanzimat’la birlikte başlamıştır 
diyebiliriz. Tanzimat’la devletin, yüzünü resmi olarak Batı’ya çevirmesi-
yle birlikte büyük bir değişim sürecinin ilk adımları atılmış oldu. Önceleri 
yalnızca devlet yönetimi ve bürokraside Batı tarzı değişiklikler yapılması 
öngörülürken, zamanla batılı yeni hayat tarzları da aktarılır, taklit edilir ve 
yaşanır hale geldi. Kuşkusuz hayat tarzlarının farklılaşması aynı zamanda 
bir zihniyet dönüşümü anlamına sahipti. Cumhuriyetin kurulmasıyla bir-
likte ülkemizde yenilikler ve değişimlerin daha da hız kazandığını söyleye-
biliriz. Ancak değişim sürecinin gerçek anlamda yeni bir boyut ve hız ka-
zanması esas olarak 1980 sonrasında yaşanan ekonomik süreçlerle birlikte 
olmuştur. 

Tanzimat Döneminde, özellikle eğitimde yapılan reformlara birlikte 
yaşanan önemli değişimlerden biri de kadınların kamusal alana modern 
yöntemlerle katılması olmuştur diyebiliriz. ‘’Yenileşme döneminin kadına 
ve dolayısıyla aileye etkisi kurumsal açıdan en fazla eğitim yoluyla olmuş-
tur. Osmanlı Devleti’nde 1858 yılına kadar devlet eliyle kızların okutulması 
söz konusu değildir. İlk kez bu tarihten sonra Kız Rüştiyeleri, Eve Mektepleri, 
Kız Sanayi Mektepleri ve Darül Muallimat okullarının açılmasıyla kadınlara 
umumi işlere ve devlet işlerine girme yolu açılmıştır.’’ Bu anlamda Türk 
toplumunda da kadın ve kadının birlikte tanımlandığı aile kavramı kamusal 
alanda tartışma konusu haline gelmeye başlamıştır. 

Türk modernleşme serüvenine baktığımızda, kamusal alanda aile kurumu 
hakkında yapılan tartışmaların da geleneksel dışında yeni yaklaşımların 

12   Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, 2014 
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ortaya çıktığı Tanzimat Döneminde başladığını görebiliriz. “Tanzimat’la 
başlayan eşitlikçi fikirler ve düzenlemeler Meşrutiyet döneminde kadın 
konusuna da teşmil edilerek, cinsler arası ilişkiler ve eşitlik fikri işlenmeye 
başlanmıştır. Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan tüm fikir akımları, kadın 
ve aile konusunu ele almaya ve kendine özgü görüşler geliştirmeye yön-
elmişlerdir. Garpçılık her alanda olduğu gibi kadın ve sile alanında da tam 
Batılılaşmayı öngörmüştür.”13 Meşrutiyet döneminde aile ve kadın hakkın-
da yayınlanan çeşitli dergiler ve makaleler, geleneksel aile modeline sahip 
Osmanlı toplumunda mahrem olarak kabul edilen kadın ve aile ilişkilerini 
kamusal alana taşımıştır. Bunun yanı sıra evlilik talebinin kamusal alanda 
açıkça dile getirilişi Osmanlı’da 107 yıl önce Musavvar Malumat Gazete-
si’nde yayınlanan ilanlara kadar götürülebilir (Eren, 2012).

“Ben fakirim. Gönlüm gayet kibardır. Memuriyet kat’iyyen iste-
mem. Sinnim [yaşım] yirmi beştir. Yaşıma göre bir kız veya dul 
kadınla izdivaç etmeye karar verdim. Elimden her şey gelir. En ziya-
de merakım ticarete... Alacağım hanımın yüz, yüz elli lirası bulun-
ması şarttır. Bu para ile ticaret etmek ve muvakkat bir zaman için 
kendisiyle beraber gezmek isterim. Halim olsun, terbiyeli olsun, 
güzel olsun... Bu paraları yiyip bilahare terk edeceğim hatıra ge-
lirse de kefil göstermeye hazırım. Ben gencim, yakışıklıyım, fakat 
kendimi satmıyorum. En ziyade ehemmiyet verdiğim namus ve 
iffet, hüsn-i ahlaktır“ (Musavver Ma’lûmât-ı Nafia, sayı 10, 17 Ni-
san 1330).14

“Zevcim vefat etti. Yirmi yaşında hiç kimsesizim. Bir hanem ile bir 
de oğlum var. Her tarafa giderim. Mahiyye [aylık] üç dört yüz ku-
ruş kazancı olan namuskâr bir erkekle mes’ud bir aile teşkil edebil-
irim” (Musavver Ma’lûmât-ı Nafia, sayı 8, 3 Nisan 1912).15

“Henüz yirmi iki yaşındayım. Dünyada Allah’tan başka kimsem 
yoktur. 600 kuruş maaşla Vilayet Meclis-i İdaresi’ndeyim. Oldukça 
zengin, asil bir aileye evlat olmak istiyorum. İçkim yok. Tabiatım 
biraz kıskançtır. Fakat ailemin idaresini temin için biraz muavenet 
isterim. Yalnız başıma mâhiyye mesârifim maaşımla mütekâbildir” 
(28 Musavver Ma’lûmât-ı Nafia, sayı 13, 8 Mayıs 1912).16

13   Kadir Canatan, Ergün Yıldırım, Aile Sosyolojisi, Türk Ailesinin Tarihsel Gelişimi s.111
14   Zafer Toprak, “Osmanlı’da Alafranga Evlenme İlanları”, Tarih ve Toplum, sayı 51, Mart   
       1988, s.44-46.
15   A.g.e. s.44-46
16   A.g.e. s.44-46
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Tanzimat döneminin gazetelerinde yayınlanan evlilik ilanlarının da işaret 
ettiği gibi aile ve evlilik meselelerinin kamusal alana önemli ölçüde taşın-
maya başladığını anlayabiliriz. Bu durum ise aile ilişkilerinin geleneksel al-
gısının değişimini, mahremiyet ile birlikte düşünülen kadın erkek ilişkisi, 
evlilik ve aile gibi konuların yeniden düşünülmesini beraberinde getirmiştir. 
Türkiye’de muhafazakârlık bağlamında aileyi ele aldığı makalesinde M. 
Hakkı Akın, aileyi; özel alana, mahreme karşılık gelen bir kurum olarak 
tanıtmaktadır. “Aile, mahremde karşılıklı üretilen ilişkilere kaynaklık ettiği 
için kendine has, özel sosyal bir çevre üretmektedir” (AKIN, 2012). Modern 
toplumsal ilişkiler içinde ise, aile ilişkileri geleneksel toplumlardaki belirli 
kapalı bir sosyal çevre arasındaki sosyal ilişkiler bütünü olmaktan çıkmış; 
okullar, iş yerleri, parklar, sinemalar gibi modern kent hayatının yeni me-
kânlarında yeni sosyal ilişkiler içinde tanımlanır olmuştur. Geleneksel aile 
ilişkileri değişen koşullar ve modernleşmeye bağlı olarak yerini tanımlan-
ması daha zor daha muğlak ilişkilere bırakmıştır. Aile içi ilişkiler ve evlil-
ik tercihleri sınırları daha muğlak yeni tanımlamalara açık hale gelmiştir. 
Geleneksel ailenin üretici işlevi modern ailede tüketici olmaya evrilmiştir. 
Ekonomik, sosyal dönüşümler, bireyleşme süreçleri ailenin toplumun en 
küçük birimi olarak, sosyal ilişkilerin ilk öğrenildiği yer olma önemini de 
yitirmesine yol açmıştır. 

“Toplumsal düzen, bireyin sosyalizasyonu, mahremiyet ve özel sınırların 
korunması gibi özellikleriyle aile bugün pek çok etkiye açık olacak şekilde 
sarsılmaktadır. Yeni aile stratejilerinin artık sınır tanımayan etkileri Türk 
ailesini de kapsayacak şekilde hızla genişlemektedir. …Ailenin dinsel or-
ganizasyonu ise mevcut sosyo politik süreçler ekseninde açıkça devre dışı 
bırakılmaktadır”17

Bunun yanı sıra geleneksel ilişki biçimlerinin mahrem alanından çıkarak 
kamusal alanın içinde var olmaya başlayan aile, medyanın özellikle de 
televizyonun konusu haline gelmesiyle birlikte kendisiyle birlikte tanımla-
nan mahremiyet kavramının da belli bir dönüşüm geçirmesini kaçınılmaz 
kılmıştır.

Medya ve Mahremiyet

Yirminci yüzyılın en büyük teknolojik gelişmelerinden biri kuşkusuz medy-
adır. Büyük kitlelere aynı anda hitap edebilen, mesaj ve içerik iletebilme 
yetkisine sahip gazete, radyo, televizyon ve son olarak internet yayın ve 
basın araçlarını kapsayan geniş bir tanıma sahiptir.

Gazete ve radyonun ardından kitlelere ulaşabilmenin en önemli araçların-
17   Necdet Subaşı, Tebliğler ve Müzakereler ‘’Toplumsal Değişme Aile ve Yeni Risk Alanları’’
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dan biri televizyon olmuştur. Televizyon, sinemayla birlikte görsel iletinin 
büyüsü ve etkisi anlaşıldıktan sonra çok küçük yerleşim birimlerine kadar 
ulaşabilecek bir araç olarak tasarlanmıştır. Bu anlamda televizyona görsel 
iletişimi yaygınlaştıran ve bu anlamda demokratikleştiren araçtır diyebili-
riz. Siber çağ olarak anılan günümüz medyası çok büyük oranda mobil ve 
internet iletişimi olsa da yapılan araştırmalarda hala büyük oranda televi-
zyon izlendiği görülmektedir.

Görsel iletişimin hayatımıza girişi kuşkusuz bilgiyi algılama ve anlamlandır-
ma metodumuz üzerinde de etkili olmuştur. Neil Postman, televizyonun 
mesaj iletirken bunu kendine özgü bir biçimde ‘yorumladığı’ üzerinde 
durur ve bunu aslında tüm mesaj iletme araçlarının mesajı dönüştürme 
etkisi olduğunu vurgulayarak anlatır;

“Yeni bir araç (medium), söylem yapısını, aklın kullanılışının bazı yollarını 
cesaretlendirerek, belli zeka ve bilgelik tanımlarını öne çıkararak ve belli 
türde içerik talep ederek (özel bir deyişle hakikati öğrenmenin yeni biçim-
lerini yaratarak) değiştirir.”18

Televizyonun büyük kitlelerin kullandığı bir araç haline gelmesiyle birlikte 
televizyon üzerine toplumbilimciler tarafından çeşitli kuramsal çalışmalar 
yapılmıştır. Televizyon, toplumsal sembolleri üretirken bunu kendi pro-
gram türlerinden yararlanarak yapar. Buna karşılık ilk kuramsal çalışmalar-
da televizyon tam bir propaganda aracı, seyirci ise iletilen mesaja maruz 
kalan kurbanlar olarak tanımlanmışsa da 1970’lerden sonra televizyonun 
daha yaygın hale gelmesiyle birlikte iletişim kuramları da televizyon üzer-
ine farklı yorumlar getirmeye başlamışlardır. Bu yorumlara göre ‘’İzleyicil-
er televizyonun pasif alıcıları ya da kurbanları değildir. Televizyon izleyicisi 
aracı bir haz kaynağı olarak kullanılmaktadır ve aktif bir konumdadır.’’ An-
cak bunun yanı sıra televizyon aynı zamanda ‘’…diğer kitle iletişim araçları 
gibi toplumsal yapıda hakim olan imajları yaratan ya da planlayan ileti 
sistemleri ve sembolleri üretir.’’19 Buradan anlıyoruz ki televizyon, modern 
toplumlarda belli kültürel içerikler belirleyen, belli değerleri ve toplumsal 
kabulleri yeniden üreten, sürdüren ve iletme biçimiyle toplumsal yapıda 
özellikle mahremiyet, özel alan, kamusal alan gibi çeşitli konularda değişik-
liklerin ortaya çıkmasına sebep olabilen bir iletişim aracıdır.

“Küreselleşme süreciyle birlikte iletişim teknolojilerinin ve taşıma 
araçlarının gelişimi, özel ve kamusal alanları homojenleştirmektedir. Böyle-
likle iki alan arasında ayrım yapmak gün geçtikçe güçleşmektedir. Özellikle 
iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle Sennet’e (2010: 450) göre; kamusal 
alan hızla özelleşirken; Giddens’a (2010: 284) göre özel alan zaman içinde 

18   Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, 2016, s.37
19   Film ve Video Kültürü, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, s.120, 121
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kamusallaşmaktadır.”20 

Medya’da mahremiyetten söz edebilmek için öncelikli olarak sıradan in-
sanın gündelik ilişkilerinin nasıl televizyonun konusu haline geldiğini tar-
ihsel bir biçimde incelemek gerekmektedir. Dünyada bunun ilk örnekleri 
televizyon haberciliğinin 1970’lerde Amerika’da ‘’happy talk’’ formuna 
dönüşmesiyle birlikte olmuştur. Bu formata göre ‘’...sansasyonel bir üslup, 
sunucuların karizma ve imajlarına vurgu, …ayrıntılı hava durumu sunum-
ları ve kişisel haber öykülerinde artış’’ gibi stratejilerle program üretilir. 
Bu stratejiler ise sansasyonelleştirme, geciktirim, kurbanlaştırma, duygus-
allaştırma ve kişiselleştirme gibi boyutlar taşır (Aksop, 1998). Bu durum 
zamanla ciddi haber formatlarından daha gevşek haber formatlarına geçişi 
beraberinde getirmiştir. ‘’Reality Showların kurduğu anlatı yapısı ise kıs-
men televizyon haber formatının daha çok özel alana kayması ve anlatı 
bakımından daha serbest bir dil kurmasıyla biçimlenmiştir’’21 

Sıradan insanın ve gündelik hayatın televizyonun konusu haline gelm-
eye başlaması ve yaygınlaşmasının ‘’reality show’’ yayıncılığının ortaya 
çıkmasıyla birlikte olduğunu söyleyebiliriz. Televizyonda ‘’reality show’’ 
olarak üretilen bu yayınlar, gerçek hayattan sıradan ya da ünlü kişile-
rin hayatlarını ekran önüne taşırlar. “Yeni dönem televizyonculuğunun 
önemli özelliklerinden birisi de, sıradan insanın gündelik yaşam içindeki 
durumlarının televizyonun konusu haline getirilmesi ve bu konu edişle 
birlikte, izleyicilerin de televizyon anlatısının bir parçası olarak konum-
landırılmasıdır.”22 Gündüz kuşağı talk show programları olarak anılan bu 
tür, dünyada ve ülkemizde uzun süredir izleyicisi olan ve takip edilen 
yayınlardır. Bu türün ilk örneğini Amerika’da yayınlanan Oprah Winfrey 
Show olarak gösterebiliriz. Oprah Winfrey, gündüz kuşağı talk showlarını 
ilk kez 1986’da dertleşme sohbet paylaşım etkinliğine dönüştüren kişi 
olarak tarihe geçmiştir. Bu anlamda yaptığı yenilik de gündüz kuşağı talk 
showlarının günümüzdeki biçimini almasında önemli bir ilk adım olarak 
tarihe geçmiştir. “Özellikle kadınlar, bir arkadaş gibi gördükleri Oprah’a 
hayranlık beslemeye başladılar. Kendisinden önceki sunucular, erkeklerin 
konuk olarak katıldığı “söyleşi-konuşma” şeklinde bilgi odaklı programlar 
yaparken; Oprah’ın ‘sohbet-paylaşma-dertleşme ve yönlendirme’ye 
dayalı samimi yaklaşımı yeni bir tarz yaratmıştı. Diğer programlarda 
uzman trafiği baş döndürürken, Oprah, ekranı ’sıradan insanlara’ açmıştı. 
Bu bir devrimdi. … oprah’la birlikte show, daha yakın, daha kişisel bir hal 
aldı ve bir tür günah çıkarma merkezine dönüştü. Eğer konuğun hikayesi 
duygysalsa, Oprah ağlamaya başlıyor ve konuğuna sarılıyordu. Televizyon 
20   Berk Çaycı, Ayşegül Elif Karagülle, X Kuşağından Y Kuşağına Değişen Mahremiyet Algısı, 
       International Trends and Issues in Communication & Media Conference 2014 
21  Gülseren Aksop, Türkiye’de Reality Show’lar, Yüksek Lisans Tezi, 1998, s.59
22  Kenan Duman, Medya Mahrem, ‘’Talk Showlarda Mahremiyet ve Oprah Winfret 
      Show’un Başarısının Sırrı: Tür, Anlatı, Format’’ , Ayrıntı Yayınları, 2011, s.154
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eleştirmenleri onun için ‘’Oprah Winfrey, diğerlerinden daha keskin, daha 
akıllı, daha samimi ve izleyicisine, belki de bütün dünyaya çok daha uyum 
sağlamış bir tv yıldızı’’ diyorlardı’’ 23 Oprah Winfrey’in televizyon tarihin-
deki bu devrimsel başarısı, ardından pek çok benzer örneğin doğmasına 
yol açmıştır. Bugün ülkemizde de yaygın olan pek çok reality show; sohbet, 
dertleşme ve paylaşım etkinliği üzerine kurgulanmış, bu anlamda kişile-
rin özel hayatlarının rahatlıkla konuşulduğu, tartışıldığı ve yer yer sunucu, 
diğer konuklar ve seyircilerce müdahale edildiği bir yapıya sahiptir. “Talk 
Show programlarında, sıradan ve dışlanmış kişilerin kendi yaşanmış 
deneyimlerinden ve özel gündelik yaşamlarına ilişkin daha önce özgürce 
konuşamadıkları dertlerinden bahsetmeleri ve bunu öyküleştirmeleriyle 
de mahrem olanın çerçevesi ortadan kalkmaktadır”24 gibi benzer görüşler, 
reality showların içerik ve yapısının mahremiyet ifşası üzerine kurgulu old-
uğunu ve böylece mahremiyetin sınırlarını muğlaklaştırdığını dile getirme-
ktedirler. 

Tüm dünyada yaygınlaşan reality şov formatının ürettiği içeriğe karşı özel 
hayatın gizliliği bağlamında çeşitli toplumsal tepkiler ve eleştiriler dile ge-
tirilmiştir. Bunun üzerine İngiltere, Fransa ve Almanya’da reality showlarla 
ilgili çeşitli yaptırımlara, iyileştirme ve sınırlandırmalara gidilmiştir (Ak-
sop, Türkiye’de Reality Show’lar, 1998). Yaşanan kültürel karmaşayı en iyi 
özetleyen yorumlardan biri ise şu olmuştur:

“..günümüzün kültürel ortamı, ...yaşantıyı sonsuz bir biçimde anlatılaştıran, 
gerçek öyküleri gerçek suçları gerçek travmaları kitlesel eğlence için 
çerçeveleyen ve paketleyen; hazzın dikizcilik ile gözetleme, özgürlük ile 
kontrol arasındaki çizgiye dayandığı yeni televizyon türlerinin... popülerliği 
yüzünden iyice karmaşıklaşmıştır.”25

Türkiye’de 90’lı yıllarda devlet yayıncılığının yanı sıra özel televizyon 
kanallarının da kurulmasıyla birlikte yayınlanan programların içerikleri 
de farklılıklar göstermeye başlamıştır. ‘’Özel televizyonların ana haber 
bültenleri kamu tekelinin habercilik anlayışına alternatif oluşturma iddi-
asıyla yeni konular yeni anlatım biçimlerinin peşine düşmüşlerdir. Haber 
bültenlerinden haber programlarına taşınan anlatı yapısı sağladığı yüksek 
izlenme oranlarıyla reality showların zeminini hazırlayan unsurlardan birisi 
olmuştur.’’26 90’lı yıllarda gerçek hayattan çeşitli polisiye hikayeler derle-
nerek oluşturulan haber programlarından Sıcağı Sıcağına, Kayıp Aranıyor 
ve Gerçek Kesit gibi reality show formatına sahip programlara geçilmiştir. 
Bu programlarda genellikle polisiye adliye vakalar kullanılarak izleyicinin 

23   A.g.e. s.156
24   A.g.e. s.168
25   Türkye’de Reality Showlar içinde ‘’Andrew Ross, No Respect: İntellectuals and Popular
        Culture’’ s.69
26   A.g.e. s.90
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dikkatini çekmek amaçlanmıştır.

Reality show geleneği zaman içinde çeşitli değişimler yaşamıştır. Türki-
ye’de de reality showlar 2001 yılındaki ‘’Biri Bizi Gözetliyor’’ programıyla 
önemli bir başkalaşım geçirmiştir. Bu programda bir evin içine kameralar 
yerleştirilerek yarışmacıların gündelik ilişkilerinin izleyiciye aktarılması 
amaçlanmıştır. Benzer formatta çeşitli ev içi kamera konseptli programlar-
dan sonra gündüz kuşağı talk show programları yükselişe geçmiş, 2007’de 
ise evlilik programları ve gündüz kuşağı yayın formatlarını bir araya getiren 
yeni bir konsept program ilk kez Esra Erol ile Dest-i İzdivaç 2007’de Flash 
Tv’de yayınlanmaya başlamıştır. Bu başlangıçtan sonra evlilik programı for-
matı yaygınlaşmış ve konsepti genişletilmiştir. Bugün gündüz kuşağı yayın-
larında pek çok kanal evlilik programı yayınlamaktadır.

Yaşanan tüm bu değişikliklerle birlikte medyanın konusu olarak mahremi-
yet, içinde bulunduğu medya araçlarıyla birlikte tanımlanan, yeniden 
düşünülen, kurgulanan ve gerektiğinde pazarlanabilen bir nesne haline 
gelmiştir. “Mahremiyet ticari, ekonomik, teknolojik bileşenlerine ayrılmak 
için bir meta söylem olarak yeniden kurgulanır ve toplumsal/kültürel bir 
beden projesinin konusu haline getirilir.”27 Bu anlamda mahremiyet para-
doksal olarak hem medya tarafından ihlal edilen hem de onun tarafından 
yeniden üretilen bir kavram haline gelir. Bu durum ise, mahremiyetin 
tanımlanması oldukça zor, sınırları belirsiz yapısını daha da muğlaklaştır-
maktadır. 

Bir Reality Show Örneği Olarak Esra Erol’da Evlen Benimle: İçerik Analizi

Program, format olarak evlenmek isteyen kişilerin bir stüdyo programında 
kendilerini sergileyip, eş adayı bekleyebilecekleri, izleyicilerin aday olarak 
katılabilecekleri ve evlilik kararı verebilecekleri bir platform olarak kurgu-
lanmıştır. Ancak bunun yanında, programlar aynı zamanda içerik olarak 
çeşitli eğlence unsurları barındırmaktadırlar. 

Program “10 yıldır bu programdaki kişiler olaylar ve yaşananlar tamamen 
gerçektir” yazısıyla başlıyor. Ardından bu zamana kadar bu programda 
tanışıp evlenen ve çocuk sahibi olanların sayısı veriliyor. Her programın 
başında önceki günlerde olan olaylar özetleniyor ve program boyunca ilgi 
uyandıracak konuların özet halinde görseller eşliğinde takdimi yapılıyor. 
(Çok şaşıracaksınız, Bahar neden ağladı? gibi) Stüdyoda evlilik talebiyle 
gelenlere ayrılmış ‘loca’ isimli bir alanda taliplerini bekleyen konuklar 
oturuyorlar. Stüdyonun tam ortasında iki koltuk ve arasında paravan bulu-
nan bir sahne var, konuklar talipleriyle burada karşılaşıyorlar. Esra Erol’un 
masasının arkasında ise koltuklar var ve burada talipleriyle özel olarak 

27   Hüseyin Köse, Medya Mahrem, Ayrıntı Yayınları, 2011, s.10
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görüşmek isteyen kişiler oturuyorlar. Bunun yanı sıra programın bir diğer 
unsuru ise “aşk kafe” denilen arka stüdyo. Burada adaylar çözülemeyen 
bir problem olduğunda ya da daha yakından tanışmak isterlerse gidiyorlar. 
Stüdyonun diğer unsurları ise orkestra ve seyirciler. Esra Erol, orkestranın 
çaldığı müzik eşliğinde stüdyoya giriyor. Bir müddet müzik devam ediyor, 
Esra Erol ve stüdyodaki diğer kişiler müziğe eşlik ederek oynuyorlar. Ardın-
dan Esra Erol açılış konuşması yapıyor, çeşitli sosyal sorumluluk duyuru-
ları dile getiriliyor. Örneğin tekerlekli sandalye projesi. Her programda 
konuk olarak bulunun uzman bir psikolog ya da avukat günün konusunu 
belirleyerek küçük bir konuşma yapıyor. Bu konuşma bilgilendirme, nasi-
hat ve öneriler içeriyor. Bu konuşmalarda daha çok aile olmanın önemi, 
kadın erkek eşitliği, çocuk hakları gibi konulara değiniliyor. Ardından her 
programda evlilik talebiyle yeni gelen bir konuk karşılanıyor, Esra Erol ile 
aralarında konuğun kendisini ve kriterlerini anlattığı bir konuşma geçiyor. 
Zaman zaman locadaki kişiler bu konuşmaya katılabiliyor. Ardından ko-
nuklar ve gelen talipleri sırayla karşılaştırılıyorlar. Evlenmek isteyen aday-
lar birbirleriyle paravanın arkasından birbirlerini görmeden konuşuyor 
ve birbirlerini tanımak için çeşitli sorular soruyorlar. Bu konsept gelenek-
sel “görücü usulü” nün televizyon şovunun nüktedan bir parçası olarak 
sunuluyor. Bu sırada locadan sorular soran ya da tartışma başlatan kişiler 
bu karşılaşmalara müdahale edebiliyor. Bu anlarda, kişilerle ilgili özel bil-
giler daha açık bir şekilde ifşaya açık oluyor. Programın bir diğer bölümü 
ise aileleriyle bir araya gelme talebinde bulunan kişilerin programda ailel-
erinin bulunması, küslük varsa barıştırılması ve neden ayrı kaldıklarına 
dair hayat hikayelerinin dinlenmesini içeren kısım. Bu kısımda, orkestra 
duygusal şarkılar çalıyor, locadan duygulanan kişiler zoom yapılarak ifşa 
ediliyor. Aile içi ilişkiler masaya yatırılıyor ve detaylı bir biçimde hem Esra 
Erol hem konuk avukat ya da psikolog hem de locadaki adaylar tarafın-
dan değerlendiriliyor. Program akışı boyunca düğünü nişanı hatta kınası 
stüdyoda yapılan adaylar oluyor. Bu gibi durumlarda orkestranın çaldığı 
müzikle herkes eğleniyor. Zaman zaman günün sorusu gibi sorularla aday-
ların daha yakından tanıtılması da amaçlanıyor. Ve son olarak Esra Erol 
programı veda ederek kapatıyor.

Mülakat Değerlendirmeleri

Toplam 15 kişiyle derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakat 
yaptığımız kişiler kadın ve erkek olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır. 
Kadınlar ise kendi aralarında çalışan, ev hanımı ve öğrenci olmak üzere 
ayrılmış, ev hanımları 60 yaş üzeri ve altı olmak üzere ikiye ayrılarak 
değerlendirilmiştir. Erkeklerle yaptığımız mülakatlar ise öğrenci, çalışan ve 
emekli olmak üzere üç ana başlık olarak değerlendirilmiştir. Kadınlar ve 
erkekler arasında programı izleyen, uzaktan takip eden ve hiç izlemeyen 
kategorileri mevcuttur. Genel olarak bütün kategorilerden olanların üze-
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rinde hem fikir olduğu nokta farklı cümlelerle de olsa “Demek ki evlenmek, 
evlendirilmek toplumumuzda önemli bir mesele” cümlesi olmuştur.

Kadınlar arasında farklı yorumlar mevcuttur. Programı düzenli olarak 
izleyen kadınlar kategorisinde evhanımları ve öğrenciler bulunmaktadır. 
Düzenli olarak izleyenlerin yorumları şu şekildedir:

 “Esra Erol, mahalle dedikodusunun ekrana yansımış hali ve ora-
da bir sürü aktör ve olay var ve bu olaylar karşısında biz izleyiciyiz 
ve yorum yapıyoruz yani onlar arka mahallemizde yaşayan bireyler 
gibi oluyorlar ve biz onların yaşadıklarının dedikodusunu yapmayı 
seviyoruz” (M. S. Kadın, 22 , öğrenci). 

Diyen izleyici, programın gündelik hayatın gerçekliğinden çok farklı ol-
madığını, ayrıca mahalle dedikodusu vurgusuyla da başkalarının hayat-
larının gündelik hayatta zaten merak edilen bir konu olduğunu ve bu an-
lamda bunun ekrana taşınmasının zaten var olan bir mahremiyet ihlalinin 
yalnızca ekrana taşınmış hali olduğunu dile getirmektedir.

Mülakat gerçekleştirdiğimiz programın düzenli izleyicilerinin hepsinde or-
tak olan genel yargı Esra Erol’un samimiyeti ve programın gerçek kişilerin 
hayatlarını anlattığına olan inançları.

“Esra Erol iyi, dürüst bir kız, iyi niyetli seviyorum. Orada evlenip 
çoluk çocuk sahibi olanları görünce çok mutlu oluyoruz seviniyoruz 
ne güzel sevap işliyor diyoruz” (K. Z, kadın, 61, Evhanımı).

  “Esra Erol samimi bir kız, rol yapmıyor” (A. Y. Kadın, 60, Evhanımı).

“Esra Erol düzeyli ve ahlaklı bir sunucu, özel hayatlarının ayrıntıları-
na girilmesini istemeyen kişilere saygı gösteriyor” (E. S, Kadın, 24, 
Evhanımı).

“Programı uzun yıllardır bildiğim için kendi özel hayatını paylaşması 
rahatsız etmiyor hatta hoşuma gidiyor, düğününü bile programda 
yaptı, zaten biz bir aileyiz vurgusunu çok yapıyor, kendini ayırmıyor 
seyircilerinden, bu da bana samimi geliyor” (B. S., 21, Kadın, Öğren-
ci).

Mahremiyet ile ilgili ise şu yorumları ilave ediyorlar:

“Programın niyeti evlilik bu yüzden güvenilir geliyor, dışarısı daha 
güvensiz” “Gençlerin katılması gereksiz, ihtiyarların katılmasını an-
lıyorum” (A.Y, Kadın, 60, Ev hanımı).
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“Mahremiyetin ifşa edildiğini düşünüyorum ama yine de çok der-
in bir ifşa değil, ama bana para verseler aile içimi anlatmam ora-
da, oraya çıkan kızlar erkekler cahil insanlar, ailelerinden kaynak-
lanıyor, aileleri evlendirse televizyona çıkmazlar” (A. Y. Kadın, 60, 
Ev Hanımı).

“Orada konuşulan şeyler bana göre mahrem, ama orada normal 
karşılanıyor” (K. Z., 61, kadın, Evhanımı).

Çalışan kadınlar ise evliliğe vesile olması açısında böyle programların 
olmasını normal karşıladıklarını ifade ederken diğer yandan programa 
çıkmayı kendini rezil etmek olarak yorumluyor ve programa çıkan adayları 
samimiyetsiz buluyorlar.

“Oraya giden insanların öncelikli amacı, iyi bir yuva kurmak değil, 
kendini göstermek, ben varım demek, şov yapmak gibi geliyor. Mede-
ni cesaretleri takdir edilecek bir şey ama evliliği bu kadar görünür 
yaşamak bana sıkıntılı geliyor. Tanışma, ilk konuşma, beğenme gibi 
şeyleri herkesin görmemesi gerekiyor bence, o büyüyü bozuyor san-
ki. O zaman da seyirciye oynayan, kafası karışan insanlar haline 
geliyorlar” (A. B, Kadın, 44, Çalışıyor).

Katılımcılar günümüzde ‘’referans yoluyla’’ evlenme talebinin bir 
karşılığı olarak bu programların var olduğunu ifade ediyorlar. Bu anlam-
da evlendirme programlarının aslında neredeyse toplumsal bir ihtiyacı 
karşıladığını dile getiriyorlar. Bunun yanı sıra ‘’Ama insanların bu ihtiyacı 
televizyonun suiistimaline uğruyor’’ (N. A, 29, Çalışıyor). Ya da “İnsanların 
orada kendilerini rezil ettiklerini görmeye tahammül edemiyorum” (A. B, 
Kadın, 44, çalışan). diyerek evlendirme programlarının mahremiyet ihlali 
yaptığını düşündükleri esas noktanın bu durum olduğunu açıklamış oluy-
orlar.

Kadınlar arasında mülakat gerçekleştirdiğimiz bir diğer kategori ise üniver-
site öğrencileri. Bu öğrenciler evlilik programlarını gülmek ve eğlenmek 
için izlediklerini ifade ediyorlar. Evlilik programlarının kalitesiz olmasın-
dan rahatsız olduklarını, evlilik kurumu ile ilgili meselelerin televizyon 
programlarında tartışılması ve insanların evlenmesinin sorun olmadığını, 
ancak bunun bayağı bir biçimde yapılıyor olmasının kendileri için sorun 
olduğunu ifade etmişlerdir.

Mülakat yaptığımız erkek izleyiciler programa kadınlardan çok daha fazla 
eleştirel yaklaşıyorlar. Erkekler kadınlardan daha fazla mahremiyet ihlali 
olduğunu düşünüyorlar ve bu konuda kadınlardan daha sert eleştiriler 
yapıyorlar. Bu programları izlemeyi vakit kaybı olarak görüyorlar. Program-
la ilgili sadece internete düşen komik kesitleri izlediklerini belirtiyorlar. 
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Mülakat yaptığımız öğrenci, çalışan ve emekli erkek izleyiciler denk geld-
ikçe eğlenmek için izlediklerini vurguluyorlar. Esra Erol’u ise kadın izleyicil-
er kadar samimi bulmuyorlar. Erkek izleyicilerin programa karşı getirdikleri 
eleştirileri şu şekilde özetleyebiliriz;

“Benim ailem arkadaşlarım çevrem bu tür programı izlediklerinde 
ahlaki açıdan değişeceklerini düşünerek endişe ediyorum. Normal-
de konuşulmaması gereken şeyler, geliri, nasıl geçineceği gibi şey-
ler. Maddi beklentilerin ekranda bu kadar gün yüzüne çıkması bi-
zim ahlak anlayışımıza uymayan bir şey” (A.S., erkek, 25, öğrenci). 

“Kadının yaşı erkeğin maaşı sorulmaz diye bir söz var, bu program-
da her ikisi de yapılıyor” (Y. İ., 27, çalışıyor).

“Bu programlar bizim mahrem anlayışımıza ters. Kadınların 
erkeklerle göz önünde ilişki yaşaması hoşuma gitmiyor. Görünür 
oldukça eski mahremiyet anlayışı kalmıyor. Eskiden mahallele-
rde düğünlerde insanlar tanışırlar aileleri tanışırlar bu şekilde 
evlenirlerdi. Şimdi insanlar üç ay altı ay görüşüyor herkesin gözü 
önünde sonra ayrılıyor, aileler karışmıyor, sonra sorunlar çıkıyor. O 
programda kimse birbirini tanımıyor, nereden geldikleri kimlerden 
oldukları belli olmayan insanlar üç ay altı ay görüşüp ayrılıyor, bu 
ters bize, ibretlik onlar” (O. Z, 66, emekli). 

Mülakat yaptığımız izleyiciler kendi mahremiyet algılarını temel olarak 
‘’aile içi ilişkiler, cinsellik, kişisel özelliklerim, kişisel bilgilerim’’ şeklinde 
belirtiyorlar. Mahremiyet ifşasının evlilik programlarından ziyade sosyal 
medya ile birlikte kişilerin gözünde meşrulaştığını belirten öğrenci M. 
S., bu anlamda sosyal medyanın mahremiyetin sınırlarının belirsizleşme-
sinde çok daha etkili olduğunu dile getirerek mahremiyetin dönüşümü 
ile ilgili önemli bir etkeni daha dile getirmiş oluyor. Üniversite öğrencile-
rinin mülakat yaptığımız diğer kadınlardan ve erkeklerden çok daha faz-
la tepki gösterdiklerini görüyoruz, eğitimli veya eğitimsiz olsun erkekler-
in ise kadınlara göre daha fazla tepki gösterdiğini görüyoruz. Bunun bir 
nedeni de eğitimli insanların beğenilerini kendilerini eğitimsiz olanlardan 
ayırt etme isteği üzerine inşa etmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Yaşça 
büyük ev hanımlarının programın yanlış tarafları olduğunu düşünseler de 
izlediklerini görüyoruz. Çalışan kadınların ara sıra denk geldikçe izledikler-
ini ancak insanların kendilerini rezil etmeleri olarak değerlendirdiklerini 
ve tepkili olduklarını görüyoruz. Öğrenci kadınların ise tamamen eğlen-
mek, gülmek için izlediklerini, programa katılan ve izleyen kişilere karşı 
küçümseyici ve alaycı bir tavra sahip olduklarını görüyoruz. Genel olarak 
evlenme isteğinin önemli bir toplumsal mesele olduğu her yaş, cinsiyet 
ve eğitim durumundaki kişiler tarafından kabul ediliyor, 65 yaş üstü kadın 
ve erkekler bu talebi karşıladığı için programı takdir ediyorlar. Çalışan ve 
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öğrenci kadınlar da bu durumun televizyonda bir program aracılığı ile ol-
masını yadırgamadıklarını söylüyorlar, ancak evlenme talebinin insanların 
kendilerini küçük düşürdüğü platformlarda yer bulmasından rahatsızlık 
duyduklarını ifade ediyorlar. 
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Sonuç

Mahremiyetin dönüşümü literatürde ailenin dönüşümü, evlilik stratejil-
erinin dönüşümü, kamusal alanın dönüşümü ve iletişim teknolojilerinin 
dönüşümü bağlamında ele alınmıştır. Buradan mahremiyet olgusunun; 
toplumsal koşullar, tarihi süreçler ve değişen iletişim teknolojileriyle bire-
bir ilişki halinde olduğunu anlıyoruz. 

Tüm bu değişim sürecinde ortaya çıkan evlilik programlarının mahremiyet 
ile olan ilişkisini anlamak üzerine yaptığımız bu araştırmadan çıkardığımız 
en temel sonuçların başında evlilik programlarının mahremiyetin 
dönüşümü meselesinde bir sebep değil bir sonuç olduğudur. Bu anlam-
da evlendirme programlarının ortaya çıktığı döneme kadar evlilik ve aile 
hayatında yaşanan değişim sürecini iyi anlamak gerekmektedir. Bunun 
yanı sıra, değişen sosyo-ekonomik yapı, kadınların çalışma hayatına 
katılımı, aile ve evlilik gibi meselelerin modern toplumda kamusal alanda 
yaşanan ve tartışılan ilişkiler haline gelmesi gibi sebepler mahremiyetin 
dönüşümünde ve evlendirme programlarının ortaya çıkmasında temel 
arka planlar arasındadır. Bunun yanı sıra medyanın, özelde ise televi-
zyonun hayatımıza girmesiyle birlikte imaj ve görüntünün sıradan insanın 
hayatında başat bir unsur haline gelmesinin önü açılmıştır. Televizyon, 
ürettiği programlar ve kendine ait dünyasıyla toplumsal gerçekliği yorum-
lar ve yeniden üretebilir nitelikte önemli bir iletişim aracıdır. Neil Postman 
Televizyon Öldüren Eğlence kitabında herhangi bir bilgiyi iletmeye yarayan 
aracın iletilen bilgi üzerinde bir etkisi olduğunu anlatır. Televizyon da diğer 
tüm iletişim araçları gibi kendine özgü bir retoriğe sahiptir. Bu retorik 
çoğunlukla görsellikle kurulur. Televizyon görselle kurduğumuz bağı kuvve-
tlendirir ve düşünme biçimimizi görselliğe bağlı kılar. Günümüzde herhangi 
bir gerçeğin doğruluğunun kabul edilmesinin ancak onun görsel olarak is-
patlanmasıyla mümkün olması da bunun en önemli sonuçlarından biridir.

Aile yaşantısı modern kent hayatında kamusal alanda görünür bir biçim-
de yaşanarak modern kentin bir unsuru haline gelmiştir. Bunun yanı sıra 
Osmanlı’da ilk çıkan gazete ve dergilerde kadın ve evlilik hayatı hakkında 
yazılan yazılarla, gazetelere verilen evlilik ilanlarıyla evlilik ve aile meselel-
erinin kamuya açılmış olması yeni bir durum değildir. Televizyon kültürü ise 
bunu destekler niteliktedir. Televizyonun toplumsal gerçekliği dönüştürme 
gücünü, tüm dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan reality show kültürünü 
doğru okuyabildiğimizde daha iyi anlamış oluruz. Bu anlamda sıradan in-
sanı kendine konu edinen reality show geleneğinin bir unsuru olan evlilik 
programlarının mahremiyet gibi toplumsal bir olguyu dönüştürmede et-
kisi yoktur diyemeyiz. Televizyon kültürünün son ürünlerinden olan evli-
lik programları da kuşkusuz bu sürecin bir devamı niteliği taşımaktadır. 
Ancak evlilik programlarına karşı geliştirilen eleştirilerde gözden kaçırılan 
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nokta; mahremiyet dönüşümünün evlilik programları ve reality show ge-
leneğinin dışında başlamış olduğudur. Aile ve evlilik kurumlarının modern 
topluma doğru gidildikçe kamusal alanın konusu haline gelmesi televizyon 
kültüründen çok önce başlamış bir olgudur. Bu anlamda evlilik program-
larının, yaşanan değişim süreciyle birlikte değerlendirildiğinde, televi-
zyon kültürünün kendine özgü retoriği içerisinde modern şehir hayatının 
toplumsal bir ihtiyacını karşıladığını söylemek mümkündür.  Son olarak 
tüm bunların ötesinde tartışılması gereken bir nokta da, evlilik program-
larına karşı büyüyen tepkilerin altında yatan sosyo ekonomik dönüşümdür. 
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TOPLUMSAL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA KADINLARIN EVLİLİK VE 
BOŞANMA ALGISI

  Şeyma NAS1

Özet 
Sanayi devrimi sonucunda yaşanan toplumsal değişim birçok yapıda 
farklılaşmayı beraberinde getirmiştir. Aile kurumu da bu farklılaşmalardan 
payına düşeni almıştır. Modern döneme özgü yeni düşünce yapıları ve 
yaşam tarzları söz konusu olup, toplumsal bir birim olan aile kavramı da bu 
süreçte birçok tartışmada yerini almıştır. Toplumsal değişimle birlikte arttığı 
düşünülen boşanma sayısı aile ile ilgili çalışmalarda konu olarak işlenmeye 
başlamıştır. Bu hususta birbirinden farklı yaklaşımdan bahsedilebilir. 
Boşanma, hukuki olarak evliliğin sona erdirilmesidir. Boşanma sebeplerine 
bakıldığında ise şiddetli geçimsizlik, terk, zina, sosyo-ekonomik yetersizlik, 
kötü muamele, şan-şöhret gibi unsurlara rastlanmaktadır. Bu çalışmada 
evlilik ve boşanma olgusu elde edilen bulgular ile Türkiye’nin toplumsal 
değişimi çerçevesinde yorumlanmaktadır. Araştırmanın içeriği ise; 
toplumsal değişim süreci, evlilik ve boşanma olgusu, kadının dünü ve 
bugünü, boşanma istatistikleri, yapılan görüşmelerden elde edilen 
bulguların değerlendirilmesi ve öneriler şeklindedir. Görüşmeler için 
farklı yaş, eğitim ve medeni durumlardaki kadınların seçilmesi çalışmanın 
özgünlüğü açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değişim, Evlilik, Boşanma, Kadın, Aile.                    

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Sosyoloji, Yüksek 
Lisans Öğrencisi
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Geleneksel olarak evlilik, yetişkin bir erkek ile yetişkin bir kadın arasındaki 
yasal geçerliliği olan, belirli hak ve yükümlülükleri gerektiren bir ilişki 
olarak kabul edilir. Aile, toplumun temel kurumlarından biridir. Ailenin 
sağlığı, toplumun da sağlıklı bir biçimde devam etmesi için önemli 
görülmektedir. Evliliğin çeşitli nedenlerle sürdürülememesi durumunda 
boşanma, aile birliğini sona erdiren önemli bir karar ve toplumsal bir olgu 
olarak gündeme gelmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte toplumsal bir 
değişimden bahsetmek mümkündür. Kırdan kente göçün başlaması aile 
yapısında değişikler oluşmuştur. Çalışma hayatında insan gücüne daha çok 
ihtiyaç doğmuştur. Kente göçle birlikte aileler ekonomik sorunlar yaşamaya 
başlamış ve kadınların da çalışma hayatına dahil olmaları zorunlu hale 
gelmiştir. Bu sefer de kadının ekonomik özgürlüğü elinde bulundurması ve 
eğitim hayatında eskiye oranla daha fazla yer alması boşanma oranlarında 
artışa sebep olan etkenlerden olmuştur. 

Türkiye’deki boşanma oranları, gelişmiş Batı ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
düşüktür. Bunun önemli sebeplerinden birisi geleneksel ve dini yapının 
toplumda varlığını hala koruyor olmasıdır. Ancak ülkemizi kendi toplumsal 
yapısı içerisinde incelediğimizde boşanma oranları üzerinde çalışmalar 
yapılması gereken seviyededir. Oranın Batı ülkelerine nazaran düşük olması 
sebebi ile bu alanda yeterli çalışmaların yapılmamış olduğunu görüyoruz. 

Bu araştırma, kadınların evlilik ve boşanma algılarına yöneliktir. Ailede 
büyük bir role sahip olan kadınların bakış açılarına dair fikir edinmek 
sosyolojik açıdan ciddi bir öneme sahiptir. Literatür taraması yapıldığı 
zaman araştırmaların çoğunlukla boşanmış kişi veya kişilerle yapıldığını 
görmekteyiz. Ancak boşanma aşamasına gelmiş ya da boşanmış kişiler ile 
yapılan görüşmeler kadar o süreci henüz yaşamamış fakat belli bir algıya 
sahip kişilerle de görüşmek önemlidir. Bu anlamda makalemizin amacı; 
farklı yaş, eğitim ve medeni durumlardaki kadınların evlilik ve boşanma 
ile ilgili algılarını öğrenmek ve bunu toplumsal değişim çerçevesinde 
okumaya çalışmaktır. 

Toplumsal Değişme Sürecinde Aile ve Evlilik

Ailenin yapı ve fonksiyonları toplumsal değişmeye paralel olarak 
değişmektedir. Evrensel ve statik bir aile yapısından söz etmek artık 
imkânsızdır. Zaman içerisinde aile üyelerinin sayısında, yapısında ve 
görevlerinde değişim meydana gelmiştir. Hatta bir ülkenin kır ve kent 
kesimlerinde bile aile yapıları arasında büyük farklar görülür. Gelişmiş, 
gelişmekte olan ve az gelişmiş toplumlarda da aile yapıları birbirlerinden 
farklıdır.



133TOPLUMSAL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA KADINLARIN EVLİLİK VE BOŞANMA ALGISI

20. Yüzyılın ortalarına kadar varlığını yoğun biçimde sürdüren geniş ailede 
ilişkiler güçlü bir biçimde dikey özellikte iken, otorite çizgisi açık bir biçimde 
yukarıdan aşağıya doğru olmuştur. Fakat sanayi devrimi sonrasında değişen 
aile yapısında bu durum farklılaşmıştır.

Evlilik, ev kadınlığı, cinsel ilişki ve çocuk doğurmaktan çok daha 
başka şeyi ilgilendiren çok özel bir fenomendir. Kendi kendilerine bu 
doğal insan etkinlikleri bir evlilik oluşturmaz. Evliliğin gerçek anlamı, 
toplumsal yaptırım ve beklentilerden türer. Gerçekte, beklentiler 
toplumdan topluma değişebilir. 

Toplumların gelişme ve değişmesine paralel olarak, aile yapısında da 
değişiklikler olduğu dikkate alınarak, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkinin 
de zamanla değişebileceğini kabul etmek gerekmektedir. Aile, geleneksel 
geniş aileden çekirdek aile yapısına doğru bir değişim gösterirken, kadın 
ve erkeğin bireysel güçlerinin daha etkin olmaya başlaması aile içinde, 
çocukların pozisyonunun da benzer değişmeyi göstereceği muhakkaktır.

Türkiye’de evliliklerin büyük çoğunluğu (%91) hem resmi hem de imam 
nikahı ile gerçekleşmektedir. Sadece resmi nikah ile yapılan evliliklerin 
oranı %3’tür. Yerleşim yerine göre bakıldığında ise genel olarak kırsal 
yerleşim yerlerinden kentsel alanlara gidildikçe; sadece imam nikahı ile 
yapılan evliliklerin oranında büyük bir azalma, sadece resmi nikah ile 
gerçekleştirilen evliliklerde oransal olarak artış görülmektedir. Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından yapılan bir başka araştırmaya göre; ülkemizde 
kişilerin %95.7’si bir defa evlilik yapmıştır, erkek ve kadınların %58’i 
18-24 yaş arasında evlenmektedir. İlk evlenme yaşı kırsal bölgelerde 
düşmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde evliliklerin %30’u 18 
yaşından önce gerçekleşirken, İstanbul’da bu oran %10’dur. Evlilikte başlık 
parası uygulaması özellikle kırsal bölgelerde oran olarak önceki yıllara göre 
azalmakla birlikte, devam etmektedir. Türkiye genelinde, akraba evliliğin 
oranı %21’dir. Buna karşın toplumsal değişimin etkisinin yoğun olarak 
yaşanmadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu oran %41’e çıkmaktadır 
(TÜİK, 2007).

Ailenin ve Evliliğin Dönüşümünde Bazı Yaklaşımlar

Toplumun temel birimi olan ailenin, hem yapısını hem de onda meydana 
gelen değişimi açıklamak için farklı yaklaşımlar devreye girmektedir. Bu 
yaklaşımlara ve aile ile ilgili söylemlere kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

Çalışmamda rastlanan yaklaşımlardan biri Sembolik Etkileşimci yaklaşımdır. 
Bu yaklaşımı sosyolojiye taşıyanların başında George Herbert Mead ve onun 
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öğrencisi Herbert Blumer gelmektedir. Herbert Mead’in izleyicisi olarak 
Blumer’in temel iddiası; insanların öncelikle karşılarındakinin davranışını 
yorumladıkları ve daha sonra eyleme karar verdikleri yönündedir. Ona göre 
insanlar, araya yorum süreci girmeden doğrudan eyleme geçmezler. Bu 
yorumlama ve anlamlandırma sürecinde ise, semboller ve işaretler önem 
kazanır. Bu yüzden bu yaklaşıma sembolik etkileşimcilik denilmiştir. Aile 
içindeki ilişkilerin sürekli olarak değişen yönüne dikkat çeken ve bundan 
dolayı da ailenin yeniden tanımlanması gerektiğini savunan sembolik 
etkileşimci kurama göre, tüm dünyadaki geleneksel anlayış aile birliğinin 
bir kez kurulduktan sonra yaşam boyu sürdürülmesidir. Bu anlayışla 
uyumlu olarak boşanmalar ise ahlaken kabul edilmesi güç olmanın yanı sıra 
toplumun genel değer yargılarına bir meydan okuma ya da ebeveyn olarak 
sorumluluklardan kaçma olarak görülür. Ancak geleneksel birçok değer ve 
tutumlardaki genel değişmelere bağlı olarak aile konusundaki sembol ve 
değerlerde de bazı değişmeler olduğunu da kabul etmek gerekir (Kalkıner 
ve Kasapoğlu, 2011, s.5).

Bir diğer yaklaşım ise Fonksiyonalist/İşlevselci yaklaşımdır. Bu yaklaşım, 
toplumu birbiri ile ilişkili parçaların görev yaptığı bir sistem olarak görür. 
Parsons, toplumun koruyucu, bütünleştirici, yönlendirici ve uygulayıcı 
alt sistemlerden oluştuğunu savunur. Aile de bu bağlamda toplumun 
bütünlüğünü sağlayan bir kurumdur (Kalkıner ve Kasapoğlu, 2011, s.9). 
İşlevselcilere göre yaşamak için toplum belirli ihtiyaçları karşılamak ya da 
belirli işlevleri görmek zorundadır. Aslında işlevselcilerin aileye bakışı da 
onun toplumun diğer kısımlarıyla olan ilişkisi üzerinde odaklanır. Özellikle 
ailenin toplum refah ve mutluğuna yaptığı katkı ile ilgilenilir. Her ne 
kadar çeşitli sosyokültürel yapılarda farklı biçimler alsa da dünyadaki tüm 
toplumlarda aile evrensel olarak bulunur. Bunun sebebi, tüm toplumların 
refahı için temel olan altı ihtiyacı karşılamasıdır. Bunlar sırasıyla ekonomik 
üretim, çocukların toplumsallaşması, hasta ve yaşlı bakımı, eğlenme, 
cinsel denetim ve üremedir. İşte bu ihtiyaçların karşılanmasını garanti 
altına almak için her toplumda aile vardır. İşlevselci yaklaşımda toplumdaki 
değişmelere bağlı olarak aile yapısında da değişmeler olduğu kabul edilir.

Literatürde yer alan son yaklaşım ise “Çatışmacı” yaklaşımdır. Çatışmacı 
yaklaşım ve kuramlar, toplumdaki gruplar ve sınırlar arasındaki sosyal, 
siyasi ve maddi eşitsizlikler üzerinde vurgu yaparak mevcut sosyo-politik 
sistemi eleştirirler. Çatışmacılar özellikle sınırlar arasındaki güç mücadelesi 
ve birbirine tarihsel olarak karşıt olan hâkim ideolojiler üzerinde dururlar. 
Çatışma kuramcıları, aile içi eşitsizlik ilişkilerine ve özellikle kadının erkek 
egemen bir yapıdaki zayıflatılmış konumuna odaklanırlar. Onlara göre 
toplumda kadınlar erkeklerin egemenliği altında istismar edilmektedir. Bu 
bağlamda Çatışmacılar evliliği, toplumdaki eşitsiz erkek egemen ilişkinin 
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muhafazasını temin eden bir araç olarak görürler. Bunun ötesinde kadının 
bir mülk olarak bir erkekten diğerine, diğer bir ifade ile babadan kocaya 
geçtiğini iddia ederler. Kuşaklar boyunca kadın önce babasının sonra 
erkek kardeş ve kocasının ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumlu tutulmuştur. 
Ancak kabul etmek gerekir ki, günümüzde artık bu bağımlılık/tâbi olma 
ilişkisi köklü bir değişim içine girmiş bulunmaktadır. Çünkü gittikçe artan 
sayıda kadın ev dışında çalışarak ve dolayısıyla kamusal alana girerek daha 
önce kaçınılmaz görerek boyun eğdiği koşullara itiraz etmeye başlamıştır. 
Sonuç olarak güç ve eşitsizlik ilişkilerinde ortaya çıkan değişmeler 
boşanma oranlarını da etkilemiştir. Kadının ev dışında çalışması ve kadın 
haklarını savunan örgütler arttıkça, kadın hakları ve sorumluluklarına 
ilişkin geleneksel dengeler de sarsılmaya başlamıştır. Ailede çatışma, 
erkeğin azalan gücünü içine sindirememesi kadar kadının evlilikte erkeğin 
gücünü paylaşmaya yanaşmamasına içerlemesi ve hatta kızarak tepki 
göstermesinden kaynaklanmaktadır (Karkıner ve Kasapoğlu, 2011, s.15). 

Toplumsal Değişim Sürecinde Kadın

Sanayi devriminin beraberinde getirdiği toplumsal değişimle birlikte kadının 
da sosyal yapı içerisindeki konumunda önemli değişiklikler olmuştur. 
Sanayileşme öncesi feodal toplumda kadının evdeki üretici rolü ön planda 
olmuş, evin idaresine ek olarak kimi ihtiyaçları karşılamış ve sonuçta üretim 
ilişkilerindeki edilgen rolü nedeniyle feodal sistem içinde erkeğin yardımcısı 
olarak değerlendirilmiştir. Fakat sanayileşme ve tarımdaki makineleşmenin 
getirdiği yeni olanaklar ile birlikte kadınlar eğitim fırsatlarından daha 
fazla ve erkeklerle eşit düzeyde yararlanma şansını elde ederek kişisel 
gelişimlerine zaman ayırabilme olanağına kavuşmuşlardır. Bu durum 
kadınların sosyal statülerini ve yaşamı algılayışlarını etkilemiş, kadınlar 
ikinci planda oldukları, erkekler tarafından kontrol altında tutularak, 
yönlendirildikleri tek yanlı ilişki biçimini sorgulamaya başlamışlardır (Ergil, 
1994, s.222). 

Teknolojik, sosyal ve ekonomik alandaki gelişim ve değişimler toplumlarda 
düşünsel anlamda da bir değişime sebep olmuştur. Böylece kişisel haklar ile 
cinsiyetler arası eşitsizlik sorgulanmaya başlamıştır.  Ortaya çıkan düşünsel 
çatışma ortamı bazı akımların kuvvetlenmesine olanak sağlamıştır. Bu 
alandaki en önemli akımlardan birisi feminizmdir (Celkan, 1991, s.31-32). 
1850’lerde güçlenen feminizm ile o dönemdeki feminist önderler erkeklerin 
ekonomik ve toplumsal gücüne karşı çıkmaya cesaret edemedikleri için, 
kadınlara yönelik siyasal alandaki baskıcı rejimi eleştirmeyi yeğlemişlerdir. 
Bu gelişmelerle birlikte batı toplumlarında genel olarak kadınlara çeşitli 
siyasal haklar tanınmıştır. Ancak kadının sosyo-ekonomik sorunları ve var 
olan eşitsizlikler tam olarak çözümlenememiştir. Bununla birlikte feminizm 
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akımının kendini güçlü bir şekilde göstermesi önce 1920’lerde, daha 
sonra II. Dünya Savaşı’nda, ardından da 1960’larda göç hareketlerinin 
yoğunlaşması ve kadınların daha fazla iş yaşamı içerisinde yer almaları ile 
olmuştur. Cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkan mücadeleler sonucunda batı 
toplumlarında cinsiyetler arasında büyük oranda siyasal, ekonomik ve 
toplumsal eşitlik sağlanmıştır. Bu süreç sonunda kadının toplumsal yapı 
içerisinde edilgen bir yapıdan etkin bir konuma geçmesiyle; evlenme ve 
boşanma gibi sosyal olgularda modern yaşama özgü yeni durumlar ortaya 
çıkmıştır. Aile yapısal olarak küçülmüş, aile içi ilişkilerde cinsiyet eşitliği ön 
plana çıkmış, evlenmede eş seçimi aile büyüklerinin etkisinden kurtularak 
kişisel tercih olarak değerlendirilmiş, geleneksel ve dini kuralların etkisinin 
azalmasıyla boşanma oranları artmaya başlamıştır (Abadan, 1982, s.28-
29).

Boşanma Sebepleri ve Konu İle İlgili İstatistikler 

Farklılıklar olmakla beraber boşanmaların, geleneksel faktörlerin azaldığı 
ve ekonomik refahın arttığı ülkelerde, eskiye oranla giderek daha çok 
yaygınlık gösterdiği dikkat çekmektedir. Genel refahtaki artış, evlilikle 
ilgili bir sorun olması durumunda ayrı bir ev açmanın eskisine göre daha 
kolay olduğu anlamına gelir. Günümüzde boşanmış kişiler hakkında kötü 
düşüncenin azalmış olması, her ne kadar kısmen bu gelişmelerin bir 
sonucuysa da, bunlara ivme de kazandırmaktadır. Bir diğer önemli etken 
de evliliğin, sunduğu kişisel doyum seviyelerine göre değerlendirilmesi 
eğiliminin artmasıdır. Artan boşanma oranları, evlilikten kaynaklanan 
derin bir doyumsuzluğun göstergesi olmaktan çok, evliliği ödüllendirici 
ve doyum sağlayıcı bir ilişki haline getirme kararlılığındaki artışın bir 
göstergesi olarak görülmektedir (Giddens 2000, s.153).

Tablo 1: Evlenme ve Boşanma Sayıları ile Kaba Evlenme ve Boşanma Hızları 
(%)

Yıl Evlenme Kaba evlenme hızı Boşanma Kaba boşanma hızı

2001 544.322 8,36 91.994 1,41

2002 510.155 7,73 95.323 1,44

2003 565.468 8,46 92.637 1,39

2004 615.357 9,09 91.022 1,34

2005 641.241 9,35 95.895 1,40

2006 636.121 9,17 93.489 1,35

2007 638.311 9,09 94.219 1,34

2008 641.973 9,03 99.663 1,40
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2009 591.742 8,21 114.162 1,58

2010 582.715 7,98 118.568 1,62

2011 592.775 8,02 120.117 1,62

2012 603.751 8,03 123.325 1,64

2013 600.138 7,89 125.305 1,65
Kaynak: (TÜİK, 2014a)

Güncel olarak 2016 yılında ise boşanma sayısı 126.164 tür.   

Türkiye’de 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun, eşlerin 
kayıtsız şartsız ayrılıkları ile sonuçlanan boşanmaları kabul etmektedir. 
Bununla birlikte yargıçlara, eşlerin boşanmadan önce belirli bir süre 
ayrı yaşamalarına karar verebilme yetkisi de verilmiştir. Türkiye’nin 
sosyo-ekonomik gelişimiyle birlikte sosyal yaşamında da meydana gelen 
değişmeler, boşanma kanunu ve medeni kanunun yeniden gözden 
geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla 1988 yılında yürürlüğe 
giren 3444 sayılı Boşanma Kanunu, çiftlerin boşanmasına kolaylık 
sağlamıştır. Buna ilaveten, 1998 yılında Ailenin Korunmasına yönelik 
çıkarılan 4320 sayılı Kanununla ailedeki bireyler yasal olarak korunma 
altına alınmış; 2001 yılında ise Medeni Kanun, gözden geçirilerek günün 
şartlarına uygun hale getirilmiştir. Ayrıca 2003 yılında 4787 sayılı Kanunla 
Aile Mahkemeleri kurulmuştur. Buna göre, Aile Mahkemelerinde tek hâkim 
görev yapacak, bunun yanı sıra sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve pedagog 
da bulunacaktır (Ailenin Korunması,1998; Medeni Kanun Değişikliği 2001; 
Aile Mahkemeleri 2003). 1998 yılında 66 bin olan boşanma sayısı 1999 
yılında 72 bin, 2000 yılında ise 76 bin olmuştur. 

Kanunlarda yapılan değişikliği olumsuz okumamak gerekir. Bu değişikler 
boşanmaya teşvik olarak görülmemelidir. Çünkü evliliği devam ettirmek 
bazı koşullarda sağlıklı olmayan seçenektir. Boşanma konusunu büsbütün 
olumsuz görmek doğru değildir. Aile yapısı, eşlerin ihtiyaç ve psikolojik 
durumları, ekonomik ve sağlık faktörleri bazen boşanma durumunu 
olumlu hale getirebilmektedir. 

Boşanma sayısında artışa sebep olan etkenlerden bir diğeri ise ülkede 
yaşanan ekonomik krizlerdir. 2001 ve 2008-9 ekonomik krizleri boşanma 
sayısında artışa, evlenme oranlarında ise düşüşe sebep olmuştur. Örneğin, 
2000 yılında boşanma sayısı 76 bin iken 2001 yılında bu sayı 91 bine 
yükselmiştir. Aynı artıştan 2008-2009 yılında bahsetmek de mümkündür. 
Yaşanan ekonomik kriz, aile içi sorunlara sebep olmakla birlikte anlaşmalı 
boşanmaları da beraberinde getirmiştir. Eşlerin boşanması durumunda 
kadının babasının emekli maaşını alacak olması boşanma sebeplerinden 
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birisi olmuştur. Dini nikâh ile beraberlik devam ederken emekli maaşı 
ile aile ekonomisine destek sağlanmıştır. Boşanma oranlarında artışa 
sebep olan önemli etkenlerden bir diğeri ise geleneksel ve dini yapının 
zayıflamasıdır. Bununla birlikte ülkemizin batısı ve doğusuna baktığımızda 
kaba boşanma hızında fark vardır. 

Tablo 2: Bölgelere göre 2013 Yılında Kaba Evlenme Hızı ve Kaba Boşanma 
Hızı (%)

Bölgeler Kaba evlenme hızı Kaba boşanma hızı

İstanbul 7,94 1,93

Batı Marmara 6,86 1,78

Ege 7,74 2,25

Doğu Marmara 7,57 1,79

Batı Anadolu 7,54 2,08

Akdeniz 8,18 1,89

Orta Anadolu 8,41 1,63

Batı Karadeniz 7,34 1,37

Doğu Karadeniz 6,78 0,98

Kuzeydoğu Anadolu 8,49 0,63

Ortadoğu Anadolu 8,47 0,61

Güneydoğu Anadolu 8,63 0,68

Türkiye 7,89 1,65
Kaynak: (TÜİK, 2014a)

Geleneksel yapının evlilik üzerinde etkilerini görmek mümkündür. Aile 
kurumunun başlangıcı olan evlilik gibi onu sonlandıran boşanmada da 
geleneksel ve dini yapılar etkindir. Toplumun boşanma algısı, geçim 
kaynağı, eşe bağlılık, dini değerler gibi başlıklar bölgeler arasında boşanma 
hızının farklılaşmasında rol oynar. 

Geleneksel toplum yapılarını koruyan ülkelerde boşanma oranları daha 
düşüktür. Toplumsal değerler evlilik ve boşanma olgularında varlığını 
hissettirir. Bir kültüre sahip toplumlarda kurumlar da o kültürden payına 
düşeni alır. Türkiye açısından baktığımızda da kültürün varlığı evlilik ve 
boşanma olgusunda kendisini göstermektedir. En basit gözlem olarak bir 
düğün merasimini incelediğimiz zaman toplumsal değerlerin, geleneklerin 
varlığını görmek mümkündür. 

Türkiye ile Batı ülkeleri boşanma oranları konusunda kıyaslandığı 
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zaman ülkemizde ki boşanma oranlarının daha düşük olduğunu görmek 
mümkündür. Batı ülkeleri Türkiye’nin yaklaşık iki katı boşanma hızına 
sahiptir. Bunu açıklayan önemli sebeplerden birisi de yukarıda bahsettiğimiz 
geleneksel ve dini yapıdır.

Boşanma Sebepleri

Tablo 3: Boşanma Sebepleri

%

Yakın çevre 40,0

Duygusal ilişki 37,6

Aldatma 34,9

Ekonomik sorunlar 34,2

Şiddet 34,2

Alışkanlıklar 30,7

Ev içi görev ve sorumluluklar 29,0

Yaşam tarzı 24,9

Değerler / hayat görüşü 20,0

Cinsel hayat 20,0

Çocukla ilgili sorunlar 17,8

Çalışma hayatı 15,1

Evlilik öncesi eşini yeteri kadar tanımama 15,1

Hastalık 13,7

Evlenme yaşı 8,8

Çocuk sahibi olamamak / istememek 6,1

Eğitim düzeyi 2,9

Yaş farkı 2,7

İnanç / mezhep 2,7

Akraba evliliği 2,2
Kaynak: (Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması, 2014)

Yukarıdaki veriler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2014 yılında 
boşanmış kişiler ile yaptığı bir anket çalışmasına aittir. Araştırmam için 
yaptığım mülakatlar sonucunda da boşanma sebebi olarak görülen 
başlıklar bu verilere benzerdir. Yapılan görüşmelerde boşanma sebebi 
olarak görülen başlıklar sırasıyla; aldatılma, ilgisizlik, sorumsuzluk (erkeğin 
para kazanmaması), üçüncü kişilerin evliliklerine dahil olması ve iletişim 
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sorunudur. Boşanma oranlarının gün geçtikçe artması sosyal bilimcileri 
bu alanda araştırma yapmaya teşvik etmiştir. Eşlerin hangi sebepleri öne 
sürerek boşandıkları hakkında fikir sahibi olmak önemlidir.
 

Mülakatlarda evliliğe bakış açısı duygusal olan kişilerin boşanma sebeplerinin 
de duygusal nedenler üzerine kurulu olduğu gözlemlenmektedir. Evliliği 
sevgi üzerine kuran kişilerin boşanma sebebi olarak gördükleri ilk iki madde 
aldatılma ve ilgisizliktir. Aynı zamanda bu kişilerin boşanma konusuna 
olumsuz bakmalarının sebebini de ayrılık sonrası sevdiği kişiyi özleme, 
pişman olma ve onun yokluğuna alışamama olarak görmekteyiz. Ayrıca 
çevremizde yaptığımız gözlem ve mülakatlardan ortaya çıkan sonuçlara 
göre; kadının çocuk sahibi olamaması, gelin-kaynana çatışması, annelerin 
erkek çocuklarını gelinlerinden kıskanmaları, evli çiftlerin ailelerinin sosyo-
ekonomik ve kültürel açıdan aynı düzeyde olmamaları gibi sebeplerin de 
boşanmaya neden olduğu anlaşılmaktadır. 

Gerekli literatür taramasının ardından mülakat soruları hazırlanmış ve 
kartopu yöntemi ile ulaşılan kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Mülakat 
3 boşanmış, 5 evli, 3 nişanlı, 9 bekâr olmak üzere toplam 20 kadın ile 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler İstanbul ile sınırlı olup Ocak-Mart (2017) 
tarihleri arasında yapılmıştır. Bu çalışma da yorumlamalar çalışma grubu 
ile sınırlı olup bir genelleme kaygısı taşımamaktadır. 

Evlilik ve Boşanmaya Bakış Açılarında Yaş Etkeni

Bu başlıkta 18-30 yaş aralığındaki kadınlar; genç kadınlar, 30 ve üzeri 
olanlar; olgun kadınlar olarak adlandırılacaktır. Yaş aralığı arttıkça evlilik ve 
boşanma algısı değişmektedir. Genç kadınlar olgun kadınlara nazaran evlilik 
ve boşanma olgusuna daha romantik yaklaşmaktadırlar. Olgun kadınlarla 
kıyaslandıkları zaman boşanmaya zihinsel olarak daha hazır durumda 
olduklarını fark etmek mümkündür. Ancak bu boşanma olgusuna olumlu 
bakıyorlar demek değildir. Sadece onun kınanması, ayıplanması gereken 
bir durum olmadığını belirtiyorlar. Evliliğe yaklaşımın romantik boyutuna 
örnek olarak; 

“Evlilik başta sadakat yani karşındaki kişiden emin olmak. 
Sevmediğin kişiyle zaten evlenmezsin. Sorumluluklarını yerine 
getirir beni ömür boyu sever dediğin kişiyle evlenmelisin” (Ahsen, 
23, Üniversite, Bekâr).

Bu konuda 30 yaşında ve boşanmış olan Kevser’in bir açıklamasını 
belirtmek isterim;
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“Bundan sonra evliliğe bakış açım yani eş seçiminde kesinlikle artık 
mantıksal yaklaşırım. Direk duygularıma yenilmem yani inşallah. 
Tecrübe edindiğim için daha seçici olurum. En önemlisi çalışkan ve 
dindar olması mesela” (Kevser, 30, Üniversite, Boşanmış).

Görüşülen genç kadınların çevresinde olgun kadınlara nazaran daha fazla 
boşanmış kişiler vardır. Bu yüzden boşanma fikrine ve sürecine yabancı 
değildirler. Olgun kadınlar yetiştikleri ve yaşadıkları dönem itibariyle bu 
konuya daha uzaktırlar ve bu uzaklık onların boşanma olgusuna olumsuz 
bakmaları ve yadırgamalarına sebep olan etkenlerdendir. 

“Çevremde boşanmış kişiler var ve maddi manevi açıdan daha 
iyiler aslında. Eskiden boşanmak ölüm gibi korkunç bir şey olarak 
görülürmüş ama artık öyle olmayınca tabi ki insanlar daha kolay bu 
kararı alabiliyor” (Sena, 25, Üniversite, Bekâr).

Yaş konusunun farkını hissettiğimiz bir diğer konu ise “çocuklara 
rağmen boşanma”dır. Genç kadınlar çocuklar olsa da boşanma kararı 
alabileceklerini söylüyorlar. Çünkü değişen toplumla birlikte bu soruna 
da çözümler sunulmuştur. Küçük çocuklar eskiye nazaran kolaylıkla 
psikologlara götürülüyor ve boşanan çiftler ve çocukları için yeni hizmetler, 
destekler söz konusudur. Örneğin; 

“Anlaşamayan anne babanın yanında çocukta mutsuz olacaktır. 
Sırf çocuk için kötü bir evliliği devam ettirmek çocuğa iyilik etmek 
değildir bence” (Melike, 26, Lise, Bekâr).

Olgun kadınlar ise bu konuya daha korumacı yaklaşmaktadırlar. Çocuk 
varsa beklemeli, yeniden denemeli ya da o sorunla yaşamayı öğrenmeleri 
gerektiğini söylemektedirler. En azından çocuk kendi hayatını kurabilecek 
duruma gelene kadar ailenin dağılmaması gerektiğini söylerler. Onlar 
için ailenin dağılmaması kavramı içi dolu bir kavramdır ve bu kavrama 
hassasiyetleri gençlere göre daha fazladır. Onlara göre her ne olursa olsun 
aile dağılmamalıdır. Sorunlu da olsa evlilik sürdürülebilmelidir. 

“Çocuklarımız varsa onlar büyüyene kadar boşanma kararını 
ertelemeliyiz. Çünkü psikolojisini etkileyecek ve ben bunu istemem. 
Eğer eşim çocukları düşünmeden böyle bir kararda ısrarcı olursa bu 
beni sinirlendirir” (Merve, 32, Lise, Evli).

Aile terapistlerine bakış açısında da yaş konusunda farklılıklar söz 
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konusudur. Evlilik veya boşanma süreci için destek alma fikri genç 
kadınlara cazip gelmektedir. Çünkü eskiden kişilerin psikoloğa gitmesi 
yadırganır ve psikologlar deli doktoru olarak anılırken günümüzde bu 
durum değişmiştir. Psikologlar ve aile terapistleri toplumda önemli bir yer 
edinmiş ve onlara olan talep artmıştır. İnsanlar bunu normal ve gerekli 
görmeye başlamışlardır.

“Eşimle iletişim sıkıntısı yaşarsam ona aile danışmanına gitmeyi 
teklif ederim. En ufaktan en ciddi konulara kadar destek almaktan 
çekinmem. Benim, eşimin ve ailemin sağlığı için lazım bu. Bir 
profesyonelden yardım almanın zararı olmaz” (Ezgi, 24, Üniversite, 
Bekâr).

Olgun kadınlar terapistlere gitmeyi mahremiyetlerini bir yabancıya 
anlatmak olarak görmektedirler. Genç kadınlar ise evliliğin devamlılığı, 
sağlığı veya boşanma sürecinde psikolojilerinin bozulmaması için bu desteği 
gerekli görmektedirler. Olgun kadınlar aile içi sorunlarını paylaşmak için 
kendilerine bir yabancıdan ziyade yakın arkadaş ya da akrabalarını tercih 
ettiklerini belirtmişlerdir. Çocuklarının, arkadaşlarının ve yakın akrabaların 
aile terapistlerinin görevini üstlendiğini söylerler.

“Aile terapistine gitmek yerine dostlarıma danışırım. Ama aile 
danışmanlarına kötü bakmıyorum. Destek almak isteyenler vardır, 
aslında güzel bir hizmet ama ben gitmem, aklıma ilk o gelmez 
yani…” (Yasemin, 38, Lise, Evli).

Görüldüğü üzere aslında evlilikteki, sorunlar hemen hemen aynı da 
olsa soruna bulunan çözümler zamanla değişmiştir. Eş-dost’un yerini 
günümüzde profesyoneller almıştır diyebiliriz. Yaş kadar, kişinin medeni 
durumu da bu konuda önemli bir etkendir. Ancak yaş, eğitim durumu 
kadar belirleyici değildir. 

Eğitim Durumunun Algılarda Oynadığı Rol 

Kadınların eğitim ve iş hayatında daha fazla yer almalarının aile yapısında 
değişimlere sebep olduğunu biliyoruz. Kadınlarda evlilik yaşı artmış, eşlerine 
maddi bağlılıkları azalmıştır. Halk arasında diplomaya sahip olmakla ilgili kız 
çocuklarına sıklıkla söylenen “altın bilezik” kavramı eğitime bakış açısında 
önemli bir örnektir. Bir diplomaya veya işe sahip olan kadınların özgüveni 
kendisini evlilik ve boşanma algısında hissettirmektedir. Maddi kaygıları 
olmayan kadınların boşanma kararını daha kolay alabildiklerini söylemek 
mümkündür. Eğitim durumu iyi olan kadınların boşanma konusunda daha 
ılımlı olmaları bir yana üniversite mezunu Ezgi, bahsettiğimiz konuya şu 
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şekilde değinmiştir;

“Bence boşanma oranlarının artmasının sebebi okuma oranlarından 
dolayı. Kadınların sosyo-ekonomik açıdan bir gücü var artık. 
Eskiden aileler boşanmaları kınardı. Bu ayıp bir şeydi. Boşanmanın 
yaygınlaşmasını olumlu karşılamıyorum ama kadının gücünün 
olmasını destekliyorum” (Ezgi, 24, Üniversite, Bekâr).

Yapılan görüşmelerde eğitim durumu üniversite ve yüksek lisans olan kişiler 
lise ve ilkokul mezunlarına kıyasla boşanma konusunda daha ılımlıdırlar. 
Maddi kaygılar gütmeyen kişiler “neden ona katlanmalıyım” gibi cümleler 
kurmaktadırlar. Aynı zamanda eş seçiminde eğitim durumu konusunda 
denklik aranmaktadır. “Davul bile dengi dengine” cümlesi halk arasında 
artık eğitim durumlarını da kapsamaktadır. Görüşülen üniversite mezunu 
kadınların hemen hemen hepsi evlenecekleri kişinin de üniversite mezunu 
olması gerektiğini, aksi durumda ailesinin de olumlu bakmayacağını 
belirtmiştir. Örneğin;

“Okulum bitmeden evlenmek istemem ailemde izin vermez zaten. Ve 
evet eşimin eğitim durumu benimle denk olmalı. Mesela üniversite 
mezunu olmayan birini ailem de kabul etmez” (Ezgi, 24, Üniversite, 
Bekâr).

Eğitim durumu beraberinde evlilik yaşı konusunu getirmektedir. Kadınların 
eğitim hayatında daha fazla yer almaları ile birlikte evlilik yaşı artmıştır. 
Görüşülen 30 yaş üzeri, genellikle lise mezunu kişilerin 20’li yaşlarda 
evlendikleri görülmektedir. Ancak genç ve üniversite okuyan ya da 
mezun kadınların hala bekâr olmasını bu konuyla da ilişkilendirebiliriz. 
Görüşmelerde sevgili veya nişanlısı olan kadınların evlilik için okullarının 
bitmesini bekledikleri de görülmüştür. Aynı zamanda kadınların eğitim 
hayatlarını bitirdikten sonra evlenmesi gerektiği fikrine de çoğu görüşmede 
rastlanmaktadır. Örneğin; 

“Genç kızlarımız bence sadece eğitim ve iş hayatlarına 
odaklanmalıdırlar. Evliliğin acelesi yok. Elbet olacak. Ekonomik 
özgürlüklerini almaları ve iyi bir eğitim almaları daha önemlidir. 
Bence bu zamanda 27 yaşından sonra evlilik yapılabilir. Bizim 
zamanımızda bu çok geç bir yaştı. Ama ben şu an bunun daha 
normal olduğunu düşünüyorum” (Ayşe, 45, Lise, Evli).

Evlilik konusu eğitim çerçevesinde incelendiğinde karşımıza çıkan 
önemli konulardan biri de evliliğin ötelenmesi konusudur. Yukarıda 
da değindiğimiz gibi kişiler evlilik kararını almak için eğitim hayatlarını 
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sonlandırmayı beklemektedirler. Bunun yanı sıra eş seçimlerinde de 
önemli bir ölçüt haline gelen eğitim durumu toplumdaki evlilik yaşının 
yükselmesinde önemli bir unsurdur. Eğitim durumu toplumda statünüzü 
belirleyen önemli bir etken olmanın yanı sıra kişinin ekonomik seviyesi 
hakkında da fikir verdiği varsayılmaktadır. Toplumlarda her zaman bir adım 
önde olan bazı kurumlar vardır. Bunlar zamana ve topluma göre değişiklik 
göstermektedirler. Modernleşme ile birlikte bilgi önem kazanmış ve eğitim 
kurumu varlığını daha fazla hissettirmeye başlamıştır. Uygulanan eğitim 
politikaları ile birlikte okul sayılarının artırılması, doğudaki çocukların 
eğitim imkânlarına ulaşımı, kız çocuklarının eğitim hayatına daha fazla 
dahil olması için teşviklerin oluşturulması, ücretsiz kitapların ve burs 
imkânlarının sağlanması gibi hususlar Türkiye’de eğitim kurumunun önem 
kazanmasında etkilidir. Tüm bu yapılanmalarla birlikte toplumun eğitime 
bakış açısı da zamanla değişmiştir. 

Evlilik Algısına Dizi ve Filmlerin Etkisi

Dizi ve filmlerin özellikle evlilik algısını büyük ölçüde etkilediğini 
düşünmekteyim. Günümüzde dizi ve filmler, kişilerin eşlerinden 
beklentileri, hayal ettikleri evlilik, tanışma ve yaşam biçimini şekillendiren 
önemli bir unsurdur. Genç kadınlar ile yapılan görüşmelerde evliliğe bakış 
açıları ve eşlerinden beklentileri konusunda favori dizi ve filmlerin, popüler 
“aşk karakterlerinin” izlerini görmek mümkündür. Bu kişilerin evlilik algısı 
oldukça romantik ve beklentileri fazladır. Örneğin;

“Mesela eşim popüler bi tip olsun isterim. Benim için her şeyi 
yapabilmeli. Kara Sevda’da ki Kemal mesela... Adam vazgeçmesin 
sevdiği kadından isterim” (Ahsen, 23, Üniversite, Bekâr).

Ancak belli bir yaş üzerindeki kadınlarda bu durum daha gerçekçi ve mantık 
çerçevesinde çizilmektedir. Dizi ve filmlerin bir diğer etkisi de maddi 
beklentiler üzerinedir. Lüks yaşam, kitle iletişim araçları aracılığıyla daha 
gözler önüne serilmektedir. Artık lüks yaşam ve tüketim her dizide karşımıza 
çıkan bir unsur haline gelmiştir. Direkt olmasa da endirekt olarak algılar 
üzerinde etkilidir. Kadınların eşlerinden beklentileri manevi olduğu kadar 
maddi açıdan da artmıştır. Yaşam standartlarını yükseltmek için yapılan 
evliliklerden bahsetmek mümkündür. Görüşülen kişilerden de bu konuya 
olumlu bakanlar olmuştur.  Yani dizi ve filmlerin evlilik algısında ki romantik 
rolü kadar ekonomik rolünden de bahsedebiliriz. Bununla beraber kitle 
iletişim araçları ve sosyal medya da algılarda roller üstlenmektedir. Birçok 
şeyden anında haberdar olmak ve mahremiyetin kaybı ile birlikte evlilik ve 
boşanma konusunda da fikir değişiklikleri söz konusudur. 
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Sonuç ve Öneriler

Mülakatlara başlamadan önce özellikle genç kadınların boşanmaya 
daha olumlu bakacağını, ufak tefek konuları boşanma sebebi olarak 
göstereceklerini düşünüyordum. Ancak fark ettim ki her ne kadar değişime 
tabii olsak da bazı toplumsal değerler varlığını korumaktadır. Bunu özellikle 
evliliğe bakış açılarında fark etmek mümkündür. Elbette boşanma olgusu 
eskiye nazaran daha normal kabul edilmekte, ayıplanmamaktadır. Ancak 
toplumsal değerlerle birlikte kadınlar evliliği bir yuva kurmak olarak 
görmekle birlikte onu kolay kolay yıkmak istememektedirler. Ailelerinden 
özellikle de annelerinden gelen bir bakış açısı söz konusudur. Çünkü 
birçoğu anlaşamayan ancak bazı sebeplerden dolayı boşanmayan anne 
babalar tarafından yetiştirilmişlerdir ve bu da onların evlilik ve boşanma 
algısını etkilemektedir.

Toplumsal değişme ve kitle iletişim araçlarının da etkisiyle ülkemizde 
son yıllarda aile, evlilik ve boşanma konularında yeni yaklaşımlar ortaya 
çıkmakta ve boşanma oranları yükselmektedir. Farklı örnekleri olmakla 
birlikte genel olarak mutlu bireylerin sağlıklı ailelerde yetiştiği, bundan 
dolayı aile kurumuna önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Bu nedenle; boşanma sürecinde ve sonrasında yetişkinler ve çocuklarına 
destekleyici hizmetler verilmelidir. Bu konu, boşanma talebinde bulunan 
kişilerin kaydı ile birlikte devlet eli ile de zorunlu kılınabilir. Tek seferliğe 
mahsus dahi olsa yapılmalıdır. Bununla birlikte evlilik terapistleri, 
danışmanlık hizmetleri evlenmeyi düşünen çiftlere de devlet eli ile ücretsiz 
olarak sağlanmalıdır. Bu hizmeti ise işinde profesyonel kişiler vermelidir. Bu 
alanda uzmanlaşmak isteyen kişilerin önü açılmalı ve sayıları arttırılmalıdır.

Boş zamanların değerlendirilmesinde kişilerin, eşleri ve çocukları ile 
birlikte daha fazla ve kaliteli vakit geçirebilmeleri önemlidir. Bu konuya 
yönelik etkinlikler düzenlenebilir. Aynı zamanda park gibi sosyal alanlar 
daha uygun ve cazip hale getirilebilir. 

Dizi ve filmlerin algılarda oynadığı önemli rolden bahsetmiştim. Toplumsal 
yapının muhafazası için kitle iletişim araçları sağlıklı denetlenmelidir. 
Çünkü bu gibi araçlar; çocuk sahibi olmak için evlenmek, evlenmeden 
çocuk sahibi olmak, evliliğin basit bir sözleşme gibi görülmesi hatta gerekli 
bulunmaması, aşk ve sevgiyi bitirmesi ve evliliğin adeta bir flört gibi 
yaşanması, boşanmanın da çok normal, sıradan hale gelmesi hususlarında 
gençlere kötü bir rol modeldirler.

Ve belki de en önemli konulardan birisi, kişinin çocukluk döneminde 
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ailesinden ciddi oranda etkilenmesidir. Çocuklar yetiştikleri aileden 
beslenirler. Kişilerin aile algısında ve oluşumunda kendi aile yapıları 
etkilidir. Bu yüzden sağlıklı ailede büyüyen kişilerin sağlıklı bir aile kurması 
daha olasıdır. Bu nedenle yetişkinler kendi evliliklerinde örnek davranışlar 
sergilemeliler, gerekirse bu konuda yardım almalıdırlar.

Alınacak tüm önlemler ile sağlıklı evlilikler yapan kişilerin mutlu 
olup, gelişimin tüm yönlerini sağlıklı olarak yaşayabilecek çocuklar 
yetiştirebilecekleri, aynı şekilde aile parçalanması yaşamalarına rağmen 
sorunları çözülen yetişkinlerin ve çocukların uyum düzeylerinin artacağı 
unutulmamalıdır. Sosyal bilimciler olarak aile kurumunun yaşadığı sorunlar 
ile ilgili daha fazla çalışmalar yaparak yasa yapıcıların ve kamuoyunun 
dikkatini çekmek, farkındalık oluşturmak gerekmektedir. Bu gibi çalışmalar 
akademik alanda sınırlı kalmamalıdır.
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Endüstri devrimi ile eşzamanlı olarak özellikle Avrupa toplumlarının üretim 
ilişkilerinde, anlam dünyalarında, ahlak sistemlerinde ve sosyokültürel 
yapılarında görülen büyük çaplı değişimler bu dönüşümleri anlama ve 
anlamlandırma çabalarını da beraberinde getirdi. Sosyoloji de çıkış itibariyle 
bu dönüşümleri aydınlanmacı düşüncenin epistemolojisi sınırları içinde 
anlamlandırma çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Yeni ortaya çıkan 
bu modern toplumsal sistemin daha önceki sosyal oluşumlardan büyük 
farklarla ayrıştığını gözlemleyen sosyoloji disiplinin kurucuları kabul edilen 
düşünürler bu farklılıkları formüle ettikleri sistematik anlama çabaları ile 
betimlemeye ve analiz etmeye çalıştılar. Onların bu dönüşümü anlama 
çabalarında en çok yoğunlaştıkları konulardan biri hatta bazen en önemlisi 
din ve onun toplumsal değişim ile etkileşimi idi. Sosyolojinin kurucu 
figürlerinden itibaren de sosyal bilimlerdeki genel kanaat, dinin toplumsal 
alandan özel/bireysel alana çekileceğini ve nihayetinde ise kaybolmaya yüz 
tutacağı yönündeydi. Bu kanaatin bir neticesi olarak da yirminci yüzyılın 
önemli bir kısmında din bir çalışma alanı olarak sosyoloji çalışmalarında 
kendine ancak marjinal denebilecek kadar az yer bulabiliyordu. Bunun 
bir göstergesi de din sosyolojisi derslerinin üniversitelerde nadiren 
okutulmasıydı. Bu durum Amerika ve Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de 
yakın zamanlara kadar aynıydı. Zira ben de 2000’li yılların başında mezun 
olduğum Boğaziçi Üniversitesi’nden bir din sosyolojisi dersi alamadan 
eğitimimi tamamlamıştım.   

Özellikle 1980’lere gelindiğinde hem sosyolojideki makro seviyede 
(toplumsal, tarihsel) tezlere dayanan yaklaşımlar terkedilmeye başlanmış 
hem de dinin daha önceden öngörüldüğü gibi toplumdan kaybolmadığı 
anlaşılmaya başlamıştı. Sonuçta din bir sosyolojik olgu olarak daha sık 
bir şekilde sosyolojik çalışmalar da yer almaya başladı ve din sosyolojisi 
dersleri de giderek artan sayıda üniversite de okutulur oldu. Boğaziçi 
Üniversitesi de yakın yıllar da bu listeye dahil oldu. 

Büyük çaplı tarihsel ve toplumsal sorulardan uzaklaşan, 1980 sonrası 
sosyolojik yaklaşımı içerisinde din çalışmalarının iki temel odağı vardı. 
Bunlardan birincisi bireyler ikincisi ise toplumsal ve dini hareketleri de içine 
alacak şekilde sosyal gruplardı. Bu alanlardan birincisinde daha çok nicel 
yöntemler (anket, istatistiki analiz vs.) kullanılarak bireylerin dindarlığının 
farklı yönlerinin onların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve psikolojik 
durum ve tercihleri ile nasıl etkileştiğine yoğunlaşıyordu. İkincisinde ise 
daha çok nitel yöntemler kullanılarak sosyal grupların oluşumu, dönüşümü 
ve mobilizasyonunda dinin yeri ve rolü anlaşılmaya çalışılıyordu. Her iki 
yaklaşımın en önemli ortak noktalarından biri, onların daha çok veri ve 
araştırma odaklı analizlere dayanıyor olmalarıydı. 

Benzer çalışmaların örnekleri Türkiye’de de görülmeye başlamış olmakla 
birlikte teorik zenginliği araştırma verileri ile yetkin bir şekilde birleştirebilen 
akademik çalışmaların dikkate değer çoğunlukta olduğunu söylemek 
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kolay değildir. İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) bünyesinde Toplumsal 
Değişim ve Din atölyesinin amacı da teorik arka planla desteklenmiş, 
araştırmaya dayalı yaklaşımlarla günümüzde dinin ve dindarlığın diğer 
sosyolojik etmenlerle nasıl etkileştiğini anlama çalışmalarının altyapısının 
hazırlanmasına katkı sağlamaktı. Bu çabanın birinci ayağını katılımcı 
öğrencilere günümüz din sosyolojisinin temel soru ve yaklaşımlarının 
eleştirel bir şekilde ele alınarak müzakere edilmesi, ikinci ayağını ise bu 
tartışmaları göz önünde bulundurarak alan araştırması yapmaktı. Elinizdeki 
kitabın din bölümünde sunulan çalışmalar bu çaba doğrultusunda atölyeye 
katılan öğrencilerin ortaya koydukları ürünleridir. 

Sayılarının ve yetkinliklerinin artmasını ümit ettiğimiz bu gibi çalışmalar, 
hızla değişen toplumsal dinamiklerin dinin anlaşılış ve yaşayış şekilleri, 
birey ve toplum hayatındaki etkilerinin daha iyi anlaşılmasında yaygın 
etkileri olması temennisiyle. 

  Yrd. Doç. Dr. Zübeyir NİŞANCI

  (Toplumsal Değişim: Din Atölye Hocası)
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DİNDARLARININ EĞİTİME BAKIŞLARINDAKİ DEĞİŞİM: 
GAZİ MAHALLESİ ÖRNEĞI

Büşra Turan1

Özet

Gazi Mahallesi’nde yaşayan ve kendisini dindar olarak tanımlayan bireyler-
in eğitim hakkındaki düşüncelerinin ve bu düşüncelerde son yıllarda mey-
dana gelen değişimlerin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada nitel 
bir araştırma gerçekleştirilmiş olup, veriler derinlemesine mülakat tekniği-
yle toplanmıştır. Bu anlamda söz konusu kişilerin eğitime bakışlarının, bu 
bakışlardaki değişimlerin, bu değişimlerin mahiyetinin incelenmesi ve 
bunların, Türkiye dindarlarının yaşadığı değişik boyutlardaki değişimlerle 
ilişkilendirilerek nitel bir perspektifle analiz edilmesi hedeflenmiştir.

Eğitim, pek çok kavram gibi, çeşitli şekillerde tanımlanmış bir kavramdır. 
“Bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki 
diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır.”, “Bireyin toplum-
sal yeteneğinin ve en elverişli düzeyde kişisel gelişiminin elde edilmesi için 
seçilmiş ve denetimli bir çevreyi (özellikle okulu) içine alan toplumsal bir 
süreçtir.”, “Kişiliğin gelişmesine yardım eden ve onu esas alan, onu yetişkin 
yaşamına hazırlayan, gerekli bilgi, beceri ve davranışlar elde etmesine 
yarayan bir süreçtir.” tanımları, eğitim kavramı için yapılmış tanımlardır 
(Tezcan, 1985, s.4). İstanbul ili Sultangazi ilçesi sınırları içerisinde yer alan 
Gazi Mahallesi semtinde yaşayan ve kendisini dindar olarak tanımlayan 
bireyleri konu alan bu araştırmada ise eğitim ile kastedilen; bir kurum 
aracılığıyla alınan, belli bir müfredata dayanan, seküler ve/veya din temelli 
tüm bilgilenme/bilgilendirme süreçleridir.

Kendisini dindar olarak tanımlayan bireylerin, eğitim ile olan ilişkile-
ri etrafında konumlanan bu araştırma kapsamında, dindar kavramı da 
açıklanması gereken kavramlar arasındadır. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe 
Sözlüğü’nde “Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin” 
şeklinde tanımlanan kavramın, bir sıfat olduğu belirtilmiştir.2 Bunun dışın-
da dindarlık, “bir kimsenin kendisine özgü dini özelliklerinin tümü olup dini 
ilkelerin bireysel ve toplumsal hayata aktarılmış hali”, “dini inanç, tutum ve 
davranışların bireylerin gündelik hayatına yansıması”, “kişinin iman-amel 
temelinde ortaya koyduğu dini tutum, deneyim ve davranış biçimleri” gibi 

1   İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Doktora Öğrencisi
2   http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=DİNDAR Erişim Tarihi: 5 
        Mart 2017.
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tanımlarla da tanımlanmıştır (Kımter, 2015, s.10-13). Bu tanımlardan da 
anlaşılacağı üzere dindarlık, somut kriterleri olan bir olgu değil, aksine her 
bireyde farklı tezahürleri görülebilecek, her bireyde farklı şekillerde gö-
zlemlenebilecek bir tutumlar bütünüdür. Bu nedenle, Gazi Mahallesi’nde 
“azınlık” olarak algılanan Sünni dindarları konu edinen bu araştırmada 
dindarlık, kişilerin kendilerini öyle tanımlamalarına bağlı kılınmış ve bu ka-
vrama yönelik tanımlayıcı bir çerçeve çizilmekten kaçınılmıştır. Bu durum 
araştırmanın sınırlılıkları arasında sayılabileceği gibi; bireylerin, böylesi 
göreceli bir konuda, kendilerini tanımlama hakkının kendilerine bırakıl-
ması da bir gereklilik olarak görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Gazi Mahallesi, Eğitim, Dindar, Sekülerleşme, Dini 
Eğitim.
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 Gazi Mahallesi Hakkında

Bu araştırmanın gerçekleştirildiği Gazi Mahallesi, İstanbul ili Sultangazi 
ilçesi sınırları dahilindeki toplamda (bkz. Tablo 1) yaklaşık 150 bin kişi-
nin yaşadığı (mahalle düzeyindeki) dört idari birimden oluşan bir semttir. 
Bazı kaynaklar bu dört mahalleye, aynı ilçe sınırları içerisinde yer alan ve 
1995 tarihli Gazi Olayları sırasında ilan edilen sokağa çıkma yasağına da-
hil edilmiş olan Esentepe’nin de eklenebileceğini söylemişse de (Perouse, 
2014, s.71) bunun Gazi Mahallesi sakinleri tarafından benimsenmediği bir 
gerçektir. Ayrıca belirtmek gerekir ki iki farklı “Gazi”den söz edilebilir: “dar 
anlamda Gazi (kendi muhtarı olan mahalle) ve daha sonra Gazi adı ver-
ilen bir çekirdeğin büyüyüp gelişmesiyle şekillenmiş geniş anlamdaki Gazi” 
(Perouse, 2014, s.71). 

Mahalle Nüfus

75. Yıl Mahallesi 31.940

Gazi Mahallesi (dar anlamda) 34.184

Yunus Emre Mahallesi 46.236

Zübeyde Hanım Mahallesi 32.068

Toplam 144.428

Tablo 1: Gazi Mahallesi’ni oluşturan dört idari birime ait nüfus bilgileri, 
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2016

Gazi Mahallesi’nin mekânsal varlığının yanı sıra zihinlerde de bir çeşit 
varlığının olduğunu söylemek mümkündür. Bunu, İstanbul’un çeperleriyle 
yakından ilgilenen ve bu anlamda dikkat çekici çalışmalar yürüten Jean-
François Perouse kapsamlı bir biçimde ele almıştır. “Her şeyden önce, 
Gazi’ye dair baş etmesi güç bir mitoloji, oluşmakta olan bir mitoloji (yani 
üzerinde herkesin ortaklaştığı, bıkıp usanmaksızın yeniden üretilen ve 
yinelenen, felaketçilik [catastrophisme] ve heyecan uyandırıcılık [sensa-
tionnalisme] üzerinden şekillendirilen bir öykü) söz konusu.” Perouse bu 
mitolojinin üretilmesinde burayı “hiç mi hiç tanımayan” kimselerin bile rol 
oynayabildiğini belirtmektedir. “Çatışmalar, vurulan insanlar, yanan oto-
büsler, gözyaşları, bitmek tükenmek bilmeyen mahkemeler, insanların ateş 
açtığı sokaklar” Gazi Mahallesi ile ilgili üretilen mitolojinin temel unsurları 
arasında sayılabilir. Perouse bu durumun, mahallenin şu üç eksende anlaşıl-
masına sebep olduğunu ifade etmektedir: “1- Gazi bir Alevi mahallesidir; 
2- Gazi solcu bir mahalledir; 3- Gazi bir Kürt mahallesidir.” Bu, Gazi Ma-
hallesi’nin uzak durulması gereken “damgalanmış” bir mahalle olduğu an-
lamına gelmektedir. Bu kötü düşünüşün yeniden şekillenmesinde ve belki 
oluşmasında Mart 1995 yılında yaşanan şiddet içerikli olaylar temel bir rol 
üstlenmiştir (Perouse, 2014, s.72-74). 
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Gazi Mahallesi “etnik kimliklerin siyasileşmesi” ile birlikte anılan ve 
“muhtemel tehlike” olarak algılanabilen bir kentsel çevre bölgesi olarak 
da nitelenmiştir (Ergur, Yücel, Meissonnier, Perouse, & Doğuç, 2009, s.8). 
Gazi Mahallesi, hakkında gerçek ötesi sayılabilecek bir kötü nam’a sa-
hiptir. Bununla birlikte mahallenin; kentin çeperinde kaldığı, bünyesinde 
gerçekleşen terör olaylarının da etkisiyle kısıtlı imkânlara sahip olduğu 
ve yavaş bir gelişim eğrisi gösterdiği de inkâr edilemez gerçeklerdendir. 
Spekülatif bir zeminde anlatılagelen Gazi Mahallesi’nin gerçeğe en yakın 
haliyle anlaşılmasına hizmet eden bilimsel araştırma sayısı yok denecek 
kadar azdır. Bu araştırmanın Gazi Mahalle’sinde gerçekleştirilmiş olması 
bu açıdan önem arz etmektedir. Ayrıca “solcu mahalle” ya da “Alevi ma-
hallesi” olarak tanımlanabilen (Perouse, 2014, s.73) Gazi Mahallesi’nde 
Sünni dindarları konu edinen bu araştırma bu açıdan özgün kabul edilebilir.

Gazi Mahallesi’nde yaşayan ve kendisini dindar olarak tanımlayan birey-
lerin eğitim hakkındaki düşüncelerinin ve bu düşüncelerde son yıllarda 
meydana gelen değişimlerin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada 
nitel yöntemlerin kullanıldığı belirtilmişti. Bu bağlamda veriler derinlem-
esine mülakatlar yapılarak toplanmış, toplamda 8 kişinin (Bunlardan ikisi 
karı-koca olup mülakat eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir) görüşlerine 
başvurulmuştur. 

Görüşmelerden dördü katılımcıların evinde, biri söz konusu katılımcının 
kendisine ait olan iş yerinde, biri katılımcının annesinin evinde, bir diğeri 
ise katılımcının yakın bir akrabasının evinde yapılmış; buna göre tüm 
görüşmeler, katılımcıların kendi mekânlarında gerçekleştirilmiştir.

Gazi Mahallesi’nde yaşayan Sünni dindarları konu edinen bu çalışmada, 
derinlemesine mülakatların yapılacağı katılımcılar, özellikle bu semti oluş-
turan dört mahallenin her birinden seçilmiştir. Bu seçim yapılırken göz 
önünde bulundurulan arka planı kısaca özetlemek gerekmektedir. Buna 
göre; Türkiye toplumunun tutumları, dini değerlere olan mesafeye göre 
şekillenmektedir. Bu durum, siyasi partileri iki temel gruba ayırmayı müm-
kün kılar: 1) Dini yönelimli siyasi partiler 2) Laik yönelimli siyasi partiler. 
Buna göre birinci grupta Necmettin Erbakan’ın takipçileri tarafından kuru-
lan Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Parti; liderliğini uzun yıllar Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi; Türk-İslam 
sentezini temsil eden Büyük Birlik Partisi yer almaktadır. İkinci grupta ise 
merkez sağ partileri olarak kabul gören Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi; 
merkez sol partileri olarak kabul gören Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet 
Halk Partisi; sol partilerden İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi; Milliyetçi 
Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi bulunmaktadır (Sunar & Kaya, 2014, 
s.345). Ayrıca Halkların Demokratik Partisi’ni de ikinci gruba dahil etmek 
doğru olacaktır. Bununla birlikte, Gazi Mahallesi’nin dört idari mahalleden 
oluştuğu yukarıda belirtilmişti. Bu anlamda, Gazi Mahallesi’nde yaşayan 
dindarları konu alan bu çalışmada çalışma grubu, 1 Kasım 2015 seçim-
lerinde dini yönelimli siyasi partilerin diğer mahallelere göre daha yüksek 
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oy aldığı 75. Yıl Mahallesi’nde yaşayan bireyler ile oluşturulmuştur.3 Bu 
mahalle, Gazi Mahallesi’nde yaşayan dindar bireylerin, diğer üç mahalleye 
göre daha yoğun olması yönüyle, bu çalışma için öne çıkmaktadır.

Araştırmada çalışma grubu oluşturulurken, bu çalışma grubunun, çalış-
mayı ilgilendirdiği düşünülen kırılma noktaları açısından mümkün old-
uğunca çeşitlilik içermesi için özen gösterilmiştir. Bu anlamda özellikle 
katılımcıların eğitim geçmişlerindeki farklılaşmalar dikkate alınarak; buna 
ek olarak meslekleri, sahip oldukları çocuk sayısı ve bu çocukların yaşları 
gözetilerek bir çalışma grubu oluşturulmuştur (Tablo 2). Bu noktada be-
lirtmek gerekir ki katılımcıların eğitim geçmişlerindeki farklılıklar, yalnızca 
son mezun olunan eğitim kurumu düzeyi düşünülerek ele alınmamıştır. 
Araştırmanın kendisini dindar olarak tanımlayan bireyler ile ilgilendiği ve 
eğitim konusunu ele aldığı düşünülürse; katılımcıların almış olduğu eğiti-
min niteliğine (dini ya da seküler oluşuna), bu eğitimlerin hangi tür kurum-
larda alınmış olduğuna (imam hatip okulları, resmi ya da gayri resmi Kuran 
kursları vs.) özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Çalışma grubu 
oluşturulurken bu noktalar özellikle gözetilmiş, bu anlamda farklılıklara sa-
hip olan katılımcılarla görüşmüş olmaya dikkat edilmiştir. Ayrıca katılımcılar 
seçilirken çocuk sahibi olmaları özellikle tercih edilmiştir. Aynı zamanda 
birden fazla çocuğunun olması da tercih sebepleri arasında olmuştur. Bu 
tercihlerin sebebi, katılımcının kendi eğitim hayatının yanında, çocuk-
larının eğitim hayatı hakkında bilgi sahibi olması dolayısıyla daha güncel 
tecrübelere ve görüşlere sahip olacağı ve bu sayede dün ile bugün arasın-
da bir değerlendirme yapabileceği varsayımıdır.

Takma 
isim

Yaş Cinsiyet Eğitim 
Durumu

Meslek Çocuk 
Sayısı

Çocukların 
Yaşları

Yusuf 39 Erkek Üniversite Mali Müşavir 3 11, 9, 1

Feride 33 Kadın Lise Ev Hanımı 2 8, 2

Zeynep 39 Kadın Lise Terzi 4 16, 15, 14, 
13

Okan 36 Erkek Ortaokul Pazarlamacı 2 12, 2

Sevda 31 Kadın Ortaokul Ev Hanımı 2 12, 2

Filiz 40 Kadın İlkokul Ev Hanımı 5 19, 17, 16, 
14, 4

Ali 49 Erkek Üniversite Mühendis 3 17, 15, 13

Melek 27 Kadın İlkokul Ev Hanımı 2 6, 2
Tablo 2: Katılımcıların takma isimleri4 ve bazı demografik özellikleri

3   http://secimatlasi.com/secim-sonuclari/20152/istanbul/sultangazi/
       zubeydehanim/75-yil-mahallesi/Erişim Tarihi: 5Mart 2017.
4   Araştırma kapsamında yapılan derinlemesine mülakatlara yönelik değerlendirmeler 
      paylaşılırken, söz konusu katılımcılar için takma isim kullanılması uygun görülmüştür.
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Gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar öncesinde, yarı yapılandırılmış 
mülakat formu hazırlanmış; görüşmelerde bu formdan yararlanılmış, 
katılımcının kişisel tecrübelerinden hareketle yeni sorular eklenmiş ya da 
formdaki bazı sorular anlamsız/gereksiz görülerek sorulmamıştır. Burada 
dikkat edilen husus, araştırma çerçevesinin dışına çıkmamak koşuluyla, 
katılımcının hikayesine uygun bir görüşme sürdürmek olmuştur. Görüşm-
elerde, katılımcıların izni alınarak, ses kaydı gerçekleştirilmiş ve daha sonra 
bu kayıtlar dinlenerek deşifre edilmiştir. Ardından anlamlı veriler, not edil-
erek kategorilere ayrılmış ve analiz edilmiştir. 

Katılımcılara Genel Bir Bakış

Araştırma kapsamında derinlemesine mülakat yapılan 8 katılımcıdan 5’i 
kadın, 3’ü ise erkektir. Tüm katılımcılar evli ve çocuk sahibidir. Katılımcıların 
sahip oldukları çocuk sayısı 2 ilâ 5 arasında değişmektedir. Bu çocukların 
yaşları da 1 ilâ 19 arasında değişmektedir. Katılımcıların sahip olduğu 
çocukların yaş ortalamasının düşük olması bir rastlantı değildir. Çalışma 
grubu oluşturulurken, katılımcıların zihinlerinin eğitim konusuyla ilgili taze 
olması arzulanmış, 0-20 yaş aralığındaki çocuklara sahip olmalarının bunu 
sağlayacağı düşünülmüştür. 

Katılımcılardan ikisi ilkokul, ikisi ortaokul, ikisi lise, diğer ikisi ise üniversite 
mezunudur. Katılımcıların eğitim geçmişlerine ilişkin ayrıntılı bilgi, konuya 
ilişkin alt başlıkta verileceği için burada kısaca mezun oldukları son eğitim 
kurumlarından bahsedilmesi yeterli görülmüştür. 

5 kadın katılımcıdan 4’ü evhanımı olduklarını belirtmişlerdir. Ancak burada 
söylemek gerekir ki, Sevda ve Filiz aile bütçesini fayda sağlayacak küçük 
işlerle uğraşmaktadır. Bunlar dışında Yusuf mâli müşavir, Zeynep terzi, 
Okan pazarlamacı, Ali ise jeoloji mühendisidir. Yusuf ve Zeynep kendilerine 
ait işleri yürütürken, Okan orta boy bir özel işletme adına çalışmakta, Ali 
ise bir kamu kurumunda görev almaktadır. Katılımcılardan yalnızca Okan 
ve Ali Gazi Mahallesi dışında bir iş yerinde çalışmaktadır.

Katılımcıların Eğitim Geçmişleri

Derinlemesine mülakatlarda elde edilen veriler değerlendirilmeden önce 
katılımcıların eğitim hayatlarından bahsetmek yerinde olacaktır. 

İlkokulu İstanbul’un başka bir ilçesinde okumuş olan Yusuf, ortaokul ve 
liseyi açık öğretimden tamamlamıştır. Bu sırada yatılı ve resmi bir Kuran 
kursunda hafızlık yapmıştır. Hafızlık sonrası, Osmanlı medrese sistemine 
benzer -“molla eğitimi” olarak tanımladıklarını söylüyor- bir sistemi olan, 
Arapça dilde eğitim veren bir yatılı kursta oldukça yoğun bir İslam ilimleri 
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eğitimi almıştır. Ardından üniversite eğitimi alan Yusuf şu an İslam İktisadı 
üzerine yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Feride ilkokulu bitirdikten sonra imam hatip ortaokuluna devam etmiştir. 
Küçük bir sağlık sorunu dolayısıyla liseye devam etmek istemediğini be-
lirten Feride, ortaokuldan mezun olduktan sonra bir yıl Kuran kursuna git-
miştir. Sonrasında liseyi açık öğretimden bitirmiş ve bu sırada belediyenin 
verdiği kurslara devam etmiştir. Lise mezuniyetinin ardından evlenen 
Feride bundan sonrası için şöyle demektedir: 

“22-23 yaşındaydım herhalde nişanlandım. Evlendikten sonra 
üniversite sınavının sonuçlarını gördüm. Kazandıktan sonra açık 
öğretimden devam etmeye karar verdim. Çoluk çocuk olunca tam 
randımanlı çalışamadım, bıraktım, dondurdum. Şuan yeni bir fır-
sat çıkmış başka bir bölüme başladım, çocuk gelişimine; benim 
için daha avantajlı ve daha kolay olacağını düşündüm.” 

İlkokulu kasabada okumuş olan Zeynep; ortaokulu ve liseyi ilçelerinde, 
kendisinin ilkokuldan mezun olduğu sene açılan kız imam hatip lisesinde 
okumuştur. Zeynep söz konusu kız imam hatip lisesi açılmadan önce, ail-
esinin kendisini okutmak gibi bir düşünceye sahip olmadığını belirterek 
şöyle demiştir: 

“Belki imam hatip o sene açılmamış olsaydı, ben ilkokul mezunu 
bir bayan olacaktım şu an.” İmam hatip lisesinden mezun olduk-
tan sonra bir yıl dikiş kursuna giden Zeynep, mülakatın yapıldığı 
dönemden 3 yıl kadar önce tekrar büyük şehir belediyesinin dikiş 
kursuna gittiğini belirtmiştir. 

İlkokulu Gazi Mahallesi’nde bir devlet okulunda okuyan Okan, eğitim 
hayatını şöyle özetlemektedir: 

“Eğitim durumum orta ikiden terk. Ben onu şöyle söylüyorum 
genelde: ‘Tahtakale Harvard Üniversitesi’nden mezun’ (bura-
da gülüyor) Küçükköy İmam Hatip Lisesi. Orta 2’den terk. 1992 
yılında kovuldum.”

Sevda da eşi Okan gibi, ilkokulu Gazi Mahallesi’nde okumuştur. Ardından 
bir sene Kuran kursuna devam etmiş ve Kuran kursunun ardından devam 
etmesi düşünülüyor olmasına rağmen, o sene imam hatiple ilgili sorunların 
başlamasının da etkisiyle ortaokula devam etmemiştir. Ancak ilk çocuğunu 
ilkokula gönderdiği yıllarda, kendisi de açıköğretimden ortaokulu tamam-
lamıştır.
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Evlenene kadar köyünde yaşamış olan Filiz, ilkokulu burada okumuştur. An-
cak köyde ortaokul olmamasının da etkisiyle ortaokula devam etmemiştir. 
Aynı zamanda ilkokul döneminde hafta sonları ve yaz aylarında Kuran kur-
suna gitmiştir. Bir yıl köylerindeki halk eğitim merkezinin dikiş kursuna git-
miştir. Bununla birlikte evlenip Gazi Mahalle’sine yerleştikten sonra, bir yıl 
da buradaki Kuran kursuna devam etmiştir.

Ali ilkokulu ve ortaokulu Anadolu’nun büyük bir ilçesinde okumuştur. Lise 
eğitimine de aynı yerde bir düz lisede başlayan Ali, son yılını Anadolu’nun 
büyük bir kentinde tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu’nun bir başka 
kentinde üniversite eğitimi almıştır.

5 yıllık ilkokul eğitimini devlet okulunda tamamlayan Melek’in ilkokulu 
bitirdiği yıl, 8 yıllık eğitimin mecburi olduğu yıldı. Ancak Melek o günkü 
koşullarda başörtüsüyle okumasının mümkün olmaması sebebiyle orta-
okula devam etmemiştir, dolayısıyla bir ilkokul diplomasına sahip değildir. 
İlkokulu bitirdikten sonra bir buçuk yıl kadar bir cemaat bünyesindeki gayri 
resmi yatılı bir Kuran kursuna devam etmiştir. Akabinde yine aynı cemaatin 
bir başka ilçede bulunan kursuna yine bir buçuk yıl kadar devam etmiştir. 

Katılımcıların Aileleri Tarafından Belirlenmiş Olan Eğitim Hayatları

Araştırma verileri incelendiğinde dikkat çeken ilk noktalardan biri, 
katılımcıların tamamında, eğitim hayatlarının neredeyse tüm karar-
larının kendileri tarafından değil, aileleri tarafından belirlenmiş olmasıdır. 
Katılımcılar bu noktada, çoğunlukla, kendilerinin de karar verecek yetiye 
ya da bilgiye sahip olmadıklarını düşünmektedir. Ayrıca eğitim geçmişiyle 
ilgili, memnun olsun ya da olmasın, katılımcıların neredeyse hiçbirinin ail-
esini herhangi bir şekilde suçlamamış olması da dikkat çekici noktalardan 
biridir. Bununla birlikte kendi eğitim hayatlarını kendileri belirlememiş 
olan katılımcıların, çocuklarının eğitim hayatlarının belirlenmesi noktasın-
da, onlara söz hakkı vermeyi önemsediği, bu konuda karar verirken çocuk-
larının duygularını da hesaba kattığı gözlenmiştir.

İlkokuldayken mühendis olmayı çok isteyen bir katılımcı şöyle demektedir: 

“Bunun için ne yapmak gerektiğini bilmiyordum, çünkü bütün 
ailemizde babamdan daha fazla eğitim almış hiç kimse bulun-
muyordu. O da dini eğitim almıştı ve dünyevi bir eğitim almamı 
hiç istemiyordu… Neticede babam yönlendirdi. Kendisi hafızlığın 
eksikliğini çok çekmişti, imamdı ama hafız değildi. Aynı zamanda 
ahlaklı olmamızı da istiyordu, o açıdan dini bir eğitim almamı iste-
di”   [Yusuf]. 
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Ancak aynı katılımcı hafızlık sonrası eğitimi ile ilgili kararı verenin kendisi 
olduğunu, babasının yoğun bir hafızlık eğitimi sonrası kendisine daha fazla 
yüklenmeyi doğru bulmamış olabileceğini söylemiştir. Hafızlık sonrasında 
kendi kararıyla İslam İlimleri eğitimi almayı seçen katılımcı, babasının bun-
dan çok mutlu olduğunu da belirtmiştir. 

Eğitim hayatının neredeyse tamamında babasının kararlarına göre hare-
ket ettiğini belirten Ali, babasının kendisini imam hatip okullarına gönder-
mediğini ve bunun nedenini hala bilmediğini söylemiştir. 

İlkokuldan sonra başörtüsü sorunlarının başlaması sebebiyle babasının 
kendisini ortaokula göndermediğini belirten Melek ise ilkokuldan sonra 
devam ettiği yatılı Kuran kursunu da babasının isteği üzerine bıraktığını 
ifade etmiştir. 

Benzer şekilde Okan, kendisi hiç istememesine rağmen ailesinin isteme-
si dolayısıyla imam hatip ortaokuluna gittiğini; Sevda, ailesinin kendisi-
ni ilkokul ile ortaokul arasında Kuran kursuna gönderdiğini, sonrasında 
-kendisinin de bu aradan sonra ortaokula devam etmeyi pek istememesiyle 
beraber- başörtüsü sorunlarının başlaması dolayısıyla ortaokula gitmesine 
müsaade etmediklerini; Feride ise ilkokuldan sonra imam hatip ortaokulu-
na gitmesinde aile faktörünün belirleyici olmasıyla beraber kendisinin or-
taokuldan sonra liseye devam etmeme isteğinin ailesi tarafından saygıyla 
karşılandığını belirtmiştir.

İlkokulu köyünde okuduktan sonra ortaokula devam etmemiş olan Filiz ise 
bu konuda: 

“Çok da öyle okumak hakkında bir bilgimiz yoktu. Yatılıda okuma 
kız çocuğu için biraz zor gibi(ydi). Abimler okudu ama ‘Aileler 
(kızları) göndermiyordu’ diyeyim” demiştir.

Ortaokulu ve liseyi ilçelerindeki imam hatip okulunda okuyan Zeynep de 
genel tabloya aykırı bir resim çizmeyerek; ailesinin, kendisini normalde 
okutmayacağını, ama ilçelerinde kız imam hatip ortaokulunun açılmasıyla 
dedesinin büyük bir heyecana kapılarak kendisinin ne olduğunun farkın-
da dahi olmadığı bir şekilde bu okula kayıt ettirildiğini, lise sonrasında ise 
ailesinin bir kız çocuk olarak daha fazla okumasına gerek görmediğini an-
latmıştır.

“Tabii ki Dini Eğitimi Alacak, Ama Bilinçli İnsanlarla…”

Katılımcılardaki en belirgin ortaklıklardan biri; sadece dini eğitimin ver-
ildiği, dünyevi eğitimden yoksun bir eğitimin yetersiz görülmesi olmuştur. 
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Bu anlamda katılımcıların çoğu hem çocuklarının dini ve dünyevi eğitimi 
bir arada almaları gerektiğini düşünüyor hem de eğitimi verecek olan 
şahısların sadece dini eğitim ile değil dünyevi eğitim ile de mücehhez ol-
maları gerektiğini düşünmektedirler.

Mülakatta sübyan mektepleriyle5 ilgili konuşulduğu sırada Feride şunları 
söylemiştir: 

“Kişi, yani ev hanımıdır, bir şeye karar vermiştir, Kuran’ı da çok iyi 
biliyordur. ‘Ben açacağım bir sübyan mektebi, dini eğitim vere-
ceğim.’ Tamam, güzel, verebilirsin ama... o eğitimi sadece Ku-
ran’la mı alacak o çocuk? Çocuk orada sosyal ortamın içerisinde.. 
Arkadaş.. İletişim.. Acaba öğretmen ne kadar sabırlı, çocuğa nasıl 
yaklaşır? Evet, Kuran eğitimi vereceksin ama çocuğa yarama-
zlık esnasında vereceğin cezalar da çok önemli. Sen kafana göre 
(davranamazsın).. aile içerisinde çocuğuna nasıl davranıyorsan 
okulda da o şekilde davranırsın. Çünkü bilmiyorsun ki, aldığın eği-
tim.. o psikolojik eğitimler, o çocuğun ruh hali.. Bunlar ancak oku-
yarak, öğrenerek yapabileceğin (şeyler).. bitmiyor Kuran’la. Tabii 
ki dini eğitimi alacak, ama bilinçli insanlarla.” 

Katılımcıya sübyan mektepleri kimlerin açması gerektiğine dair düşüncesi-
nin sorulması üzerine ise; 

“Yani öncelikle bu eğitimi almış olan kişiler açmalı.. ya da herhan-
gi biri açar, ama öğretmenlerini çocuk gelişimi (bölümü) mezunu 
olmuş kişilerden seçecek. Dini eğitimini verecek kişiyi de ona göre 
seçecek, hiç değilse, psikoloji eğitimini almış çeşitli kurslar var, 
çocuk psikolojisiyle ilgili.. çocuk gelişimiyle ilgili sertifikalar veren.. 
en azından buralardan bir sertifika almış, bilinçli insanlar tarafın-
dan açılmalı” ifadelerini kullanmıştır. 

İslami bir şuurdan bahseden Yusuf, kendi hayatından vazgeçerek bir şeyler 
yapmaları gerektiğine inandığını söyledikten sonra eklemiştir: 

“Bunun dünyayı sarsmadan yapılması gerektiğini biz çok sonra 
öğrendik.” 

Kendisinin aldığı eğitimin dünyevi noktada yetersiz kaldığını, dünyevi eğiti-
min eksik olduğu bir eğitim sisteminin öngörüsüzlük anlamına geldiğini şu 

5 Sübyan mektepleri Osmanlı döneminde yaygın kurumlar olmakla beraber, bu çalışmada, 
Gazi Mahallesi’nde yaygınlaşmış, 4-6 yaş arası çocuklara temel dini eğitim veren, aynı za-
manda şimdiki anaokullarına ve kreşlere benzer müfredatlara da sahip olabilen resmi/gayri 
resmi eğitim kurumlarını ifade etmektedir.



161DİNDARLARININ EĞİTİME BAKIŞLARINDAKİ DEĞİŞİM: GAZİ MAHALLESİ ÖRNEĞİ

sözlerle ifade etmiştir: 

“Sistemde dünyevi bir kaygı yoktu. ‘Bu ilmi çok ciddi bir şekilde 
alın, dünyayı hiç dert etmeyin. Onu Allah size nasip edecek.’ Bu 
bir öngörüsüzlüktü. 28 Şubat döneminde hocalarımız da gördü 
bunu. Çünkü bir sürü yetişmiş insan vardı; fakat örneğin hiç birisi 
müsteşar değildi, müftü bile değildi, hiçbirisi üniversitelerde aka-
demik kariyer yapmamıştı. Bu insanları buralara yönlendirmeleri 
gerekiyordu. Hepsi eften püften işlere başladı.” 

Katılımcı, bu noktada eften püften işler derken neyi kastettiğini de sözler-
inin devamında belirtmiştir: “...ticarete girmek, öğretmen olmak, mali 
müşavir olmak.” Yoğun bir dini eğitim almış olan Yusuf; ailelerin, dün-
yevi bir eğitimin verilmediği bu sistemde çocuklarının gelecekleri adına 
kaygılandıklarını, dünyevi bir makam edinme ihtimalinin görünmemesi 
sebebiyle çocuklarının bu sistemde sonuna kadar devam etmelerine razı 
gelemediklerini belirtmiştir. 

Ali de benzer şekilde, herhangi bir eğitim sistemi için şunları söylüyor: 

“İki yönü olacak (olmalı): bir ilmi olacak (olmalı), iki makamı 
olacak (olmalı).”

Çocuklarını imam hatip okullarına göndermek isteyen Zeynep, imam hatip 
okullarının önünün kapatılması ve bunun bir sonucu olarak, buralarda 
verilen dünyevi eğitimin kalitesinin düşmesiyle ilgili şunları söylemiştir: 

“O zaman ben çok üzülmüştüm. Dört tane çocuğum var.. gerçekten 
imam hatipte okumak istiyordum.. ve de okutmak da istiyordum.. 
‘Bir lise mezunu olsunlar, evde otursunlar.’ gibi bir düşüncem yok, 
üniversiteyi de okutmak istiyordum, hala da istiyorum.. Mesela 
matematiksel derslerin üzerinde çok durulmadığını duymuştum, 
yüzeysel geçildiğini biliyordum. O zaman ‘Tüh!’ diyordum. Benim 
çocuklarım matematikte iyi çünkü. O zaman dua ediyordum. ‘Ben-
im çocuklarıma kadar düzelse..’ diyordum.”

Bununla birlikte dini ve ahlâkî eğitim verdiği için çocuğunun imam 
hatip okullarına gitmesini istediğini belirten fakat şimdi açık olsa da 
siyasi koşulların değişmesiyle imam hatip okullarının önünün tekrar 
kapanabileceğini düşünen ve bu sebeple şu an düz bir ortaokula devam 
etmekte olan çocuğunu imam hatip okuluna göndermeme kararı aldığını, 
göndereceği okulun dini eğitim vermesinin yanında dünyevi bir gelecek 
de vaat etmesi gerektiğini belirten katılımcılar da söz konusudur [Okan ve 
Sevda]. Bu konuda Sevda şunları söylemiştir: 
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“Aslında kararsız kaldığım da doğru. Gerçekten hani yarı yarıya 
kararsızdım. İmam hatip mi, düz ortaokul mu? Ama işte gelecek 
kaygısı yüzünden imam hatibi tercih etmedim.” 

Çocuğunun düz ortaokula gitmesi durumunda da dini eğitim almasının 
mümkün olduğunu söyleyen Okan; 

“Düz ortaokulda da seçmeli ders olarak din dersini gösterirsin, 
öyle olur yani” demiş ve çocuğunun almasını istediği dini eğitimi 
karşılamak üzere okulda verilen seçmeli dersin işlevsel olduğunu 
ifade etmiştir.

Çocuklarının okuması gerektiğine olan inancının eskisinden fazla olduğunu 
belirten bir katılımcı ise şunları söyleyerek çocuklarının hem dini hem de 
dünyevi alanda ilerlemesi gerektiğini belirtmiştir: 

“Eskiden okumadan da lise mezunu belki bir yerlere gelebilir(di). 
Ama şimdi o dönemler de bittiğinden okumak, okumak, okumak!.. 
Sadece maddi sebeplerden değil, mesleği eline aldıktan sonra din 
araştırılsın, Kuran şeyleri araştırılsın. Okul bittikten sonra bunları 
yapmalarını isterim yani her alanda.” [Filiz] Aynı zamanda bu 
katılımcı, çocuğuna eğitim verecek olan kişide aradığı özellikleri 
anlatırken “Bilemiyorsun yani, normal eğitim almamış hocalar da 
oluyor. O tür şeylerde çocuğa eğitimli birinin eğitim vermesi nere-
de, eğitimsiz birinin eğitmesi nerede.” diyerek dünyevi yani nor-
mal eğitim almamış eğitimcilere güvenemeyeceğini belirtmiştir.

Resmiyet Vurgusu: “Gayri Resmi Olarak Hiçbir Okula Göndermem 
Çocuğumu.”

Araştırma kapsamında yapılan derinlemesine mülakatlarda, katılımcıların 
ortaklaştıkları en belirgin nokta, gayri resmi eğitim kurumlarına karşı 
takındıkları olumsuz tutumdu. Resmiyet her bir katılımcı için vazgeçile-
meyecek önemdeydi. Pek çok katılımcı, pek çok konudaki görüşlerini 
zaman zaman duraksayarak, zaman zaman tekrar düşünerek ifade etme 
ihtiyacı hissederken; hiçbir katılımcı resmiyetin, aksi düşünülemez bir ger-
eklilik olduğunu belirtirken tereddüt etmedi. 

“Gayri resmi olarak hiçbir okula göndermem çocuğumu” [Okan].

“Gayri resmi bir yere gönderir misin (çocuğunu)? deseler, gönder-
mem. Çünkü gayri resmi bir yeri denetleme şansım yok. Ama resmi 
yerleri denetleyebilirim ve onların gidişatına yön verme şansım da 
olabilir.. eleştirilerimle vs.. Ama gayri resmi yerlerde çocuğuma 
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fiziksel açıdan şiddet de uygulanabilir, bundan korkarım. Yani re-
smiyet çok önemli” [Yusuf]. 

“Resmi olmayan kurumları beğenmiyorum. Hiç kimsenin de 
çocuğunu göndermesini istemem açıkçası. Bu işin eğitimini almış 
hakkıyla yapmaya çalışanlar varken, sen bir yerden resmi olmay-
acak, merdiven altı derler ya, gidersin bir evin içerisinde orada 
çocukları toplarsın.. Ben karşıyım buna, hoşuma gitmiyor. Hem 
emeğe de haksızlık olmuş oluyor, o kadar okumuş insanların 
emeğine de girmiş oluyorsunuz. Hem de çocukların hem psikolojik 
hem sosyal imkânlarını da kısıtlamış oluyorsunuz” [Feride] ifadel-
eri, katılımcıların resmiyete ne kadar önem verdiklerini gösteren 
ifadeler arasında öne çıkmaktadır.

Bununla birlikte, çocuğunu önceki yıllardan birinde, yaz aylarında bir 
cemaate bağlı gayri resmi bir Kuran kursuna göndermiş olan Sevda, bu 
süreçte kayda değer bir korku yaşadığını belirtmiş ve bunun nedeni sor-
ulduğunda;

“Orada (resmi bir kurumda) seni muhatap alabilecek bileri var; bir 
kısım, bir devlet, bir birim var. Ama öyle gönderdiğin (gayri resmi) 
bir yerde kendini savunacağın bir birim, şikayet edebileceğin bir 
görevli hiçbir şey yok yani. Tamamen yasal değil. O yüzdendir bel-
ki. Yani bizim korkumuz tamamen yasal olmayan şeylerden yana, 
olan şeylerden yana değil” şeklinde cevap vermiştir. 

Eğitimde Çift Kutup: Dini Unsurlar ve Dünyevi Unsurlar

Katılımcılara kendi çocuklarının eğitim hayatına dair sorular sorulduğunda 
alınan cevaplarda görülen en önemli benzerliklerden biri; katılımcıların, 
çocukları için; modernize edilmiş, sosyal imkânları iyi olan, çocuklarının 
kişiliklerini geliştirmelerinde faydalı olacak eğitim kurumlarını tercih etm-
eleri ya da en azından çocuklarının alacağı eğitim için bu noktalara büyük 
önem vermeleri olmuştur. 

Bununla birlikte katılımcıların, çocuklarının alacakları eğitimin belirlenme-
sinde birbirinden oldukça farklılaşan görüşleri de bulunmaktadır.

Kendisi ortaokul ve lise eğitimini imam hatip okulunda almış olan Zeynep, 
aldığı eğitimden oldukça memnun olmasının etkisiyle çocuklarının tama-
mını imam hatip okullarına göndermeyi tercih ettiğini belirtmiştir. 

Ortaokulu imam hatip okulunda okuyan, lise eğitimini açıköğretimden 
tamamlamış olan ve halen açık öğretimden üniversite okumakta olan 
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Feride, çocuklarını, maddi durumlarının hangisine el vereceğine bağlı 
olarak, imam hatip okuluna ya da dini eğitim konusunda özel hassasiyete 
sahip olan bir özel okula göndermeyi planladıklarını ifade etmiştir.

İlkokul mezunu olan Filiz, beş çocuğundan dördünün, kendisinin 
onları imam hatip okullarında okutmak istemesiyle beraber onların 
istememelerine saygı göstererek, düz liseyi ya da anadolu lisesini tercih 
ettiklerini, dört yaşındaki çocuğunun ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 
bir anaokuluna gittiğini bildirmiştir.

Kendisi uzun yıllar İslami eğitim alan, ortaokulu ve liseyi bu eğitimi aldığı 
sırada açık öğretimden tamamlayan ve bugün mali müşavir olan Yusuf, 
Türkiye’de henüz yaygın olmayan bir okul türüne devam etmekte olan 
çocuğunun eğitimi ile ilgili şunları söylemiştir: 

“Ben kendi hafızlık yaptığım ortamların hala var olduğunu biliy-
ordum, fakat bugünkü manada aynı benim gibi bir insan yetişme-
sinin doğru olacağını düşünmedim, onun için (çocuğumu buraya) 
göndermedim. Çocuğumun buraya gitmesinin yeterli olacağını 
düşünmedim. Tek kutuplu olsun istemedim, sadece hafızlık eğitimi 
alsın, sadece İslami eğitim alsın istemedim. İslami eğitimi bütün 
kurum ve kurallarıyla alsın istedim, çünkü İslam sadece Kuranın 
lafzından ibaret değil. Onun bir de ruhu var, onun ruhunun her yere 
yansıması var. İktisadi sistemini öğrensin, matematiğine fiziğine 
kimyasına varıncaya kadar, tam olarak hepsini bir arada öğren-
sin istedim. Bence o (sadece İslami eğitim almak) İslama uygun 
bir şey değildi. Sadece ekmek yemek gibi... Yemek yerken ekmek 
yiyoruz, ama yanında bir sürü şey yiyoruz, ama ekmek yemeden 
de yapamıyoruz. Dolayısıyla böyle yavan bir gıdayla beslenmesi-
ni istemedim, hepsini almasını istedim. O yüzden kendi yetiştiğim 
kursa gitmesini istemedim. Kolejde bunlar vardı (fakat) orada ise 
eksik İslami alt yapıydı.” 

Sadece dini eğitimin verildiği bir sistemde yetişmiş, daha sonra kendi 
gayretiyle üniversiteye gitmiş, mevcut durumda ise yüksek lisans eğitimine 
devam etmekte olan katılımcı, kendi sözlerinden de kısmen anlaşılacağı 
üzere ortaokul çağındaki çocuğunu aynı anda hem hafızlık yapabileceği 
hem İslami ilimleri hem de standart ortaokul müfredatına uygun dersleri 
alabileceği bir kuruma göndermeyi tercih ettiğini, bunun oldukça bilinçli 
bir karar olduğunu anlatmıştır.

Ortak bir mülakat ile görüşleri alınan Okan-Sevda çifti ise çocuklarının 
Gazi Mahallesi’ndeki bir ilkokulun ardından ortaokula da burada devam 
ettiğini, bununla ilgili karar verme noktasında maddi imkânların ve gün-
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cel siyasi kaygıların etkili olduğunu belirtmiştir. Normal şartlarda Gazi Ma-
hallesi’ndeki bir okula göndermeyeceklerini, ancak ekonomik sebeplerin 
kendilerini buna ittiğini anlatırlarken, aynı mahallede bulunan imam hatip 
ortaokulunu tercih etmeme sebeplerinin, imam hatip okullarının siyasi ik-
tidar değiştiği takdirde tekrar sıkıntılı süreçlere girebileceğinden korkma-
ları olduğunu bildirmişlerdir: 

“Bunlar hep yaşanmış şeyler. Hep imam hatipliler dışlandı 
zamanında. Ee ne diyeyim sana, ordudan atıldı, şuradan atıldı, 
buradan atıldı.. bunlar yaşandı yani” [Okan].

Çocuklarının eğitim alacağı yerin belirlenmesinde en önem verdiği şeyin 
fiziksel koşullar olduğunu belirten Melek, bunun çocuklarının her ikisinde 
de solunum sistemi rahatsızlığı olmasından kaynaklandığını söylemiştir. 
Bununla birlikte, bu süreçlerde esasen karar verenin kayınpederi 
olduğunu, onun da dini eğitim noktasında hassas bir koleji tercih ettiğini, 
kendisi için de bunun mümkün olan en iyi tercih olduğunu ifade etmiştir.

Ali ise çocuklarının gideceği eğitim kurumunun belirlenmesi noktasında, 
kendisi için en önemli olanın, söz konusu kurumun kendi türünde en iyisi 
olması olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, çocuklarını göndereceği ku-
rumun lokasyonunun çok önemli olduğunu, şehirde bulunmasının büyüm 
önem arz ettiğini söylemiştir: 

“Beyoğlu, gavur yeri.. Eyüp, yobaz müslümanların, yobaz demi-
yorum ama anla yani.. Fatih, şehir yeri. Şehir olmalı. Elinde bir 
şey olmadan bir şeyler öğreniyorsun zaten buralarda, farkında ol-
madan oluyor.”

“Diretmedim, İstemedikleri Bir Şey Yapmalarını İstemedim.”

Araştırma kapsamında mülakat yapılan sekiz katılımcının da sahip olduğu 
ortak noktalardan biri, eğitim hayatlarına dair karar alma süreçlerinde, 
kendilerinin değil ailelerinin etkin olmalarıdır. Buna karşın, katılımcıların 
önemli bir kısmında, çocuklarının eğitim hayatlarına dair karar alınmasın-
da, kendilerinin yanında çocuklarının düşüncelerinin, hislerinin ve yatkın-
lıklarının büyük role sahip olduğu görülmüştür. 

Söz gelimi Yusuf, sübyan mektebine kayıt ettirdiği oğlunun, buraya devam 
ettiği 15 günün sonunda kendisini mutsuz ve huzursuz hissetmesi dolayısıy-
la onu buradan aldığını, daha sonra oğlunu bir anaokuluna götürdüklerini 
ve kendisinin buraya da devam etmek istemediğini belirtince onu buraya 
göndermediklerini anlatmıştır. Aynı katılımcı iki yıl sonra kızlarını da bir 
sübyan mektebine gönderdiklerini, ancak kızlarının kuzeni ile aynı ana-
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okuluna devam etmek istemesi üzerine, onu sübyan mektebinden alıp söz 
konusu anaokuluna kayıt ettirdiklerini belirtmiş ve çocuklarının ne istediği-
nin önemli olduğunun altını çizmiştir. 

Benzer şekilde, çocuklarının imam hatip okullarına gitmesini çok istediği-
ni belirten Filiz, şu an liseye veya üniversiteye gitmekte olan çocuklarının 
hiçbirinin imam hatip okullarına gitmek istemediğini belirttikten sonra 
şöyle demektedir: 

“Ben de diretmedim, istemedikleri bir şey yapmalarını istemed-
im.” 

Şu an dört yaşında olan en küçük çocuğunu ileride imam hatip okuluna 
gönderme düşüncesinin olup olmadığı sorulduğunda ise cevabı; 

“Razı gelirse var.” olmuştur. 

Yine benzer şekilde, ortaokula devam etmekte olan çocuğunun seçmeli 
ders olarak temel dini bilgiler veren bir ders seçtiğini belirten Sevda; 

“Onu biz seçmesini rica ettik oğlumuzdan. Kırmadı bizi, seçti” 
demiş ve bu noktada oldukça demokratik olduklarını belirtmiştir. 

Dini Eğitim Veren Kurumlar Konusunda Çeşitlenen Görüşler

Katılımcılara, şu günlerde Gazi Mahallesi’nde yaygınlık kazanan sübyan 
mektepleriyle ilgili görüşleri de sorulmuş ve büyük çoğunlukla bu mek-
teplerin hem dini eğitim verme hem de çocuğu sosyalleştirme anlamında 
oldukça işlevsel olduğunu düşündükleri görülmüştür. Katılımcıların büyük 
çoğunluğunun yaklaşık olarak paylaştığı düşünceleri Yusuf şöyle ifade et-
miştir: 

“Sübyan mekteplerinin toplumda ciddi bir rolü var aslında. Şu an 
elimizdeki örneklerin bu rolün farkında olup olmadıklarını sorar-
san, bence bu rolün çok ciddi farkında değiller. Bunun birkaç 
tane sebebi var. Birincisi maddi kaygılar çünkü hiçbirisi o maddi 
sorunların üstesinden gelebilmiş değil. İkincisi bu mektepler aynı 
zamanda ehli olmayan insanlar tarafından yapılıyor, akademik al-
tyapısı olan insanlar değil. Kendileri zaten toplumda bir role sahip 
değiller ki çocuklara böyle bir rolü aşılasınlar.” 

Bununla birlikte, sübyan mektepleri konusunda diğer katılımcılardan 
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oldukça farklı görüşlere sahip olan Ali, bu mektepleri kesinlikle tasvip 
etmemektedir: 

“Süreç doğal olacak. 6 yaşındaki çocuğu anormal bir sürece sokuy-
or, bir yıl sonra o süreç bitiyor, çocuk sudan çıkmış balığa dönüyor, 
bir daha da kendini toplayamıyor. Çocuk bir sürü ilahi biliyor, sor, 
10 yaşında namaz kılmazlar. (Bu mektepler) Hiç olmasa daha iyi. 
Niye? Çünkü ihtiyaç yok. İslamın gereklerini yaşatsınlar, ama Al-
lah peygamber dedirtmesinler.. Onlar ileride zaten anlarlar neden 
yaptıklarını.. gerekçesini sunmayacaksın.. o yaşta erken.. o ileride 
kendi bulur.. sen sadece alıştıracaksın.. kendiliğinden bir süreç ola-
cak.”

Katılımcıların imam hatip okullarıyla ilgili görüşleri değerlendirildiğinde 
ise çoğunun bu okulları olumladığı, dini eğitim noktasında oldukça işlevsel 
olduklarını düşündüğü görülmektedir. Ancak bu noktada iki katılımcının, 
çoğunluğun bu fikrinden uzakta olduğu, imam hatip okullarında verilen 
dini eğitimi oldukça yetersiz buldukları dikkat çekmektedir.

İlkokuldan sonra üç yıl kadar gayri resmi bir kursta, İslam ilimlerine giriş 
eğitimi alan Melek, imam hatip okullarına gitmenin bir ayrıcalık olduğunu 
çünkü bu okullarda okumanın çok zor olduğunu belirtmiştir. Bu okullar 
için “Diğer okullardan bir farkı olduğunu düşünmüyorum” diyen katılımcı, 
buralarda düz okullardaki derslerin yanı sıra dini derslerin de olması se-
bebiyle, imam hatip okulunu başarıyla bitirebilmek için daha zeki olmak 
gerektiğini düşünmektedir.

İlkokuldan sonra bir yıl Kuran kursuna gitmiş ve ortaokulu evlendikten 
sonra açık öğretimden okumuş olan Sevda, imam hatip okullarıyla ve o 
okullara devam eden öğrencilerle ilgili şunları söylemektedir: 

“Hani daha dini açıdan mı diyeyim, İslami açıdan mı diyeyim, daha 
terbiyeli bence, ne bileyim, daha ahlaki mi oluyor imam hatipler.. 
Ne bileyim, düz okullar gibi çok fazla şey insan olmuyor.. yani ne-
rede haşere varsa normal ortaokullarda, imam hatiplerde sanki 
daha seçilmiş öğrenci.. sanki daha çok bilinçli annelerin babaların 
öğrencileri.. daha çok böyle ayıklanmış öğrencilerdir gibi geliyor.” 

Aynı katılımcı, eşi Okan gibi, imam hatiplerin dini eğitim almak için de 
doğru yerler olduğunu düşünmektedir. Bununla beraber her ikisi de imam 
hatip okullarının önlerinin açık olmasını mevcut hükümete bağlıyor ve ile-
ride bu okulların önlerinin kapatılması riskinin hâlâ var olduğunu, bu sebe-
ple de çocuklarını bu okullara gönderemediklerini söylemişlerdir.
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Hem dini eğitim noktasında hem de dünyevi dersler noktasında imam 
hatip okullarının eskisi kadar parlak olmadığını düşünen ve bu durumu 
teknolojik, bilimsel gelişmelere bağlayan Feride, imam hatip okullarını 
düne kıyasla daha kötü durumda bulsa da bugünkü koşullarda yine -en 
azından dini eğitim açısından- en iyi eğitimi verecek okul türleri arasın-
da görmektedir. Çocuğun başarısının devam ettiği kurumdan ziyade kendi 
yatkınlıklarıyla ilgili olduğunu düşünen katılımcı, mevcut koşullarda imam 
hatip okullarının önünün kapatılması riskinin hâlâ söz konusu olabileceği-
ni söylemekle beraber bu riskin göze alınabilir bir risk olduğunu, bu riske 
rağmen bu okulların tercih edilesi olduğunu dile getirmiştir.

Kendisi ilkokul mezunu olan ve çok istemesine rağmen çocukları imam 
hatip okullarında okumamış olan Filiz, imam hatip okullarında çocuklarının 
daha iyi bir dini eğitim alacaklarına inandığını belirtmiştir.

Kendisi ortaokulu ve liseyi imam hatip okulunda tamamlamış ve şu an dört 
çocuğu da imam hatip okullarına devam etmekte olan bir başka katılımcı 
da benzer şekilde imam hatip okullarının, kendi zamanına kıyasla daha 
kötü bir eğitim verdiğini düşünmekle beraber, bu okulların kendisi için 
vazgeçilmez okullar olduğunu, ahlaki eğitim verme noktasında en iyi okul-
lar olduklarını söylemektedir: 

“Ahlaki eğitim vermesi imam hatibi seçmemizde en önemli se-
bep.. Dini, kitaplardan öğrenebiliyor ama oturup kalkmasını, nasıl 
konuşacağını bilmesi benim için en önemlisi. Dini eğitim zaten 
geliyor peşi sıra.. dini eğitim en ufak ayrıntısına kadar veriliyor 
zaten bundan şüphe duymuyorum. Benim için o (imam hatibe git-
tiğim) dönem güzeldi yani, belki öyle olduğu için hep güzel hayal 
ediyorum. Ama okula da gidiyorum, toplantıları kaçırmam, hoca-
ların çoğunu  birebir tanıyorum, gayet güzeller. Üniversite için de 
bir şeyler vermeye gayret ediyorlar. Memnunum yani.”

Üç yıl resmi bir kursta hafızlık eğitimi aldıktan sonra altı yıl İslam ilimleri 
eğitimi alan katılımcı, imam hatip okullarıyla ilgili, bu eğitimleri aldığı 
dönemlerdeki görüşlerini şöyle anlatmıştır: 

“Biz o dönem imam hatiplere aşırı sığ olarak bakıyorduk, sığ old-
uğunu da biliyorduk zaten. İmam hatipte yetişmiş bir arkadaşımı-
zla yan yana geldiğimizde onun alt yapısının olmadığını görüyor-
duk. Orada her şey yüzeysel veriliyordu. Ama şu onlarda da vardı: 
İslami kültür, İslami iktisat, İslami medeniyet fikri onlarda da vardı. 
Ama İslami ilimlerde eksiklerdi, üstelik bunun gerekli olduğunu da 
düşünmüyorlardı fazlalık olarak görüyorlardı.” 
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Üniversiteyi bitirip askerden döndükten sonra İslami harekette faal olma-
ya başlayan, bugün hâlâ İslami harekette olduğunu belirten ve bunun önc-
esinde herhangi bir kurumdan dini eğitim almamış olan Ali, kendisi üniver-
sitedeyken kız kardeşini imam hatip ortaokuluna göndermediğini söylemiş 
ve şöyle eklemiştir: 

“Eğer namaz kılmasaydı gönderirdim.” 

Dini yaşamak noktasında namazdan gerisinin yalan olduğunu söyleyen 
katılımcı, imam hatip okullarını dini eğitim vermesi noktasında işlevsiz 
görmektedir: 

“Orada (imam hatip okullarında) bir Arapça öğretiyor(lar), onu da 
tam öğretmiyor(lar).. Şu anda imam hatip yalan, sadece adı var.” 

Ali, imam hatip okullarını daha çok siyaseten bir taraf olma noktasında an-
lamlı bulmaktadır. Normal vatandaşın çocuğunu oraya gönderebileceğini, 
hatta göndermesi gerektiğini ancak zeki çocukların bu okullara 
yönlendirilmediğini, buraların zeki çocuklara hem dini hem de dünyevi 
anlamda bir gelecek temin etmediğini söylemiş ve devam etmiştir: 

“Şu anda imam hatibin ne ilmi var ne makamı var. Benim dönemi-
mde de imam hatipte ilim diye bir şey yok(tu).. Hiç olmadı. (imam 
hatip okuluna giden) üç tane sure bilirdi, cuma namazının farzını 
bilirdi, o kadar.”
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Sonuç Yerine

Eğitimle ilgili pek çok tutum ve davranış noktasında ortaklaşan katılımcılar 
eğitim kurumlarıyla ilgili görüşleri noktasında ise oldukça çeşitli görüşler 
ortaya koymaktadır. Söz konusu bu çeşitliliğin sebebinin kişisel tecrübel-
erindeki farklılıklar olduğu söylenebilir. Bu farklılıklar onların mevcut dini 
eğitim kurumlarına olan bakışlarını çeşitlendirmiştir. Zira her biri oldukça 
farklı süreçler aracılığıyla dini eğitim almış ve kendilerini bu süreçlerin 
üzerine inşa ettikleri dindarlık anlayışıyla tanımlamaktadırlar. Bununla 
beraber yaşadıkları toplumun içinden geçtiği süreçlerin, onların pek çok 
noktada ortak bir tutum sergilemelerini sonuç verdiği söylenebilir. Bir baş-
ka deyişle her ne kadar kişisel tecrübeleri eğitim kurumlarına bakışların-
da çeşitliliği doğursa da toplumsal tecrübe, katılımcıları ortak bir zemine 
ait kılmaktadır. Buna göre, kendileri ailelerinin yönlendirmeleriyle eğitim 
almış olan katılımcılar çocuklarını bu konuda çok daha özgür bırakmak-
ta; onların isteklerine, duygu ve düşüncelerine uygun düşmeyen adımlar 
atmaktan geri durmakta, çocuklarının rızalarını kendi rızalarının önünde 
tutabilmekte, karar alma süreçlerinde çocuklarının arzularını temel al-
abilmektedir. Katılımcılar çocuklarının dini bir altyapıya sahip olmalarını 
önemsemekte, bununla birlikte eğitimle ilgili tutum ve davranışlarını dün-
yevi unsurlar üzerine inşa edebilmektedir. Onlar, yalnızca seküler eğitimin 
değil çocuklarının alacakları dini eğitimin de kendisini dünyevi parametrel-
er ile ispatlamış kişi ve kurumlar tarafından verilmesi gerektiğini düşün-
mektedirler. 

Gazi Mahallesi’nde yaşayan ve kendisini dindar olarak tanımlayan bireyler-
le derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilerek yürütülen bu araştırmanın 
sonunda varılan en belirgin nokta, kendisini dindar olarak tanımlayan bu 
bireylerin İslami hassasiyetlerini kaybetmemiş olmakla beraber eğitim 
konusunda kayda değer bir sekülerleşmenin etkisi altında olduklarıdır. 
Çoğunlukla dini ve dünyevi eğitimi birbirinden ayıran katılımcılar, kimi nok-
talarda dini eğitimin kendiliğindenliğini dahi savunmuş, kurumsal bir eği-
time gerek olmadığını ya da düz okullarda alınan seçmeli derslerin kâfi ola-
cağını, dini bilgilerin evde verilebileceğini ve eğitim kurumlarından esasen 
ahlaki bir eğitim bekleneceğini belirtmişlerdir. Bu noktada en farklı yaklaşı-
ma sahip olan katılımcının, üniversite öncesinde, 6 yılı Osmanlı dönemind-
en kalma bir müfredatla eğitim veren gayri resmi bir kurumda olmak üzere 
9 yıl süren kapsamlı bir İslami ilimler eğitimi almış olması oldukça dikkat 
çekici bir nokta olarak görülmektedir. Bugün mâli müşavirlik yapan ve İs-
lam İktisadı alanında yüksek lisans eğitimi alan bu katılımcı, dini eğitim ile 
dünyevi eğitimi birbirinden ayırmamakta, aksine bu ayrımı yapmanın hiç 
de İslami olmadığını belirtmektedir. Cumhuriyet sonrası yürütülen seküler-
leşme politikalarının uzun yıllar tamamen dışında kalmış ve bu sırada ciddi 
bir İslami eğitimden geçmiş olan, arkasından seküler sistemde de lisans ve 
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yüksek lisans eğitimi alan bu katılımcının dini ve dünyevi eğitimi birbirin-
den ayırma noktasında diğer katılımcılardan farklılaşmasının, sekülerleşme 
politikalarının başarısının tersten okunması noktasında oldukça anlamlı 
olduğu söylenebilir. Bu anlamda bu politikalardan kendini koruyabilmiş 
bir müfredat üzere yıllar süren bir eğitimden geçen bu katılımcı, dini ve 
dünyevi olanın birbirinden ayrılması ve gündelik yaşam pratiklerinde dini 
olanın etkisini azaltması anlamına gelen sekülerleşmeden (Tekin, 2014, 
s.309) -en azından eğitim noktasında- etkilenmemiş görünmektedir. Bunu, 
sekülerleşme politikalarının başarılı olduğunu tersten ifade eden dikkate 
değer bir gösterge saymak mümkündür.
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      Köksal PEKDEMİR1

Özet

Din ve zihniyet olarak isimlendirilen olgular, en tenha köşeler dahil olmak 
üzere, toplum hayatının hemen her noktasında, genellikle de birbiriyle 
ilişkili olarak ortaya çıkmasından dolayı, sosyolojinin önemli uğraş alan-
larından birisini oluşturmaktadır. Zihniyetleri çözümlemek ve din ile olan 
ilişkisini ortaya koymak hem geçmişte yaşanılan etkileşim ve değişimleri 
kavramak ve içerisinde yaşanılan süreci anlamak hem de geleceği tahmin 
etme, diğer bir ifade ile dünü ve bugünü anlamlandırma, yarının ise nasıl 
şekilleneceğine ilişkin öngörüde bulunma yani ‘toplumsal değişim’i anla-
ma açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple zihniyet yapılarında meydana 
gelen değişimleri ve zihniyetlerin din ile olan irtibatını anlamadan toplum-
sal değişimi anlamak/anlamlandırmak ortaya eksik bir çalışma çıkartacak-
tır. Buradan hareketle makalenin konusu, zihniyet-toplumsal değişme ve 
zihniyet-din arasında var olan ilişkiyi ortaya çıkarmak, sonrasında ise Zihni-
yet ve Din isimli eserinden yola çıkarak, söz konusu alanlara yönelik Ülge-
ner’in nasıl bir örneklik oluşturduğunu ortaya koymaktır. Makalenin amacı 
toplumsal değişimi anlamada araçlardan birisi olan ‘zihniyet değişimi’ni, 
-dini de dikkate alarak- anlamanın önemini açıklamaktır. Çalışmada önce-
likle zihniyet kavramı tanımlanıp, zihniyet-toplumsal değişme ilişkisine 
değinilecek, sonrasında ise din-zihniyet ilişkisi ele alınacaktır. Daha sonar 
da Ülgener’in “Zihniyet ve Din” eserinin değerlendirmesi yapılacak ve zih-
niyet okuması açısından Ülgener’in nasıl bir örneklik oluşturduğu meseles-
ine değinilecektir. Sonuç kısmıyla da çalışma nihayete erdirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ülgener, Din, Zihniyet, İktisat, Toplumsal Değişme. 

1   İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi, Yüksek Lisans Öğrencisi
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ZİHNİYET VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Türkiye’de henüz kendisini tam olarak ispat edememiş olsa da, sosyolo-
jinin ve onun bir alt disiplini olan din sosyolojisinin önemli uğraş alan-
larından birisi, zihniyet-din arasındaki ilişkisinin araştırılması, buradan 
hareketle de toplumsal değişimin incelenmesidir. Bu alana yönelik ilk 
çalışmalardan birisini sosyolojinin “kurucu babalar”ı arasında sayılan We-
ber, “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” ismini verdiği araştırmasıyla 
gerçekleştirmiştir. Söz konusu eser, din-zihniyet irtibatını ortaya koyup, 
değişim ile olan ilişkisini kurması ve alanında ilklerden olması sebebiyle 
önemlidir. Bununla birlikte Türk sosyoloji geleneği içerisinde, zihniyet 
araştırmaları konusunda Weber’le beraber Ülgener ismi de oldukça önem-
li bir yer tutar. Ülgener’in bu derece önemli olmasının nedeni Özkiraz’ında 
belirttiği gibi, din-zihniyet incelemelerini Türk sosyal bilimler geleneğine 
dahil eden ilk kişi (Özkiraz, 2007, s.36) olmasından dolayıdır. Zihniyet-din 
araştırmasını “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” isimli eseriyle dün-
ya sosyal bilimler geleneğine dahil eden Weber ile, onun adımlarını takip 
ederek kaleme aldığı “Zihniyet ve Din” isimli çalışmasıyla, Türk sosyal 
bilimler geleneğine dahil eden Ülgener, alana yönelik öncülerden olmaları 
ve kendilerinden sonraki çalışmalara rehberlik etmeleri açısından oldukça 
önemli isimlerdir.  

Örtük referans sistemi olarak tanımlanan (Muccihıellı, 1991, s.7) 
zihniyetlerin incelenmesi, toplumsal yapıda meydana gelen değişme ve 
çatışmaları ya da tam tersi durağanlık/muhafazakarlık ve bütünleşmeleri 
anlamamız, anlamlandırmamız açısından önemlidir. Bu sebeple aşağıdaki 
bölümde toplumsal mekanizmanın işleyişi açısından önemli roller üstlenen 
ve toplum açısından işlevsellik yönü ağır basan zihniyet kavramı üzerinde 
durulacak ve toplumsal değişmeyle olan etkileşimine değinilmeye 
çalışılacaktır. 

Günlük kullanımda zihniyet; davranışlar ile gözlemlenebilen örf ve adetler 
ile birleştirilmiş bir düşünce hali, herhangi bir inanç sistemiyle bağlantılı 
psikolojik eğilimlilikler bütünü, “çevredeki kültürün içerdiği norm ve 
değerlerin özümsenmesi ile edinilen ortak bir referans çerçevesi”, eyleme 
dönüşmüş davranış şekli, bir grup insanın ortak referans örüntüsü (Mucci-
hıellı, 1991, s.17-23), “aynı kişide yerleşmiş olup kendi aralarında mantık 
bağlarıyla örülmüş bulunan bir fikirler ve entelektüel eğilimler bütünü” 
(Bouthoul, 197, s.21), dünya ile insan arasına giren prizma (Bouthoul, 
1975, s.7), “bireyin davranışlarında sürdürdüğü değer ve inançlar to-
plamı” (Yavuz, 2012, s.589), “kendini bir takım hareket ve davranış norm-
ları halinde açıklayan bir yaşama stilinin ifadesi”, toplum içindeki bireyin 
dünyaya, çevreye, olaylara, eşyalara vb. yapılara bakış açısı (Ülgener, 1983, 
s.21-28), “dış gerçekliğin doğasına ve işleyişine ilişkin ölçütler veren, sınır-
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lar çizen ve gözlemlerimize anlam kazandıran bütüncül bir yaklaşım tarzı” 
(Mahçupyan, 2008, s.13), “bir toplumsal projeksiyon sistemi”,  “kendini 
birtakım hareket ve davranış normları halinde açıklayan bir yaşam sistemi” 
(Aydın, 2013, s.506-507), “düşünüş, duyuş ve davranış tarzı” (Günay, 2014, 
s.228), “farklı değerler bileşkesinde ortaya çıkan bir olgu” (Aydın, 2010, 
s.21), “insanlara istikamet vermeye yarayan birer harita” (Mardin, 2015, 
s.25) şeklinde tanımlanmaktadır. 

Yukarıda değinilen tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere zihniyeti 
açıklayan bu yaklaşımların hemen hepsinde ortak nokta; zihniyetlerin 
nesne, eşya, çevre, evren ve insan gibi faktörlere karşı bireyde yerleşen 
bir tür “bakış açısı” olmasıdır. Bu noktayı saklı tutup, sıralanan tanımları da 
dikkate alarak zihniyeti, ‘insanın muhatap olduğu her türlü şey karşısında 
göstereceği tepkinin şeklini belirleyen, yönünü tayin eden ölçünün/pusu-
lanın adı’ şeklinde kavramsallaştırmak mümkündür.

Zihniyetleri tarih boyunca yoğuran, şekillendiren pek çok öğe etkilidir 
(Muchielli, 1991, s.57). Bunlar din, eğitim, çevre, iklim, nüfus, politika, 
ekonomi gibi birçok unsurlardan örülü faktörler tarafından yönlendirilir 
(Ülgener, 2006, s.6). Ne var ki bu etki araçlarının hepsi, zihniyetleri ora-
dan hareketle de toplumsal değişmeleri farklı oranlarda etkilemektedir. 
Yukarıda da değinildiği üzere din, zihniyetleri etkileyen önemli faktörle-
rden birisidir. Genellikle dinler, zihniyetleri şekillendiren aynı zamanda 
da toplumsal değişmenin dinamiklerini sağlayan olgular olarak karşımıza 
çıkmaktadır.2 Bu meselenin detaylarına ilerleyen sayfalarda değinilecektir. 

Zihniyetler oldukça işlevseldirler. Toplum hayatında hem bireylere hem 
de gruplara sağladığı pek çok fayda vardır. Bunlardan bazılarını şu şekilde 
sıralamak mümkündür: Zihniyet, soyut ya da somut karşılaşılan her türlü 
varlık/nesne için gerçeğin bir açıklamasını verir ve böylece kişinin ya da 
grubun kendine göre anlama, anlamlandırma ve bilme ihtiyacını karşılar. 
Zihniyetler bireye kimlik kazandırır, öyle ki zihniyetler kültürün temel 
bileşkesidir ve toplumsal kimliği oluşturan diğer pek çok öğe ile sıkı bir il-
işki içerisindedir. Ayrıca zihniyetler, toplumsal sosyalleşmenin taşıyıcılığını 
da üstlenirler. Birey gruplara, kendi dünya görüşüne yakın görüşler bulun-
duğu için katılır ve böylece sosyalleşir. Zihniyetlerin sağladığı bir diğer fay-
da ise, kişiye güvende olduğu hissini vermesidir. Kişi kendi zihin yapısında 
olan kimselerle etkileşime girerek, kendi bakış açısına, davranış biçimler-
ine olan güvenini daha da kuvvetlendirir (Muchielli, 1991, s.21-23). 

Zihniyetlerin temelinde birtakım değer yargıları vardır. Burada bahsedilen 
değer bir grubun, ideal ve saygıya layık olduğunu kabul ettiği davranışın ar-

2   Dinlerin bu yönüyle ilgili bilgileri herhangi bir din sosyolojisi kitabında bulmak 
        mümkündür. Örneğin Ünver Günay’ın Din Sosyolojisi isimli eserine bakılabilir. 
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kasında var olan bir tür yasa, kural ya da genel bir ilkeyi ifade eder (Much-
ielli, 1991:35). Diğer bir ifade ile değer, kişinin ya da grubun eylemlerine, 
tutumlarına yön veren genel ilkenin adıdır. Bu ilke çerçevesinde kişi, olay, 
olgulara ve evrene karşı tutum ve davranış gerçekleştirir. Zihniyetlerin 
temelini oluşturan değerlerin, zihniyetlerin nasıl olması gerektiğini tayin 
eden, sınırlarını çizen, yol gösteren ana etken olduğunu söylemek müm-
kündür. 

Muccıhelli’ye göre (1991, s.23) zihniyetler toplumsal etki güçlerinin kay-
nağıdır. Ona göre, ‘edinim-yayılma’ ve ‘korunma-savunma’ mekanizmaları 
şeklinde iki büyük sosyo-psikolojik mekanizma, grupların yaşamına yön ver-
ir. İlk türden mekanizmalar, kendi dışındaki diğer grupları kendi görüşüne 
çekmek ve bu doğrultuda örgütlemeye yönelik ortaya çıkarken, ikincisi ise, 
zihniyetin taşıyıcılarının kendilerini tehlikede gördüğü anda ortaya çıkar, 
böylece taşıyıcılar sahip olduğu kimliği koruyabilme şansını elde ederler. 
Zihniyet çerçevesinde geliştirilen mekanizmalardan birincisi güçlü, hakim, 
tayin edici, yönlendirici ve ötekini değişime zorlayan konumda karşımıza 
çıkarken ikincisi, diğer zihniyet yapılarına göre aşağı, yani edilgen, zayıf, pa-
sif ve başkaları tarafından değişime zorlanan bir konumda karşımıza çıkar 
ve değişime karşı direnç meydana getirir. Birinci yaklaşım inşa edici, değiş-
tirici, ikincisi ise daha çok koruyucu, muhafaza edici, sınırlayıcı, savunmacı 
bir nitelik taşır. Bu yönüyle değişimi tayin eden ve değişimi sınırlayan olgu 
olarak zihniyetlerin incelenmesi, sosyoloji için önemli bir hale gelmekte-
dir.3

Zihniyet değişimleri hızlı ve sebepsiz bir şekilde gerçekleşmez. Zihniyette 
ve bunun neticesinde toplumsal yapıda bir değişimin meydana gelebilmesi 
için üç faktörün eş zamanlı olarak gerçekleşmesi gerektiğini söyleyebiliriz: 
Bunlardan birincisi; içerisinde bulunulan durumun kişi ya da gruplar üze-
rinde güçlü bir baskı (değişime yönelik bir baskı) yaratması ve bu baskının 
çoğunluk tarafından hissedilmesi, ikincisi; toplumda özgürlük alanlarının 
bulunması, üçüncü olarak ise; kişi ya da grup üyelerinin ortaya çıkan yeni 
ihtiyaca cevap verebilen ve yeterince değerlenmiş olan yeni sosyo-kültürel 
modellerden haberdar olmasıdır (Muchielli, 1991, s.60-61). Bu üç şart 
dikkate alındığında, zihniyet değişiminin, dolayısıyla toplumsal değişimin, 
toplumda yoksunluk duygusunun hakim olmasının doğal bir sonucu old-
uğu rahatlıkla söylenilebilir (Muchielli, 1991, s.71). 

Yukarıda yer alan faktörlerin her biri değişim için son derece önemlidir. 
Grupların kendi üzerlerinde hissettikleri baskı, değişimin en gerekli şart-
larındandır. Çünkü söz konusu değişimi zorlayıcı baskı olmadan, değişime 

3   Muccihelli tarafından sistematikleştirilen bu iki olgu, toplumsal değişim ile zihniyet 
arasında var olan ilişkinin incelenmesinde önem kazanmaktadır. Söz konusu iki ilke, zihni-
yet-toplumsal değişme arasında gerçekleşen üç farklı ilişki şeklinde ikisine gönderme yapar. 
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ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu baskı genellikle iç dinamiklerden çok, dış di-
namikler tarafından beslenmektedir. Gelişen iletişim ve ulaşım araçları, 
popüler kültür, medya, moda gibi aygıtların, değişimi zorlayan dış etken-
lerin başında geldiğini söylemek mümkündür. Değişimin ikinci şartı olan, 
‘toplumda özgürlük alanlarının bulunması’, diğer iki faktörü etkileme 
gücüne sahip olduğundan dolayı zihniyet değişimi için gereklidir. Özgür 
bir ortamın olmadığı zaman ve mekânlarda, değişimin baskısı, çevre-
de yaşanılan ve dayatılan değişimler, genel olarak göz ardı edilmektedir. 
Değişimi gerçekleştirmeyi başaran azınlıklar ise dışlanmaya ve ötekileştir-
ilmeye maruz kalmakta, böylece toplumsal çatışmayı körüklemektedir. 
Modern toplumda geleneksel topluma göre kırılma yaşamış olsa da, 
mahalle baskısı şeklinde isimlendirilen olgunun hala değişimi yavaşlatan 
ciddi bir baskı aracı olduğunu söylemek mümkündür. ‘Değişimi sağlaya-
cak modellerin olması’ şeklinde ifade edilen üçüncü tamamlayıcı şart 
da değişim için önemlidir. Bu modelleri iç bünyenin ürettiği ve dışarıdan 
transfer edilenler şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. İç bünyenin ürettiği 
model, grup içerisinde değişimi sağlayan, gruptan farklı, aykırı kimseleri 
ifade ederken, dışarıdan transfer ise, grup dışından bir ya da birden çok 
kimsenin, grup üyelerinin kendileri için yabancı olan zihniyet yapılarını 
benimsenmesinde rol oynayan, örneklik oluşturan kimseleri ifade eder. İç 
bünyenin ürettiği modeller, dışarıdan transfer edilene karşı, çok daha ko-
laylıkla kabul görür ve benimsenir.4

Çalışmamızı üzerine inşa ettiğimiz temel varsayım; zihniyet değişiminin 
toplumsallıktan bağımsız olarak düşünülemeyeceğidir. Öyle ki toplumsal 
değişim dediğimiz olgu, aslında bireylerin zihniyetlerinde meydana gelen 
değişimin ürünüdür ve cesur olmak gerekirse bu, değişimin kendisidir. 
Muccihelli’in de söylediği üzere (1991, s.59) toplumsal değişimin 
incelenmesi, zihniyetleri etkisi altına alan değişimlerle, kültürün ve 
toplumu meydana getiren diğer öğeleri etkileyen faktörlerin arasındaki 
ilişkinin ortaya konulmasına yöneliktir. Bu sebeple toplumsal değişimlerin 
incelenmesine zihniyet değişimlerinin araştırılmasıyla başlanılmalıdır. 
Öyle ki toplumsal değişim, zihniyet yapısında gerçekleşen değişimin 
neticesinde ortaya çıkar. Tarihte yaşanılan onlarca olay bu durumun 
en önemli delilidir. Söz gelimi ilk İslam toplumu zihniyette yaşanılan bir 
değişimin neticesinde ortaya çıkmıştır. Önce zihinler değişmiş, sonrasında 
ise toplumsal kurumlar ve ilişkilerde değişim yaşanmıştır. 

İnsan anlam arayışında olan ve mantık çerçevesinde hareket eden bir 

4   İslami hassasiyet iddiasıyla ortaya çıkan Tv kanalları ya da katılım bankaları söz konusu 
duruma örneklik oluşturur. Kanaatimizce içeriden örnekler, Tv’ye ve bankaya bakışta, diğer 
Tv ve bankaların gerçekleştiremediği ciddi zihniyet değişimlerine yol açmıştır. Bir başka 
örnek; Ak Parti iktidarı ile birlikte Müslümanların siyasete ve devlete bakışlarında yaşanılan 
zihniyet değişimleridir. Her iki örnek bizlere ‘içeriden örneğin’, ‘dışarıdan örneğe’ karşı et-
kisini göstermektedir. 
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varlıktır. Öyle ki insan zihniyeti ile eylemleri arasında bir bütünlük arar. 
Zihniyeti/dünya görüşü doğrultusunda eylemde bulunur, harekete geçer 
ve içerisinde yaşayacağı dünyayı zihniyet yapısına benzer bir şekilde inşa 
eder ya da bunun için uğraşır. İnsanın zihniyetinin tersi bir hayat yaşaması 
mümkün değildir. Kişi, yaşantısı ile zihniyeti arsında ters bir ilişki değil, 
paralel bir ilişki arar. Örneğin din anlayışları yani zihni yapı değişmeden, 
dini yaşantının değişmesi oldukça zordur. Genellikle ilk olarak dine 
yönelik zihniyette, arkasından ise dini yaşantıda değişim meydana gelir. 
Yani zihniyet sosyal değişmeye etki eden bir nitelik taşır. Bu sebepledir ki 
toplumsal değişim ile zihniyet değişimi arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. 
Tüm bu nedenlerden dolayı değişim konusu çalışılırken, zihniyet değişimi 
de dikkate alınmalıdır.

Bununla birlikte zihniyet ile toplumsal değişim arasında ki ilişki tek boyut-
lu değil çok boyutludur. Zihniyetlerin toplumsal değişime olan etkisine 
değindikten sonra, zihniyetlerin toplumsal değişmeyi sınırlayıcı rolün-
den, toplumsal değişiminde zihniyetler üzerindeki etkisinden bahsetmek 
gerekir. Tıpkı zihniyette meydana gelen değişimin toplumsal değişimi et-
kilemesi gibi, yaşanılan toplumsal değişim de zihniyet yapılarını etkiler. 
Nerelerde toplumsal değişimin zihniyeti, nerelerde ise zihniyetin toplum-
sal değişmeyi etkilediğini kesin bir şekilde ortaya koymak mümkün olma-
makla birlikte, hangi durumlarda zihniyetin, hangi durumlarda toplumsal 
değişimin daha baskın olduğunu kavramsallaştırabiliriz. 

Yukarıda da geçtiği üzere Muccıhelli’ye göre (1991, s.23) zihniyetler, 
toplumsal etki güçlerinin kaynağıdır. Ona göre, ‘edinim-yayılma’ ve ‘korun-
ma-savunma’ mekanizmaları şeklinde iki büyük sosyo-psikolojik mekaniz-
ma, grupların yaşamına yön verir. Zihniyet çerçevesinde geliştirilen me-
kanizmalardan ‘edinim-yayılma’ güçlü, hakim, tayin edici, yönlendirici ve 
ötekini değişime zorlayan konumda karşımıza çıkarken, ‘korunma-savun-
ma’ mekanizmasında ise zihniyetler birincisine göre daha pasif, toplum-
sal değişmeyi sınırlayan bir rol oynar. Böylece zihniyet-toplumsal değişme 
ilişkisinde, ‘zihniyetlerin toplumsal değişmeleri sınırladığı’ ikinci boyut or-
taya çıkar. Bu ikisine ek olarak üçüncü boyut ise, zihniyetin inşa edici ya da 
koruyucu olarak rol oynayamadığı durumlarda karşımıza çıkar. Söz konu-
su ilişkide toplumsal değişim, zihniyete hakim olur ve zihniyette birtakım 
değişimler meydana getirir. Böylece zihniyet-toplumsal değişim arasında 
ortaya çıkan üçüncü ilişki şekli gerçekleşir. 

Özetleyecek olursak zihniyet ile toplumsal değişim arasında üç boyutlu 
bir ilişkinin varlığından söz edebiliriz. Bunlardan birincisi, zihniyetlerin 
toplumsal değişimin temel dinamiği olarak karşımıza çıktığı durumdur. 
Burada zihniyetler toplumsal değişimi sağlayan asıl etkendir ve en sık 
karşılaşılan ilişki türüdür. İkincisi; zihniyetlerin toplumsal değişmeyi sınır-
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layıcı bir rolde göründüğü durumdur. Burada birincisine göre daha pasif 
bir zihniyet-toplumsal değişim ilişkisi söz konusudur. Üçüncüsü ise toplum-
sal değişmenin zihniyeti etkilediği durumdur. Birincisinin tersine burada, 
toplumsal değişme, zihniyet üzerinde gerçekleşen değişmenin dinamikler-
ini oluşturur ve zihniyette bazı değişimlere sebep olur. Bu üç hal arasında 
kesin bir ayrım yapmak kolay değildir. Sınırlar oldukça muğlaklık sergiler. 
Hangisinin sebep hangisinin sonuç ya da hangisinin önce hangisinin sonra 
olduğunu söyleyebilmek oldukça zordur. Bunun için emek isteyen çalışma-
lara ihtiyaç vardır. Üç boyutlu bir ilişki söz konusu olmakla birlikte en çok 
karşımıza çıkan birincisidir. Söz konusu durumda öncelikle zihniyet yapıları 
değişir, sonrasında ise toplumsal değişme gerçekleşir. Diğer bir ifade ile 
toplumsal değişme zihniyet yapısında gerçekleşen değişim ile başlar. Bu 
sebeple zihniyet-toplumsal değişme ilişkisi önemlidir.

ZİHNİYET-DİN VE TOPLUMSAL DEĞİŞME

Zihniyeti tanımlayıp toplumsal değişme ile olan ilişkisine değindikten sonra 
din faktörünü de sürece dahil etmek yerinde olacaktır. Bu sebeple aşağıda 
din ve zihniyet arasındak iilişki ele alınacaktır. Burada temel varsayımımız, 
din ile zihniyet arasında karşılıklı bir ilişkinin olduğudur. Kanaatimizce bi-
reylerin inandıkları dinler, zihniyetlerini oluştururken, zihniyet yapıları da, 
inanılacak dinin yaşam alanına nasıl aktarılacağına karar vermekte yani 
karşılıklı etkileşim gerçekleşmektedir.

Başta evrensel dinler olmak üzere dinlerin büyük çoğunluğu sadece 
metafizik olanla değil, aksine hayatın hemen her noktası hatta yaşamın en 
ücra köşeleriyle bile ilgilenir. Bu sebeple birçok din, teolojik özelliklerinin 
dışına taşan oldukça zengin bir muhtevaya sahiptir. Öyle ki din, tek boyut-
lu bir olgudan ziyade ekonomiye, siyasete, hukuka, eğitime ve daha saya-
madığımız toplumun birçok farklı kurumuna etki eder (Frayer, 1964, s.64). 
Bu doğrudan olduğu gibi dolaylı bir şekilde de gerçekleşir.

Tarih boyunca kiminde başarılı kiminde başarısız, pek çok boyutta insan 
yaşamına nüfuz eden, toplum hayatının hemen her noktasına damgasını vu-
ran dinin (Ülgener, 2006, s.8), toplumsal hayatta son derece işlevsel bir rol 
oynayan zihniyet ile etkileşime girip, toplumsal değişime katkı sağlamaması 
mümkün değildir. Doğaldır ki din, inananlarının zihniyetlerine, dolayısıyla 
yaşam biçimlerine, hayat tarzlarına ve dünya görüşlerine müdahale eder. 
Öyle ki dinlerin en önemli görevlerinden birisi, mensuplarına çeşitli toplum-
sal durumlar karşısında takip edecekleri yol, sergileyecekleri tutum ve tavır 
geliştiren bir zihniyet kazandırma işlevidir. Bu tutum ve tavır, insanın her 
türlü uğraşısını etkileyen, şekillendiren, değiştiren bir nitelik taşır. 

Dinin bu özelliği, yukarıda da işaret ettiğimiz sosyal bir karaktere sahip 
olması ve inananlarına belli birtakım değerler ve semboller sunmasın-
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dan kaynaklanmaktadır. Dinler en az metafiziğe yaptığı vurgu kadar, bu 
dünyaya da önem vermekte, olaylar ve nesnelere karşı takınılması gerek-
en tavırlar vermek yoluyla bireylerin zihniyetini inşa etmektedirler. Bu an-
lamda dinler iman, bilgi, ahlak, tutum, değer, davranış, düşünce, cemaat 
gibi birçok ilişkiler ağını bünyesinde toplayan sosyal sistemlerdir (Okumuş, 
2015, s.85). Bir diğer ifade ile dinler, inananlarının zihniyetini oluşturan 
önemli bir parçadır. Dinlerden beklenen de budur. Öyle ki dinler, inanan-
larına ortak bir zihniyet ve dünya görüşü sunduğu oranda başarı kazanır. 
İnsana, doğaya, maddeye ve evrene karşı tutum ve davranış sunamayan, 
yani zihniyet inşa edemeyen dinlerin tarih sahnesinden silinmiş olmaları 
söz konusu durumun en önemli delillerindendir. Şimdiye kadar olan tecrü-
beler göstermiştir ki dinler, zihniyet inşa ettikleri ölçüde varlıklarını koruy-
abilmişlerdir.

Berger, dini “evrenin tamamını insan açısından manidar bir varlık olarak 
kavramanın cüretkar bir girişimi” (Berger, 1993, s.39) şeklinde tanımlarken 
ifade etmek istediği şey, aslında dinlerin zihniyet oluşturmada ki rolüne 
bir vurgudur.  Greertz’i takip ederek dini, “insanlarda uzun süreli, geniş 
kapsamlı, güçlü ve güdüler yerleştirmeye çalışan bir semboller sistemi” 
(Mardin, 2015, s.37) olarak tanımlayan Mardin’de, Berger gibi dinin zih-
niyet oluşturmadaki rolünü dikkate almakta ve dini buradan hareketle 
tanımlamaktadır. Kanaatimizce hem Berger hem de Mardin’in tanımları 
dikkate alındığında dinin, zihniyet oluşturmada ve toplumsal değişmede 
oynadığı rol daha da anlaşılır olacaktır. 

Dinin zihniyet oluşturmasındaki rolüne dikkat çeken Ülgener’de bu konuya 
ilişkin aşağıda yer alan ifadeleri kullanmaktadır;

Esasında dinin, “kitabi” tarafı bir yana, geniş yığınlara uzanan sade, gün-
delik telkinleri ile insanın davranış biçimini ve o yoldan değer ölçülerini 
etkilemekten uzak kalmış olacağı düşünülemezdi. Din ki, tarih boyu aile 
bağlarından yakın ve uzak toplum katlarına, siyasete, sanat değerlerine 
kadar bütün bir yaşayış düzenine damgasını vurmuş; kiminde başarılı, 
kiminde başarısız; fakat düzenleyici olmak iddiası ile daima devre içine 
girmiştir (Ülgener, 2006, s.8).

Dinler zihniyetleri oluşturan önemli bir etken olmasına rağmen, zihni-
yetleri sadece dinlerin inşa etmediğinin vurgulanması gerekir. Zihniyetlerin 
oluşmasında ve toplumsal değişimde dinin rolüne yoğun bir vurgu yapılsa 
da, yaşanılan süreci sadece dine indirgemek doğru bir yaklaşım olmaz. Di-
nin yanında zihniyet yapılarını etkileyen daha başka pek çok faktör vardır. 
Doğan’ın da işaret ettiği gibi (2015, s.204) çevre, eğitim, iklim, siyaset, 
ekonomi, tarih gibi birçok faktör bunlardan bazılarıdır. 

Yukarıda söylenilenlere ek olarak din ve zihniyet arasındaki ilişkinin tek 
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boyutlu olmadığının da söylenmesi gerekir. Din, her türlü tesirden uzak, 
insan hayatını oluşturan tüm ögelerden soyutlanmış bir olgu değildir. Ak-
sine sosyal ve kültürel hayatın bütün taraflarıyla yani ekonomi, hukuk, 
siyaset, çevre özellikle de toplumsal yapılarla ilişki halinde olan ve tüm 
bunları etkilediği gibi aynı zamanda da bunlardan da etkilenen bir mahi-
yet taşır (Freyer, 1964, s.64). Din üzerinde etkili olan faktörlerden birisi de 
zihniyetlerdir. Yukarıda da ifade edildiği üzere dinler birey hayatına ve zih-
niyetine tesir ederken birtakım süzgeçlerden geçer ve bunun neticesinde 
bireyde kabul görür. Bu süzgeçlerden birisi de bireylerin sahip oldukları 
zihniyet yapılarıdır.

Aradaki ayrımı keskin hatlar ile ortaya koymak son derece zordur. Bir yerde 
neden olan başka bir yerde sonuç daha başka bir yerde ise hem neden 
hem de sonuç şeklinde karşımıza çıkmakta, ilişkinin boyutu zamana, me-
kâna ve anlayışlara göre farklılık göstermektedir. Zaman, mekân ve anlayış 
çerçevesinde fail etken, dinden zihniyete, zihniyetten dine gidip gelmek-
tedir. Bu yüzden zihniyet ile din arasına keskin bir sınır çizmekten ziyade, 
daha esnek, geçişken ve değişken bir çizgi çekilmelidir. Ayrıca tarihin de 
gösterdiği üzere din ve zihniyet ilişkisinde yaşanılan değişim birden ve hı-
zlıca değil oldukça uzun ve yavaş sayılabilecek bir zaman diliminde mey-
dana gelmektedir

Din ve zihniyet arasındaki ilişkiye yönelik Müslümanlığı kabul eden toplum-
larda gerçekleşen zihniyet değişimlerini, oradan hareketle de yaşanılan 
toplumsal değişimleri örnek olarak verebiliriz. Öyle ki İslam, kendisini 
kabul eden toplumların zihniyet yapılarında köklü değişimler meydana 
getirmiştir.5 Bu yönüyle din, zihniyet oluşturucu ve toplumsal değişmeyi 
sağlayıcı önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne var ki söz konusu 
olan etki tek boyutlu bir şekilde gerçekleşmemektedir. Dinin gerçekleştiği 
bu köklü zihniyet değişimiyle birlikte, dinin kendisi de toplumların zihniyet 
yapılarından etkilenmiş, bunun neticesinde temel noktalarda olmasa bile, 
dinin birçok noktasında farklı anlayışlar ortaya çıkmıştır. Bu ise zihniyetler-
in din üzerindeki etkisinin göstergesidir.   

Zihniyetlerin din üzerindeki etkisini ortaya koyan bir başka delil ise tek 
bir dini yapıdan ziyade formel-folk ya da Ortodoksi-Heterodoksi gibi bir-
birinden farklı dini yapıların var olmasıdır. İlk geldiği şeklindeki saflığını ko-
ruyamayan din, yayıldığı ortamın zihin yapısının yansımaları olan kültür, 
gelenek, iklim, çevre gibi faktörlerle etkileşime girmekte, aslından farklı 
olarak çevrenin hakim zihniyetinin etkisiyle yeni, farklı formlara bürün-
mekte ve ortaya yukarıda değindiğimiz şekilde formel-folk gibi birtakım 
ayrımlar çıkmaktadır. Dinlerde meydana gelen bu ayrım, zihniyetlerin din-

5   Bu duruma örnek olarak Arapların ve Türklerin İslam’ı kabulle birlikte yaşadıkları 
       değişimleri verebiliriz.
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ler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun açık delilidir. Bu etkinin sınırlı 
bir alanda gerçekleşmesi ise, dinin zihniyetler üzerindeki etkisine ilişkin 
karşı delildir. Öyle ki var olan yapı gelen yeni dini anlayış ile birlikte hepten 
değişmediği gibi, bütün olarak da sahip olduğu nitelikleri koruyamamakta, 
bunun sonucunda ortaya, hem eski yapıdan hem de yeni dini anlayıştan 
etkilenmiş birtakım parçalardan beslenen, her iki yapının karışımı yeni bir 
form çıkmaktadır.

Özetleyecek olursak din ve zihniyet arasında tek boyutlu bir ilişkiden 
ziyade çok boyutlu ve karşılıklı bir etkileşim vardır. Bir taraftan dinler 
zihniyetleri etkilerken, diğer taraftan zihniyetler dinleri etkilemektedir. Bu 
etkileşimin niteliği sürekli değişmekte ve farklılaşmaktadır. Söz gelimi bu 
ilişki de geleneksel toplumlar, dinin etkin olduğu bir zihniyet görünümü 
sergilemekteyken, modernleşmeyle birlikte bu görünümde değişme 
yaşanmış ve denge zihniyet lehine bozulmuştur. Öyle ki modernleşen 
toplumda iktisat, siyaset, hukuk gibi aygıtların beslediği zihniyetler, dini 
yapıları etkilemekte, nasıl bir din olması gerektiğine karar vermekte ve 
şekillendirmektedir. Denge din aleyhine bozulmakta ve din zihniyet üze-
rindeki etkisinin yoğunluğunu kaybetmektedir. Modern dönemde bireyler 
dinin nasıl olması gerektiğini, sahip olduğu dindışı zihin yapısından hareke-
tle şekillendirmekte ve belirlemektedir. Dinin kamusaldan tecrit edilip özel 
alan ile sınırlandırılması ve toplumsal değişimdeki rolünün zayıflaması da 
yaşanılan bu değişime ilişkin diğer bir örnektir. 

Sonuç olarak din ve zihniyeti terazinin iki kefesi olarak düşünürsek, ter-
azinin dengede durduğunu gözlemek neredeyse mümkün değildir. Din ve 
zihniyet sürekli birbirini etkilemiş ancak tarihin ve bugünün bize gösterdiği 
üzere bazen din, bazen de zihniyetler etkin güç olarak boy göstermişlerdir. 
Yeri gelmiş dinler zihniyetleri buradan hareketle de toplumsal değişmeyi 
etkilemiş, yeri gelmiş din dışı zihniyetler etkili olmuş dini ve toplumsal 
değişmeyi etkilemiştir. Buradan hareketle din-zihniyet ilişkisini dengesiz 
teraziye benzetebiliriz. Hangi tarafın ağır basacağı sürekli ama oldukça 
yavaş bir şekilde değişmiş, günümüzde de değişmektedir. 

Buraya kadar olan bölümde zihniyet-toplumsal değişme ve zihniyet din il-
işkisini ele almaya çalıştık. Aşağıdaki bölümde ise ‘zihniyet-din ve değişim’ 
konusuna yönelik Sabri F. Ülgener tarafından gerçekleştirilen Zihniyet ve 
Din ismini taşıyan çalışmaya değinilecektir. Kanaatimizce söz konusu eser 
yukarıda anlatılanlara ilişkin örneklik oluşturması bakımından önemlidir. 

SABRİ F. ÜLGENER, DİN VE ZİHNİYET ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Buraya kadar olan bölümde din-zihniyet ve toplumsal değişme arasında-
ki ilişki ortaya konulmaya çalışıldı. Bu bölümde ise Ülgener’in, yukarıda 
ortaya konulan temel üzerinde gerçekleştirdiği “Zihniyet ve Din isimli” 
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çalışması değerlendirilecektir. 

İlmi disiplin alanlarını bir bina olarak düşünecek olursak, bu binanın 
tamamlanmasında alanla irtibat halinde olan hemen her düşünürün 
tuğlası, diğer bir ifade ile emeği vardır. Her gelen bir tuğla koyar ve uzun 
yıllar neticesinde binanın ana gövdesi tamamlanır. Bu sebeple her çalışma 
kendi içinde bir önem taşır. Temele konulan malzeme doğrultusunda inşa 
edilen binalar gibi, ilmi disiplin alanları da genellikle “kurucu babalar” 
olarak isimlendirilen önderlerin fikirleri doğrultusunda ortaya çıkar ve 
gelişir. Hiç şüphe yok ki bu durum, din sosyolojisi için de geçerlidir.

Yukarıda ifade edilen bağlam kapsamında düşünüldüğünde, sosyolojinin 
ve özelde ise din sosyolojisinin uğraş alanlarından birisi olan, zihniyet-din 
ve toplumsal değişim arasındaki ilişkinin ortaya konulmasına yönelik ilkle-
rden olması, bu yönüyle de alanın temellerini oluşturması bakımından Ül-
gener’in 1981 yılında literatüre kattığı “Zihniyet ve Din” isimli eseri önem-
lidir. Zihniyet-din ilişkisini inceleyen düşünürlerin, Batı’da nasıl Weber ve 
Sombart gibi isimleri dikkate alması gerekiyorsa, Türkiye’de de, Ülgener 
ismiyle yüz yüze gelmeleri neredeyse kaçınılmazdır. Ayrıca zihniyet, din 
ve toplumsal değişimle ilgilenen kimselerin de Ülgener’in nasıl bir zihni-
yet analizi yaptığını bilmeleri, buradan hareketle de toplumsal değişmeyi 
anlamlandırmaları, kendilerine kolaylık sağlayacaktır. Bu sebeple aşağıda 
Ülgener’in söz konusu eseri değerlendirilmeye çalışılacak, din-zihniyet ve 
toplumsal değişmenin okunmasına yönelik bir örnek sunulacaktır.

Genel bir tasnif ile kitabı; Din ve İktisat Ahlakı (Genel Çizgiler)-İslam, Tasav-
vuf ve İktisat Ahlakı ve Sonuç olmak üzere üç bölüme ayırmak mümkündür. 
Doğan’ında ifade ettiği üzere (2015, s.214) Ülgener, genel olarak çalışma-
larında Osmanlı toplumunun ekonomik olarak geri kalmasının nedenlerini 
tarihsel bağlamda ve kültürel yönleriyle incelemeyi hedef edinmiştir. Bu 
amaca yönelik çözümlemeleri ekonomi, din ve zihniyet arasındaki ilişkinin 
ortaya çıkartılması, buradan hareketle de toplumsal değişimin incelenmesi 
üzerinde yoğunlaşır. Zihniyet ve Din, Ülgener’in iktisat ahlakı ve zihniyet 
üzerine ortaya koyduğu iki kitaptan sonuncusudur.6 Ülgener ilk çalışmasın-
da zihniyet olarak isimlendirilen olgunun genel bir resmini çizmiş, ikin-
cisinde ise resmi çizilen zihniyet yapısının dini-manevi köklerine inmeye 
çalışmıştır (Ülgener, 2006, s.3).

Söz konusu çalışmada Ülgener, kapitalizmin ortaya çıkmasında Kalvinizm 
başta olmak üzere Protestan ahlakının önemli bir rol oynadığını kabul 
eden yani, toplumsal değişimde dini zihniyete vurgu yapan Weberci yak-
laşımdan hareketle ve tersten bir okumayla, Osmanlı toplumunda ortaya 
çıkmayan rasyonellik temelli iş ahlakını, diğer bir ifade ile kapitalistleşmeyi 

6   Birincisi, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası isimli eseridir.  
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engelleyen nedenleri araştırır. Sonuç olarak ise kapitalizmin, daha yumuşak 
bir ifade ile meslek ahlakının Osmanlı’da ortaya çıkmayışının nedenini, 
dünyadan el etek çekerek az ile yetinmeyi öğütleyen, Bâtınî tasavvufi an-
layışa bağlar. Ülgener’e göre Bâtınîlik, içe kapanma ve donuklaşma yoluyla 
iktisadi çöküşe zemin hazırlayan esas faktördür. Öyle ki Bâtınî hareketin 
etkisiyle yazarın Ortaçağlaşma (Ülgener, 2006, s.130) olarak isimlendirdiği 
süreç yaşanmış, böylece Batı’da gerçekleşen ekonomik gelişme Osmanlı 
toplumunda sağlanamamıştır. Ortaçağın bir kavram olarak doğru konum-
landırılması, Ülgener’in tezinin anlaşılması için oldukça önemlidir. Ortaçağ 
ahlakı, durgun-atıl, gelişmeye kapalı bir hayat anlayışını çağrıştırır. Bu 
anlayış gereği olarak kendini ve yakınlarını geçindirecek maldan fazlasını 
kazanmak, lüzumsuz ve zararlı kabul edilir. Ülgener’in düşüncesinde ‘Or-
taçağlaşma’ kavramı, Osmanlı-Türk insanının zihniyet anlayışının resme-
dilmesini sağlayan bir ‘ideal tip’lemedir.  Bu yönüyle de önemlidir.    

Weberci yaklaşımı benimseyen Ülgener söz konusu çalışmayı, We-
ber’in eksik bıraktığı yerleri tamamlamak ve bu boşluğu doldurmak için 
gerçekleştirmiştir. Ülgener’e göre ‘İslam’ın iktisadi gelişmeyi engellediği’ 
şeklinde bir sonuca ulaşan Weber’in çalışmalarında İslam özellikle de 
tasavvufun iktisat ahlakı geniş yer bulmamış, isabetli tespitlerle birlikte 
acele ve tek yanlı hükümler araştırmanın değerine gölge düşürmüştür (Ül-
gener, 2006, s.16).

Eser, Türkiye tarihine yönelik yapılan araştırmalar arasında, içerdiği 
konunun yeniliği ve metodolojisi bakımından üzerinde durulmaya değer 
bir çalışmadır. Ülgener, Zihniyet ve Din çalışmasıyla hem özgün bir ala-
na yönelmiş hem de hâkim olan Gökalp-Durkheim çizgisinin pozitivist/
açıklayıcı anlayışına karşı, Weberyan yani antipozitivist/anlayıcı yaklaşımı 
benimsemiştir. Konusu ve metoduyla ilklerden olması bakımından önem-
lidir. Ayrıca, başarılı sayılabilecek bir Weber okuması konusunda örneklik 
oluşturmasıyla da dikkate değer bir çalışmadır.

Zihniyet kavramını, “kendini bir takım hareket ve davranış normları halinde 
açıklayan bir yaşama stilinin ifadesi”, toplum içindeki bireyin dünyaya, 
çevreye, olaylara, eşyalara vb. yapılara bakış açısı şeklinde tanımlayan (Ül-
gener, 1983, s.21-28) Ülgener, daha çalışmasının başında “din ve zihniyet 
gibi ayrı ve karmaşık dünyaları yan yana getirirken okuyucunun dikkatine 
sermekte fayda gördüğümüz noktalar vardır” (Ülgener, 2006:XIX) şek-
lindeki uyarısıyla, okuyucuları dikkat etmesi gerektiği noktalara işaret et-
mektedir. Söz konusu noktalar toplamda üç başlık altında toplanmaktadır. 
Bunlar; 1) Çalışmaya Weber’in yöntemine benzer şekilde teorik zeminin 
kurularak başlanması, 2) Çalışma boyunca dinin kitabi değil folk yönünün 
dikkate alınması, 3) Tavan-taban ayrımında tabanın esas alınmış olmasıdır 
(Ülgener, 2006, s. XIX-XXI).
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Ülgener’e göre zihniyet araştırmaları genellikle iki koldan yürütülmektedir. 
Öncelikle zihniyetin hangi çağa ve çevreye aitse geniş bir panoraması 
verilir, sonrasında ise kökleri ve kaynaklarına inilir (Ülgener, 2006, s.5). 
Yani ilk olarak zihniyetin betimlemesi yapılır, sonrasında ise betimlenen 
zihniyet yapısını oluşturan kaynaklar incelenir. Panoramik görüntü, çağın 
kültür muhtevasında yeri ve önemi olan çizgilerin toplanıp bir araya 
getirilmesiyle elde edilir (Ülgener, 2006, s.5). Ülgener’de çalışmasını bu 
şekilde gerçekleştirmiştir. “İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası” 
ismini verdiği eseriyle zihniyet dünyamızın betimlemesini yapan Ülgener, 
“Zihniyet ve Din” ismini verdiği çalışmasıyla da zihniyetin kaynaklarına in-
miştir. 

Zihniyetin kaynaklarını araştırırken, zihniyet dünyasını besleyen sebepleri 
tek bir başlık altında toplamanın mümkün olmadığına değinen Ülgener, o 
yolda adım atarken çevre, iklim, nüfus, din, politika ve daha pek çok un-
surlarından örülü bir faktör yığını ile yüz yüze geleceğimize işaret eder. 
Bu derece karmaşık bir yığın karşısında yapılması gereken ise, belli bir 
bakış açısından hareketle faktörlerden birini seçip onu boyutları ve kütlesi 
büyütülmüş halde göz önüne koymak ve perdeyi bir yanından olsun ara-
layabilmektir. Bu diğer faktörleri inkar etmek değildir. Diğerleri de birbiri 
peşinden ele alındıkça zincirin halkaları tamamlanır (Ülgener, 2006, s.7).  

Ülgener (Ülgener, 2006, s.7) amaçladığı hedefin, ortaya konulan portre 
denemesinde çizgileri dini-mistik kökenlerine uzanarak asıllarını oralarda 
görmek olduğunu söyler. Çünkü Ülgener’e göre din, tarih boyu aile 
bağlarından yakın ve uzak toplum katlarına, siyasete, sanat değerlerine 
kadar bütün bir yaşayış düzenine damgasını vurmuş, kiminde başarılı, ki-
minde başarısız, fakat düzenleyici olmak iddiası ile daima devreye girmiştir 
(Ülgener, 2003, s.8).   Hepsinde öyle iken dinin zihniyete etki etmemesi 
elbette beklenemezdi.  

Ülgener’e göre din, hareketlerimize yalnız ihtiyaç duyulan yerde meşruluk 
kılıfı geçirmekle kalmaz; aynı zamanda kendi de etken olarak gereken itici 
kuvveti verir. Şu veya bu faktörün hangi hallerde meşrulaştırıcı, hangi 
hallerde bizzat kurucu ve inşa edici olarak devreye girdiğini peşin hükümle 
kestirebilmek elde değildir (Ülgener, 2003, s.10).     

Ülgener, “İslam, Tasavvuf ve İktisat Ahlakı” başlığını taşıyan bölümde 
zihniyet ve tasavvuf üzerinde durmakta ve zihniyet din ilişkisini açıklamaya 
çalışmaktadır. Kitabın üzerine inşa edildiği ana bölüm burasıdır. Bu 
bölümde tasavvuf eserleri başta olmak üzere sanat ve edebiyat eserlerinde 
yer alan ifadeleri zihniyetlerin yansıması olarak gören Ülgener, söz 
konusu ifadelerden hareketle zihniyet-din ilişkisini ortaya koymaktadır. 
Çalışmasında Ülgener, kapitalizmin, daha yumuşak bir ifade ile meslek 
ahlakının Osmanlı’da ortaya çıkmayışının nedenini, dünyadan el etek 



186 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

çekerek az ile yetinmeyi öğütleyen, Bâtınî tasavvufi anlayışa bağlar.

Ülgener’e göre tasavvuf ahlakının birkaç özelliğini şu şekilde sıralamak 
mümkündür: (i) Dünya malının gelip geçiciliğine yapılan vurgu, (ii) Acelenin 
kötü bir huy olduğunun kabulü, (iii) Yol atasının sözünden ve izinden 
çıkmanın hüsran ile sonuçlanacağına olan inancı. Tüm bunlar atalete 
sebep olan faktörler arasında yer alır (Ülgener, 2006, s.138).

Ülgener, zihniyet çalışmaları konusunda son bir uyarıyla çalışmasını 
nihayete erdirmektedir. Uyarısı şu şekildedir: “Somut belgelere dayanan 
müspet tarih araştırmalarının her cihetten doyurucu güvenini zihniyet 
araştırmalarında beklememek lazımdır” (Ülgener, 2006, s.164). Zorluk 
konunun tabiatından ileri gelmektedir. Zihniyet araştırmalarının üstelik 
sübjektif değer yargılarının düşünce ve muhakeme düzeyine kolaylıkla 
sızmalarına açık kapı bıraktığı göz önüne alınınca, zorluğun nedeni tahmin 
edilebilir. Zihniyet meselelerinde dikkatsizce atılan bir adım araştırmacıyı 
kolaylıkla bir yandan öbür yana, objektif izah tarzından taraflı hislere, 
şahsi kıymet hükümlerine kaydırabilir (Ülgener, 2006, s.164). 

Tüm bunları söyledikten sonra, Ülgener’in zihniyet okumasında kullandığı 
bazı ifadelere değinmek yerinde olacaktır  

“Hak Teala (şeytana) eyitti kim var bazarlar senin halkın derleşecek 
yerler olsun ve bazar ehli senin ehlin olsun dedi. Anınçündür kim 
bazarda oturup malayaniye mürtekip olmazlar hemen bir hacet 
için varırlar tez gene dönerler” (Ülgener, 2006, s.114).

“Eli Hakk’ın eli, kuvvet ve kudreti ’vücut’u mutlak’ın kudreti… 
Öylelerine hizmet Hakk’a hizmet demek” (Ülgener, 2006, s.131).

“Bizde kalendare bir itikat vardır ki her ne yaparsa Allah yapar 
derler. Emekler, sa’yler hep beyhudedir derler” (Ülgener, 2006, 
s.143). 

“Yarını düşünmek neyine, sana ısmarlayan mı oldu bu yalan 
dünyayı!” (Ülgener, 2006, s.147).

“Erişe nimet-i Hakk bizahmet” (Ülgener, 2006, s.156).

“Bulasın devleti bisa’y ü amel!” (Ülgener, 2006, s.56).

Genel olarak değerlendirecek olursak; zihniyet araştırmalarından, somut 
tarih araştırmalarından beklenilen güveni beklememek gerekir. Ayrıca zih-
niyet araştırmalarının subjektif değer yargılarının sızmasına oldukça mü-
sait bir alan olduğu hatırlanmalıdır. Tüm bu zorlukların gölgesinde yazar, 
zihniyeti oluşturan önemli araçlar sunmakta ve bir grubun zihniyet yapısını 
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ortaya çıkartmakta, buradan hareketle de toplumsal değişmeyi açıklamak-
tadır. Bu yönüyle örneklik oluşturması bakımından değerli bir çalışmadır. 
Ayrıca bunlara ek olarak alana ilişkin ilklerden olması, başarılı sayılabi-
lecek bir Weber okuması yapması, hakim olan açıklayıcı yaklaşımın aksine 
anlayıcı metodu benimsemesi, iktisatçı ve sosyolog yönleriyle, zihniyet 
konusunu Türk din sosyolojisine dahil ederek, girişte zikrettiğimiz binanın 
köşe taşlarından birisini eklemesiyle de önem taşımaktadır.
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Sonuç

Bu çalışmada, toplumsal değişmenin anlaşılmasında önemli araçlardan 
birisi olan ‘zihniyet’ üzerinde, toplumsal değişme ve dini kapsayacak şekil-
de durulmaya çalışıldı. Geldiğimiz noktada, toplumsal değişim, zihniyet ve 
din arasında karmaşık, çok boyutlu bir ilişkinin varlığından söz edebiliriz. 
Zihniyetler toplumsal değişimi etkileyen ya da sınırlayan ama aynı zaman-
da da toplumsal değişimden etkilenen bir nitelik taşımaktadır. Bu sebep-
ten dolayı zihniyet-din ve toplumsal değişme ilişkisi daha derinlemesine 
incelenmesi gerekir. Toplumsal değişmede önemli bir rol oynayan zihni-
yetin şekillenmesinde birçok faktör etkilidir. Bunların en önemlilerinden 
birisi hiç şüphesiz dindir. Dinler tarih boyunca, toplum hayatında pek çok 
roller üstlenmiş ve bireylerin zihniyetini şekillendirmiş, onların zihinlerine 
ve hayatlarına müdahale etmiştir. 

Bu ifadelerden hareketle şöyle bir sonuca ulaşmamız mümkündür: Din-
ler, zihniyetleri şekillendiren, zihniyetler ise toplumsal değişmeye yön 
veren, yeri geldiğinde onu tayin eden ya da tersine sınırlayan önemli et-
kenlerdir. Bu sebeple toplumsal değişmeyi zihniyetten, zihniyeti ise din-
den ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu olguların her biri arasında sıkı bir 
ilişki söz konusudur. Ancak hangisinin nerede bittiği ve hangisinin nere-
de başladığını kestirebilmesi kolay değildir. Neden olanların bazen sonuç, 
sonuçların ise neden olarak karşımıza çıkması mümkündür. Bu sebeple cid-
di, yoğun ve çok boyutlu araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Bunlar ortaya konulduktan sonra, din, zihniyet ve toplumsal değişmenin in-
celenmesi konusunda örneklik oluşturması bakımından Ülgener’in kaleme 
aldığı “Zihniyet ve Din” ismini taşıyan eserine yer verildi. Bu çalışmasıyla 
Ülgener, dolaylı olarak toplumsal değişmede zihniyet meselesi üzerinde 
durmuş ve zihniyetin toplum hayatındaki önemli rolünü ortaya koymaya 
çalışmıştır. Bu yönüyle Ülgener’in çalışması Weber’in “Protestan Ahlakı 
ve Kapitalizmin Ruhu” ismini verdiği eseriyle paralellik içermektedir. Tıpkı 
toplumsal değişmenin ortaya çıkmasında yaşanılan zihniyet değişikliğinin 
önemini ortaya koyan Weber gibi Ülgener’de, Osmanlı toplumunda zihni-
yet üzerinde yaşanılan değişmeyi ortaya koymuştur. Bu yönüyle yerli ve 
öncü olması bakımından oldukça önemli bir isimdir.   

Tüm bunlardan sonra sonuç cümlesi olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 
Toplumsal değişimi anlamaya zihniyet yapısında gerçekleşen değişimi an-
lamak ile başlanmalıdır. Çünkü insan mantık çerçevesinde hareket eden 
ve inançlarıyla yaşantısı arasında uyum arayan, olmadığı takdirde ise 
değiştirmeye çalışan bir varlıktır. Zihniyetin bu yönü dikkate alınmadan 
yapılan toplumsal değişme çalışmalarının eksik kalması kuvvetle muhte-
meldir. Bu konuya yönelik öncü çalışmalarıyla Sabri F. Ülgener ismi oldukça 
önemlidir. 
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İSTANBUL’DA OKUYAN ÜNİVERSİTE GENÇLERİNİN
DİNDARLIK ALGISI

                                                                    Kübra GÜLSOY1

                                                                              

Özet

Dindarlık, hayatın tüm alanını ve tüm sürecini kapsayan bir bilinç halidir. 
Bu bilinç halinin şekillenmesinde kişi, ailesi ve mensubu olduğu toplum-
dan ayrı düşünülemez. Kişinin inanç yapısının oluşmasında, çocukluğunda 
ailesine ya da çevresine dine dair sorduğu sorularına aldığı cevaplar ve 
kendisine yapılan telkinler oldukça önemlidir. Bu çerçeve sonraki yıllarda 
kişinin dini yönelimlerini oluşturmakta ve büyük ölçüde dindarlık bu temel 
üzerinde gerçekleşmektedir. Fakat dindarlık, üniversiteli gençler içerisinde 
farklı formlarla ortaya çıkmaktadır. Özellikle son dönemlerde dindarlık, 
gençler arasında bir ‘kendini ifade etme aracı’ haline gelmiştir. Bu kendini 
ifade ediş biçimi gündelik yaşamla entegre olarak kimi zaman modernist 
kimi zaman da muhafazakâr biçimde yorumlanagelmiştir. Biz de bu araştır-
mamızda İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin dindarlık al-
gılarını araştırdık.

Peki neden üniversite gençlerinin dindarlık algısını araştırıyoruz? Çünkü 
toplumsal yapıların değişimindeki en önemli dinamiklerden biri de eği-
tim seviyesi hızla yükselen gençlerdir. Hemen hemen her toplumun genç 
kuşağı, değişen ekonomik, siyasal olaylara karşı yeni görünüş, davranış ve 
dil, dolayısıyla yeni iletişim tarzları üretmeye çalışmışlardır. Üniversiteli 
gençlerin toplumsal gelişmelere bağlı olarak birçok konuda daha duyarlı 
ve entelektüel yaşama daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple 
toplumun hız projeksiyonu olan üniversiteli gençler üzerine çalıştık.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de son dönemlerde yaşanan söz konusu 
değişimin gençler üzerine etkisini, bu değişimin kendisini dindar olarak 
(az-orta-yüksek seviyede) gören üniversite gençlerinin ‘dindarlık’ ka-
vramının gündelik hayatlarını nasıl etkilediğini, üniversiteli gençlerin mod-
ern kent yaşamıyla dindarlığı nasıl entegre ettiklerini, bu entegrasyon 
sürecinde ne gibi dönüşümler ve farklılıklar yaşadıklarını, bu farklılıkların 
ilk önce kendilerini sonra toplumu nasıl değiştirdiğini anlamak ve ortaya 
koymaktır. Bu değişimi bir toplumda geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında-
ki bağlantıyı kuracak olan gençler üzerinden bilhassa eğitim seviyesi gün 
geçtikçe artan üniversite gençliği üzerinden anlamaya çalışmak oldukça 

1   Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi
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önemlidir.

Araştırmanın örneklemi, İstanbul’daki devlet ve vakıf üniversitelerinde 
okuyan Anadolu’dan gelmiş ya da doğma büyüme İstanbullu olan lisans 
ve lisansüstü öğrencileridir. Gençlerin dini davranışları üzerinde doğrudan 
etkili olduğu düşünülen aile yapısı, aileye olan bağlılık, ekonomik durum, 
cinsiyet, okunan eğitim programı, kentsel köken (İstanbul’da yaşayan ya 
da Anadolu’dan gelmiş olan), üniversitenin yapısı (devlet-vakıf), dini bir 
cemaatle doğrudan ya da dolaylı bağlılık, dini mensubiyet gibi değişik ek-
senlerde 30 öğrenciyle görüşülmüştür. Araştırma çerçevesinde mümkün 
olduğu kadar fazla üniversiteden öğrenciyle, cinsiyet sayılarının eşit olması 
durumunu da göz önünde bulundurarak, farklı görüşlerdeki öğrencilerle 
derinlemesine mülakatlar ve focus grup çalışmaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite gençliği, Dindarlık, Değişim, İstanbul’da 
Öğrencilik, Gençliğin Dindarlık Algısı.
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Din, ahlak, gelenek, hukuk ve benzeri manevi değerler toplum ve insan 
üzerinde etkili olduğu ölçüde aynı zamanda da birer değişim faktörüdürler. 
Çalışmamızda dindarlık algısını ve bu algının kent/metropol yaşamında eği-
tim gören üniversite gençliği üzerinden değişimini ele almaya çalışacağız. 

Din, insanların yaratıcı olarak kabul ettikleri aşkın güce olan imanlarını, 
O’na yapacakları ibadetlerin bütününü ve bu imana göre davranışlarının 
nasıl olması gerektiğini düzenleyen inanış yolu demektir. Kur’an’a göre 
din, insanın zihinsel işlevlerini, inanç ve düşüncelerini, tutumlarını, 
davranışlarını, ibadetlerini ve sosyal yapılarını vb. organizasyonlarını be-
lirleyen bir sistemdir. Kur’an, insanlar için temelde iki dinin olduğunu 
söylemiştir. Bunlardan birincisi, Allah’ın insanlar için seçtiği ve razı old-
uğu İslam, diğeri ise İslam haricinde olan din veya dinlerdir. Kur’an’da, sa-
dece İslam’ın insanları doğruya ve kurtuluşa erdireceği, diğer dinlerin ise 
makbul olmadığı, batıl olduğu ifade edilmiştir (Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran 
19/200. Kur’an-ı Kerim, Maide 3/120).

Dindarlık, hayatın tüm alanını ve tüm sürecini kapsayan bir bilinç ha-
lidir. Dindar, bir dine uyan, o dinin emirlerini yerine getirip yasaklarından 
kaçınan kişiye denir. Dindarlık, insanın iman-amel temelinde ortaya koy-
duğu dîni tutum, deneyim ve davranış biçimini, yani dîni yaşantıyı veya 
dindarca hayatı; inanılan dinin emir ve yasakları doğrultusunda yaşamayı 
ifade eden ve inanç, bilgi, tecrübe/duygu, ibadet, etki, gibi boyutları olan 
bir olgu olarak anlaşılabilir. Bununla beraber dindarlığın kişisel inanç ve yo-
rumlara paralel olarak subjektiflik arz ettiği de söylenebilir (Kirman, 2016, 
s.81).

Dindarlık, insanın doğumundan ölümüne bir yapılanma ve inşa sürecinden 
geçmektedir. Bu süreçte mezkûr algının çocuk ya da gençler üzerindeki et-
kisi ise ailede başlamaktadır. Çocuğun inanç yapısının oluşumunda “nasıl 
oldum, nereden geldim, insanlar neden ölür, öldüklerinde nereye giderler” 
gibi sorularına dair kendilerine yapılan dîni telkin oldukça önemlidir. Bu 
cevaplar sonraki yıllardaki dîni eğilimlerini oluşturmakta ve büyük ölçüde 
dindarlık bu temel üzerinde gerçekleşmektedir. Çocukluk yıllarından iti-
baren başlayan sorgulama üniversite hayatında farklı dönüm noktaların-
dan geçer. Bu dönüm noktalarından belki de en önemlisi üniversite ha-
yatıdır. Üniversite hayatı boyunca gençler zihnî anlamda sürekli değişim ve 
dönüşümlerden geçmektedirler (Meriç, 2005, s.40-41).

Dindarlık, insanlar arasında genel ve geleneksel bir eğilime sahip iken 
üniversiteli gençler içerisinde farklı formlarla ortaya çıkmıştır. Özellikle 
son dönemlerde dindarlık, gençler arasında bir ‘kendini ifade etme aracı’ 
haline gelmiştir. Bu kendini ifade ediş biçimi gündelik yaşamla uyum sağla-
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ma, kimi zaman modernist, kimi zaman da muhafazakâr biçimde yorum-
lanagelmiştir. 

Üniversite gençliğine biraz değinecek olursak; genç, literatürde 15 ile 25 
yaşları arasında öğrenim gören, hayatını kazanmak için çalışmayan ve ayrı 
bir konutu bulunmayan kişi olarak geçmektedir (Avcı, 2012, s.20).

Günümüzde “gençlik” kavramının tanımı, salt yaş ve nüfus yönünden 
değil aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve kültürel açılardan değer-
lendirilmektedir. Farklı toplumlarda ve farklı dönemlerde gençlik kavramı, 
değişik yaklaşımlarla ele alınmıştır. Her ne kadar ortak bir gençlik tanımı 
yapılamamış olsa bile, Atalay Yörükoğlu, gençliğin niteliklerini; “Çocuklukla 
erişkinlik arasında yer alan, gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yaşama hazırlık 
dönemidir. Ergenlikle başlayan hızlı büyüme gençlik çağının sonunda be-
densel, cinsel ve ruhsal olgunlukla biter. Genellikle ilk ergenlik belirtileriyle 
başlayan, gençlik çağı, büyümenin durmasına kadar sürer ve 12-21 yaşları 
kapsar.” şeklinde anlatmaktadır (Yörükoğlu, 1993, s.13). Genel olarak Tür-
kiye’deki özel olarak İstanbul’daki üniversite gençliği bu anlamda 18-24 yaş 
aralığına girmektedir, diyebiliriz. 

Gençlik dönemi, anne babadan ya da kendine bakan diğer büyüklerden 
kopma ve bağımsızlık duygusunun oluşma dönemi olmasının yanında, aynı 
ve karşıt cins gruplarla etkili bir sosyal ilişkinin başladığı dönemdir. Gençlik 
çağı, yaşamda bir yön ve amacın arandığı, mesleki ve ailevi rollerin üstle-
nilmesi için gerekli kişilik ve becerilerin kazanıldığı, bireyin daha bağımsız 
ve sorumlu bir kimse olarak hareket etmeye başladığı bir dönemdir. Genç-
lik dönemi ile birlikte gençlerin her türlü otoriteye karşı gelme eğilimleri 
toplumsal iletişimlerinde kopukluklar ortaya çıkarırken, gençler genellikle 
farklı iletişim kaynakları aramaya yönelirler. Bu kaynakların başında ise 
arkadaş grupları ve sosyal çevreleri gelmektedir. Bu kaynaklar, gençlerin 
dünya görüşleri, inançları, tutum ve davranışları üzerinde son derece et-
kilidir.

Peki, neden üniversite gençlerinin dindarlık algısını araştırıyoruz? Çünkü 
toplumsal yapıların değişimindeki önemli dinamiklerden biri de eğitim se-
viyesi hızla yükselen gençlerdir. Hemen hemen her toplumun genç kuşağı, 
değişen ekonomik, siyasal olaylara karşı yeni görünüş, davranış ve dil, 
dolayısıyla yeni iletişim tarzları üretmeye çalışmışlardır. 

Üniversiteli gençler toplumsal gelişmelere bağlı olarak birçok konuda 
daha duyarlı ve entelektüel yaşama daha yakındır. Bu anlamda da 
üniversite gençliği değişen yaşantıya daha duyarlı ve bu yaşantının vermiş 
olduğu yükümlülükler karşısında daha bağımsızdır. Buradan yola çıkarak 
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tek tip bir gençliğin olması söz konusu değildir. Özellikle İstanbul’da yani 
kozmopolit bir şehirde yaşayan (Meriç, 2005, s.38) üniversite gençliği 
eğitimi boyunca hem kendi içinde yaşadığı alana dair yaşantıları yakalar 
hem de farklı yaşantılardan arkadaşlıklar kurar. Bu arkadaşlıklar gençlerin 
sadece ilmî yapılarını değil aynı zaman da fikrî yapılarını da değiştirir. Bu 
değişim sürecinde karşımıza şöyle sorular gelmektedir: Gençler kendi 
alanlarından çıkarak başka alanlara girdiklerinde dindarlık algılarında 
nasıl bir değişim meydana gelmektedir? Metropol hayatı içinde kendi 
içlerinde yaşadıkları, ailelerinden ve toplumsal çevrelerinden getirdikleri 
geleneksel olan ile modern olan, ilmî olan ve tecrübe ürünü olan, ilahî ve 
sıradan olan arasında ne gibi çatışma ve çelişkiler yaşayıp bunlara nasıl 
uyum sağlamaktadırlar.

Araştırmada kendini az ya da çok dindar olarak tanımlayan ya da Müslüman 
olup ama kendini dindar olarak hissetmeyen gençlerin dindarlık algılarını, 
bu algının dîni değerlerle nasıl örtüştürdüklerini ele almaya çalıştık. Ayrı-
ca din ve modernleşmenin kendi içlerinde nasıl gerilimler yaşadıklarını bu 
gerilimlerin üniversite gençliğinin dindarlık algılarına olan etkisini değer-
lendirmeye çalıştık. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de son dönemlerde yaşanan söz konusu 
değişimi, bu değişimin kendisini dindar olarak (az-orta-yüksek seviyede) 
gören üniversite gençlerinin ‘dindarlık’ kavramının gündelik hayatlarını 
nasıl etkilediğini, modernliğin dindarlığı ne yönde değiştirdiğini, dindar 
yaşam biçiminin modern kent yaşamına nasıl uyarlandığını, bu uyarla-
maların din dışı alanlarda ne gibi farklılıklar taşıdığını araştırmaktır. Bu 
farklılıkları bir toplumda geçmiş ve gelecek kuşaklar arasındaki bağlantıyı 
kuracak olan gençler üzerinden bilhassa eğitim seviyesi gün geçtikçe 
bir hayli artan üniversite gençliği üzerinden anlamaya çalışmak oldukça 
önemlidir.

Üniversite gençlerinin ait olduğu dîni grupların özellikleri ve yaşam 
biçimlerinin temel kaynakları, değerleri, bu değerlerin gündelik yaşamları 
ve bireyler arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediği, gündelik yaşam pratiklerini 
nasıl dönüştürdüğü de araştırmaya eklenmiştir. Araştırmanın örneklemi, 
İstanbul’daki devlet veya vakıf üniversitelerinde okuyan Anadolu’dan 
gelmiş ya da doğma büyüme İstanbullu olan lisans ve lisansüstü 
öğrencileridir. Gençlerin dîni davranışları üzerinde doğrudan etkili 
olduğu düşünülen aile yapısı, aileye olan bağlılık, ekonomik durum, 
cinsiyet, okunan eğitim programı, kentsel köken (İstanbul’da yaşayan ya 
da Anadolu’dan gelmiş olan), üniversitenin yapısı (devlet-vakıf), dîni bir 
cemaatle doğrudan ya da dolaylı bağlılık, dîni mensubiyet gibi değişkenleri 
göz önünde bulundurarak 20 öğrenciyle görüşülmüştür. Araştırma 
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çerçevesinde İstanbul’da farklı üniversitede okuyan öğrencilerle, cinsiyet 
sayılarının eşit olması durumu da göz önünde bulundurularak, mümkün 
olduğunca farklı görüşteki öğrencilerle derinlemesine mülakat çalışmaları 
yapılmıştır.   

Tüm bu anlatılanlara dayanarak din sosyolojisinin, din ve toplum arasın-
daki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal bir gerçeklik al-
anını inceleyen bir disiplin olmasından ve sosyolojinin dinin içeriğini değil, 
toplum ilişkileri bağlamını inceleme konusu yapmasından yola çıkarak özel-
likle üniversite gençlerinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçları çerçevesinde 
aşkın bir varlıkla ilişkilerini hangi ölçülerde kurdukları (dindarlık algısı), 
modern dönemdeki toplumsal değişimler bağlamında dindarlığın toplum-
daki görünümleri ve gençlerin dinin gündelik yaşam içindeki biçimlerine 
yükledikleri değerler incelenmeye çalışılmıştır.

1980 Sonrası Değişen Algı Örüntüleri ve Gençlik

Türkiye’de 1980 sonrası insanların kafasındaki algı örüntüleri tüketim 
temeli üzerinde inşa edilmiştir. Özellikle bu dönemin gençliği için ola-
bildiğince çok tüketme alışkanlığı ve tüketim faaliyetinde başlayan marka-
laşma (tüketimde markanın önemi) sürecini gözlemlemek bilhassa önem-
lidir. Bu durum her kesimden genci çevreleyen ve kuşatan bir yaşam 
algısına dönüşmüş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Örneğin Mustafa 
Kutlu “Chef” adlı kitabında bu artan markalaşma kültürünü ve dur durak 
bilmeyen bu tüketim anlayışını eleştirmektedir (Kutlu, 2007). 1980 son-
rası dönemde tüketimin yanı sıra dîni grupların da gençler üzerindeki faa-
liyetlerini arttırdıkları görülmektedir. Eğitim, burs, sohbetler ile birlikte 
gençlere hem maddi hem manevi olanak sunmaları ile kendilerini cazibe 
merkezi haline getirmişlerdir.

Aşağı ya da orta ekonomik seviyeye sahip ailelerin yetiştirdiği çocukların 
eğitim seviyesindeki yükselmeye bağlı olarak, toplumsal ve siyasal tale-
plerinin de arttığı görülmektedir. Bu talep ve beklentinin artmasıyla bir-
likte bu ailelerin toplumda görünürlükleri de giderek artmıştır. Örneğin, 
önceden kamu kurum ve kuruluşlarında alt görevlerde çalışan başörtülü 
teyzelerin/amcaların çocukları üniversite de okumuş, artık o kamu kurum 
ve kuruluşlarında söz sahibi olacak pozisyona gelmişlerdir. Yani bir nevi 
dikey hareketlilik sonucu ortaya çıkan değişim sebebiyle alt gelir grubuna 
dahil olan kesimin eğitim seviyelerinin artmasıyla birlikte görünürlükleri 
de artmıştır. Özellikle 1990’lara gelindiğinde bu kesim gençlerin, toplum-
sal hayata ilişkin talepleriyle, algılarıyla, dîni sembollerle yüklü yaşayış 
tarzlarıyla var olmaya başlamışlardır. (Yavuz, 2005, s.146) Özellikle dindar 
gençler arasında sakal bırakmadan örtünme pratiklerine kadar toplumsal 



197İSTANBUL’DA OKUYAN ÜNİVERSİTE GENÇLERİNİN DİNDARLIK ALGISI

ve kültürel alanda yansıması mevcuttur. 28 Şubat dönemi bunun en önem-
li örneğidir (Avcı, 2012, s.82).

İstanbul’da Okuyan Üniversite Gençlerinin Dindarlık Algısı

İstanbul tarih boyunca büyük şehir olma özelliğini korumuş bir yerdir. 
Hangi medeniyete evsahipliği yaptıysa nüfus ve yerleşim özelliğiyle, ticarî 
tutumuyla her zaman cazibe merkezi olmayı başarmıştır. Bugün ise modern 
toplumun sosyal dinamiklerini sergileyen metropol görünümündedir. 

Böylesine metropol olan bir kentte olan üniversiteler ve bu üniversitede 
okuyan gençler Türkiye’nin geleceği için önem arz etmektedirler. Gençler-
in düşünceleri, hayata bakışları, alışkanlıkları, kültürel, toplumsal, dîni, 
siyasî faaliyetleri çerçevesinde oluşturdukları gündelik yaşam algıları da 
bu anlamda önemlidir. Gençler, toplumsal değişimin ve ilerlemenin en 
önemli öncüleridir. Bundan dolayı gençlerin yaşam algısı ve düşünce yapısı 
bir toplumun içinde o toplumun geleceğine yönelik yapı taşlarını oluştur-
maktadır. Araştırmacılar, gençlerin etki alanında ve gençliği etkileme 
konusunda birçok alan ile ilişkilendirerek özgün çalışmalar ortaya koymaya 
çalışılmaktadır. Gençliğin dindarlık algısı, bu algının yaşam pratikleriyle ne 
derece örtüştüğü de merak konusu olmuştur. Bu cümleden olmak üzere 
gençlik ve dindarlık algısı ile ilişkilendirilen alanların başında din sosyolojisi 
gelmektedir. 

Tüm gençliği tasavvur edecek tek bir kültürden bahsedilemeyeceği gibi 
gençliğin dindarlığı hususunda da tek bir biçimden söz edilemez. Dindarlık 
algıları gençler arasında farklı görünümler ve farklı yaşam görüntülerine 
yol açmaktadır. Bu durum ise Bauman’ın söylediği gibi bir sınıflandırma-
dan ziyade bir belirsizliğe (Bauman, 2003, s.58) yol açmaktadır. Çünkü 
sınıflandırma ışığında bir kategoriye dahil olan öğrenci algısı ve yaşamsal 
pratikleriyle başka bir kategoriye de dahil edilebilmektedir. Dîni kural ve 
içtihatlara getirilen farklılıklar, farklı dîni cemaatsel yapılara aidiyet, gencin 
aile yapısı, mahalle yapısı ve gencin yetiştiği şehir, toplumsal çevre, ekono-
mik durum, kazandığı üniversite, gencin arkadaş çevresi ve ekonomik du-
rum bu farklı görünümlerin temel kaynağını oluşturmaktadır. Örneğin; 
görüşülen bazı öğrenciler, İslam’ın beş şartının asla ihmal edilemeyeceği-
ni düşünürken, bazıları daha esnek bir bakışla bu ibadetlerin daha uygun 
zaman ve zeminde telafi edilebileceğini düşünmektedirler. Ya da hanım-
ların örtünmesi hususunda bazı öğrenciler uzun başörtüler takınılması ge-
rektiğini düşünürken, bazı öğrenciler ise modern döneme uygun eşarplar 
kullanılmasında hiçbir sakınca görmediklerini ifade etmektedirler.

Buradan yola çıkarak genel anlamda tek bir algı ve biçime sahip olan 
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üniversite gençliği olmadığı gibi gittikçe bireyselleşen İslamî yaşam al-
gısının oluşmasına yol açmaktadır. Elbette bu öznelliğin oluşmasında, ark-
adaş çevresi, aile, üniversite çevresi, medya, internet gibi birçok etken söz 
konusudur. Aslında herkes kendi dindarlık algısına göre yaşam biçimini be-
lirlemektedir. Bu belirlenen yaşam biçimi ve algı modern dünyanın eliyle 
yoğrulup yeni bir form halini almıştır. 

Bu çalışmada temel iddia ve hipotezden hareketle İstanbul’da okuyan 
üniversite gençlerinin dindarlık algılarının nasıl bir değişim sürecinde old-
uğu anlaşılmaya ve açıklamaya çalışılmıştır. Derinlemesine mülakat yapılan 
öğrencilerin genel özelliklerine bakıldığında, üniversite öncesi ve sonrasın-
da farklılıkların olduğu görülmüştür.  

Üniversite öncesi döneme bakıldığında, gençlerin ilk olarak bilgilerinin 
üretildiği yer yani ailenin yanında aldıkları dîni eğitim ve pratiklerin onların 
üniversite dönemindeki yaşayışlarını büyük oranda etkilediği görülmüştür. 
Öğrencilerin bir kısmı bu durumu olumlu olarak değerlendirirken diğer bir 
kısmı ise olumsuz olarak değerlendirmiştir. Olumlu olarak etkilendiğini 
ifade eden bir öğrenci bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Ailemden aldığım dîni eğitim olmasa İstanbul’a geldiğimde boca-
lardım. Burası çok karmaşık bir şehir, her yer insan ile dolu ve her 
tip insanı içinde barındırıyor. Ailem beni çocukken namaza alıştır-
masa, Kur’an öğretmese burada bunun sıkıntısını çok çekerdim. 
Üniversiteye başlayınca insan öğrendiği ibadetlere bile zaman 
ayıramıyorsa, ibadetleri öğrenmeye hiç zamanı kalmazdı diye 
düşünüyorum.”

(Galatasaray Üniversitesi, Hukuk, 2. Sınıf, Beyefendi)    

Küçükken ailesinden aldığı dîni eğitimden olumsuz etkilenen bir kişi ise 
durumunu şu şekilde ifade ediyor:

“Küçükken her şeyin Arapçasını ezberlerdik. Namaz kılardık ama 
anlamını bilmezdik. Oruç tutardık ama neden tuttuğumuz konusu 
hep çok sınırlıydı. Küçükken aldığım eğitimlerin anlamlarını hep 
merak etmiş ama ailemin de bilgileri sınırlı olduğu için hiç iste-
diğim şekilde cevaplar alamamıştım. Suçlu ilan etmek için değil 
ama ailemin dîni eğitimlerde biraz daha hassasiyeti olmasını is-
terdim.”

(Bilgi Üniversitesi, İşletme, 4. Sınıf, Hanımefendi)

Ailenin dîni tutumu ve toplumsal çevrenin de genç üzerinde oldukça et-
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kili olduğunu görüyoruz. Dîni inanışın pratikteki farklılıkları sebebiyle her 
inanışın ayrı bir yaşam biçimi olduğundan çocukken yetiştiriliş tarzı da 
farklılaşıyor. Liseden itibaren ailesinden çok farklı bir ortamda okuyan, dîni 
bilgilerini lisedeki arkadaş çevresi vasıtasıyla öğrenen bir öğrenci kendisini 
şu şekilde ifade etmektedir:

“Ailemin çok muhafazakâr olduğu söylenemez. Dîni bağlılıkları 
çok yok gibi… Bana sorarsanız ben onlardan daha dindarım gibi 
geliyor. Gerçi dindarlığın tanımı da kişiden kişiye değişir fakat dîni 
eğitimlerin çocuk yaşta verilmesi kanaatindeyim. Ben dîni eğitim-
lerimi lisedeki arkadaş çevrem vasıtasıyla aldım keşke ailem üze-
rinden öğrenebilseydim…”

    (İstanbul Üniversitesi, Ebelik, Yüksek Lisans 
(Ders Dönemi), Hanımefendi) 

Üniversitede kendilerini dindar olarak ifade eden öğrencilerin büyük 
çoğunluğu zaten dindar olan bir aile ve toplumsal çevrede yetişmiştir. 
Dîni konuların yerine getirilmesi, dîni yasaklar konusunda aldığı temeller 
de aileden gelmiştir. Aile içinde yapılan sohbetler, olaylara ve durumlara 
karşı getirilen yorum ve açıklamalar farkında olmadan belli bir dîni algı te-
meli oluşturmaktadır. Ailenin etkisi sadece aile içinde değil aynı zamanda 
aile dışındaki sosyalleşme süreçlerinde de etkilidir. Çünkü aile sosyal çevre 
konusunda da etkili ve belirleyici bir konumda olabilmektedir:

“Ailem hem dinine hem de birbirine bağlı bir aile. Babam emekli, 
annem ise ev hanımı. Samsun’dan İstanbul’a geldiğimde biraz bo-
caladım. Gelmeden önce kendime göre endişelerim vardı tabi ki. 
Aslında çevre konusunda baya bir endişem vardı. Fakat ailemden 
öğrendiğim bir şeyi hayatıma uyguladım. ‘Sınırlarını çizmek‘. Sınır-
larınızı çizdiğinizde kendi görüşünüze uygun insanlar bulabiliyor-
sunuz. Ben de öyle yaptığım için şu an kendi aileme ve yetiştiğim 
ortama uzak bir çevrem yok.  Hatta çevremi kendim oluşturduğum 
için mutluyum.”

(İstanbul Üniversitesi, Edebiyat, 1. Sınıf, Beyefendi)

Dindarlık algısının şekillenmesinde ilk aşama aile içinde öğrenilen alışkan-
lıklar olurken, dîni bilgi ve alışkanlıkları güçlendiren, dindarlık algısını et-
kileyen (güçlendiren/zayıflatan) en önemli faktör toplumsal çevredir. Zira 
belli bir yaşa geldikten sonra ailenin etkisi azalmaya başlarken, toplumsal 
çevre ve arkadaşlık ilişkileri oldukça önem kazanıyor. Dolayısıyla mahalle 
ortamı, toplumsal çevre, arkadaşlık grupları bir süre sonrasında daha etkili 
olmaya; tatillerde gidilen Kur’an kursları, mahalle veya yaşanılan ortam-
daki aile yapıları ve dine bakış açıları, okuldaki arkadaş grupları dîni bilg-
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ilerin şekillenmesinde oldukça önemli ve etkili kaynaklar olmaya başlıyor. 
Öğrencilerden biri dindarlık algısının oluşmasında arkadaş çevresinin et-
kisini şöyle anlatmaktadır:

“Ortaokulum, lisem, üniversitemin ilk iki senesi Süleymancıların 
yurdunda geçti. Oradayken hep aynı sirkülasyonun içindeydim. 
Bana kattığı çok şey oldu. Dîni eğitimlerimin neredeyse tamamını 
oradan aldım. Fakat sonrasında orada kalmak istemedim. Çünkü 
üniversite benim yaşama bakış açımı çok değiştirdi. Üniversiteye 
geldiğinizde konuşmanız, çevrenize bakışınız, arkadaşlarınız her 
şeyiniz değişiyor. Bu değişim eğer siz istiyorsanız oluyor. Dindar bir 
aileden gelmeme rağmen arkadaşlarımı hiçbir zaman dindar olup 
olmamasına bakmadım, tabi ki belli kriterleriniz oluyor fakat sa-
dece erkek arkadaşlarım olsun, hepsi dindar olsun diye kalıplarım 
olmadı. Çok yakın kız arkadaşlarım da oldu erkek arkadaşlarım da 
oldu. Kimisi dindardı kimisi değildi. Bu konuda insanların bağnaz 
olmaması gerektiğini düşünüyorum.”
   (Şehir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 4. 

Sınıf, Beyefendi)

Öğrenciler içerisinde kullanılan en önemli ifadelerden biri de aile ya da 
çevre etkisiyle dine yönelme veya özellikle başörtüsü takma hususudur. 
Bazı öğrenciler bunu çocukken yapılan örnek alma olarak ifade ederken, 
bazı öğrenciler ise bunun toplumsal baskı yoluyla olduğunu ifade 
etmektedir. Örneğin genç hanımefendilerden biri kendi örtünme sürecini 
şu şekilde aktarmaktadır:

“Üniversiteye başlayınca kapanmam için ailem telkinlerde bulun-
du. Kapansan iyi olur kızım, bak şunun kızı ne güzel olmuş kapan-
mış vs. ile ilgili cümleleri çok duydum fakat ben bunu hep reddet-
tim. Ben hazır hissettiğimde kapandım. Aslında şunu söylemek 
istiyorum. Ailemden getirmiş olduğum bazı değerler zaten vardı, 
üniversite hayatım boyunca arkadaşlarım da biraz etkiledi beni ve 
kendimi hazır hissettiğimde kapandım. Annem de başörtülü bir 
hanımdır.” 

(Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat, 4. Sınıf, Hanımefendi)

Görüldüğü gibi üniversite sırasında öğrencilerin dine bakışları, dindar-
lık algıları, üniversite öncesinde ailesi, toplumsal çevresi, arkadaş çevre-
si ve içinde bulunduğu cemaatsel yapılarla şekillenmiştir. Üniversite ha-
yatında ise bu minvalde devam etmiştir. Örneğin aile dîni hassasiyetlere 
sahipse, öğrenci arkadaş çevresini ve içerisinde bulunacağı grubu bu ze-
minde seçmiştir. Görüşülen bazı öğrenciler üniversite öncesinde dîni bir 
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grupla bağlar kuruluyorsa eğer üniversite süresinde bu bağların devam 
ettiğini açıklamaktadırlar. Üniversite yaşamında bu gruplar öğrencilere 
birçok maddi ve manevi olanaklar sunmakta (kalacak yer, yeme-içme-
burs- seminer ve kişisel gelişim sunumları gibi); böylece öğrenci üniversite 
döneminde kendisi için önceden oluşturulmuş bir ortama dahil olmak-
tadır. Tabi bunun aksi de mümkündür. Bu düzeni yıllarca devam ettirmiş 
olanlar olup, bir süre sonra bu dîni gruplarla bağını da kesebilmiştir. Bunun 
sebebini ise, baştan beri kendisini o dîni grupla ilişkilendiremeyip sadece 
maddi ve manevi olanaklarını kullanmak adına kaldıklarını ifade edenler 
de olmuştur. 

Üniversite döneminde gençlerin dindarlık algısının zaman içerisinde çok 
değiştiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde benzer konulara dair açıklamalarda 
bulunan öğrencilerin farklı sınıflarda olan öğrencilerin farklı cevaplar 
verdiği görülmektedir. Üniversitenin birinci sınıfında olan öğrenciler 
özellikle şehir dışından geliyorlarsa belli bir bocalama sürecine girdiklerini 
söylemektedirler. Bunun sonucunda üniversite öncesi dönemdeki 
yaşantılarını, aile yapılarını, arkadaş çevrelerini ve toplumsal çevrelerini İs-
tanbul’a geldiklerinde karşılaştıkları toplumsal çevre ile kıyaslama sürecine 
girdiklerini, kısmen de olsa kendi dîni değer ve bilgilerini kafalarındaki dîni 
algıları ve dindarlık algılarını sorgulamaktadırlar. 

“Üniversiteye gelmeden önce namazı yaşlanınca kılacağız zannedi-
yordum. Annem Kur’an okumayı çok sonra öğrendi. Babam hâlâ 
bilmiyor. Biz camiye küçükken zorla gönderilirdik. Giderdim ama 
ne kadar öğrenirdim Allah bilir. Üniversite de ailemden daha mu-
hafazakâr arkadaşlarım oldu. Onlar mescide giderken beni de 
götürüyorlardı. Ben de onlarla gide gele namaz kılmaya başladım. 
Dışarda abdest alamazken, dışarda abdest alır oldum. Sonrasında 
evden abdestsiz çıkmaz oldum. Kapanma fikri üniversite de geldi. 
Ama ailem buna karşı çıktı. Üniversite bitene kadar açık kal çünkü 
bu senin için bir heves sadece dediler. Ama ben onları dinlemedim 
ve kapandım.” 
   (Marmara Üniversitesi, Sosyoloji Yüksek Lisans 

(Ders Dönemi), Hanımefendi)

Dinin koyduğu değer ve kurallar aynıyken, kuralların uygulanış biçimi 
kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Nitekim üniversiteli gençler içinde 
de bulunulan ortama göre şekillenen bir dindarlık algısının ortaya çıktığı 
görülmektedir. Görüşmeler sırasında öğrencilere sorulan ‘dindarlık senin 
için ne ifade ediyor?’ Sorusuna verilen cevaplar hemen hemen birbirine 
yakın cevaplar olmuştur. Dindarlığın tanımı hususunda, ibadetler ve ahlaki 
davranışlar en önemli faktörler olmuştur. 
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“Dindarlık, kişinin inancı doğrultusunda inancını gerektirdiği gibi 
yerine getirmesi ve bunun yanı sıra inanç değer sistemini hayatına 
uygulayabilmesidir. Gülümsemesi, işini ibadet bilip, ibadetini nasıl 
ciddiye alıyorsa, işini de bu ahlaka uydurup bu şekilde yapmasıdır. 
İmanmetre olmadığı için ölçüsü yoktur. Kişilerin kendilerinde olan 
bir şeydir.”

   (Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, Beyefendi) 

“Dindarlık deyince aklıma gelen ilk şey tesettürlü insanlar… 
Bize karşı bakışları ve yaklaşımları bence farklı. Ben kapalı bir 
insan değilim belki ama namaz kılıp, kapalı olup yalan söyle-
mek gibi ahlaki olmayan davranışlar da bulunmaktansa ahlaki 
davranışların gözetilerek dindarlığın beraberinde gitmesini tercih 
ederim. Ben namazımı arada kılabiliyorum. Kapalı değilim. Ama 
genel olarak ahlaklı bir insanım. Ailemden, arkadaşlarımdan da 
öğrendiğim tam olarak bu. Bence bunları yerine getirmek, yalan 
söylememek, hak yememek, iftira atmamak dindarlığı tanımla-
mak açısından daha mühim.”

   (İstanbul Üniversitesi, Ebelik, Yüksek Lisans 
(Ders Dönemi), Hanımefendi) 

“Dindarlık deyince aklıma Türkiye dindarlığı gelmiyor. Aklıma 
aslında Süleymancılar geliyor. O cemaatle yoğurulmuş olduğum 
için sarıklı/cübbeli bazı şeyleri katı olarak reddeden tipler aklıma 
geliyor.”
     (Şehir Üniversitesi, Endüstri 

Mühendisliği, 4. Sınıf, Beyefendi)

“Kişinin namaz kılıp kılmamasına değil, yalan söyleyip söylemem-
esine bakarım dindarlık hususunda. Çünkü kişi yalan söylediğinde 
hem benim doğruyu bilme hakkımı elimden alıyor, hem de beni 
kandırmış oluyor. Tamam, ibadetler önemsiz demiyorum ama 
ibadetleri yerine getirip, ahlaki fonksiyonları dışarıda bırakırsanız 
dindar olur musunuz tartışılır.”

(İstanbul Üniversitesi, Edebiyat, 1. Sınıf, Beyefendi)

Üniversitenin ilk yılları ve son yılları arasında olan öğrenciler arasında dîni 
pratik, yaşam biçimleri, ibadetlere bakış noktasında çok ciddi ve belirgin 
farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin, Anadolu’dan İstanbul’a okumaya 
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gelmiş bir öğrenci dindarlığı daha çok ibadete dayandırırken, İstanbul’da 
doğmuş büyümüş bir kişinin dindarlık algısı, rasyonalite ve ahlaki değer-
ler üzerine kurulmuştur. Devam ettikleri sınıflara göre de bakış açıları 
değişmiştir. Birinci sınıfta İstanbul’da okuyan ya da İstanbul’a gelmiş olan 
bir öğrenci ilk sınıflarda aileden aldıkları tebliğ ve temsilleri yerine getirm-
eye çalışırken, ileriki yıllarda bu temsiliyet ve tebliğ sorgulanmaya başlıyor. 
Buradan yola çıkarak şu sonuca varıyoruz, eğitim seviyesi arttıkça gençler-
in sorgulamaya daha yatkın olduklarını söyleyebiliyoruz. Dindarlık tanım-
lamalarına bakıldığında ise, ibadetlerin yerine getirilmesi, ahlaki uygun 
davranışlar sergilenmesi ve her ikisinin birbirini tamamlayıcı olarak devam 
etmesi yönünde görülmektedir. Ancak genel olarak bakıldığında çoğun-
luğun dindarlık algısı hem ibadetlerin yerine getirilmesi hem de ahlaka 
uygun davranışlar sergilenmesi çerçevesinde şekillenmiştir.

Dindarlığın göstergelerine bakacak olursak, dindarlığın en önemli göster-
gesi ahlaki davranışlar olarak ifade edilmiştir. Fakat kılık kıyafet hususun-
da da genel olarak tesettürlü insanların ve sakallı insanların dindar olarak 
göründüklerini ifade etmektedirler. 

1980 sonrası dönüşümle birlikte toplumun dindarlaşması hususunda ver-
ilen cevaplar doğrultusunda, öğrencilerin kimisi bu dönüşümün toplumu 
dindarlaştırdığını kimisi ise sadece şeklen dindarlaştığını ifade etmekte-
dir. Ama çoğunluğun düşüncesi şeklen dindarlaşma yönündedir. Toplum 
dindarlaşıyor mu meselesine şu şekilde bir cevap verilmiştir:

“Bir toplumun dindar olması önemlidir. Dindarlıkta değer yargısı 
ve kişilerin öne çıkması iyi bir şeydir. Günümüzde dindarlık oranı 
yükseliyor diye bir olay var ama sadece görünüşte yükseldiğini 
düşünüyorum ben. Bunun içi şu an maalesef çok boş. Toplumda 
başı örtülü sayısı artıyor fakat bu siyasi destekli artıyor. Bu sebeple 
dindarlık şekle bürünmüş oluyor. Görünüşte dindar olunuyor ama 
onun gerekleri ne kadar yerine getiriliyor tartışılır.”   
   (Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri En-

stitüsü (Tez Dönemi), Hanımefendi)

“Dindar olmak bence bir toplum için çok önemlidir. Çünkü dindar 
olduğunuz için insanlar sizden kötü bir şey beklemiyor ve hare-
ketleriniz ahlaki davranışlarla birlikte uyumlu hale geliyor. Bizim 
toplumumuz için konuşacak olursak bence toplum olarak dindar-
laşıyoruz.  Aslında dindarlaşıyoruz ama dine yaklaşıyor muyuz? 
Bunu sorgulamak sanki daha mühim…” 
       (İstanbul Üniversitesi, Amerikan Dili ve 

Edebiyatı, 3. Sınıf, Hanımefendi)
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Öğrenciler, toplumun dindarlaşma meselesinin şeklen olduğunu 
düşünmektedir. Üst sınıfta olan öğrenciler bu hususu sorgulamaktadır 
fakat alt sınıflarda okuyan öğrenciler sadece gözlemleri üzerinden 
cevaplar vermektedirler. Gözlemleyen ve sorgulayan öğrencilerin zihnî 
anlamda dindarlık kavramının şekillenişi aile ve sosyal çevre üzerinden 
olmaktadır. Öğrenciler genel olarak dindarlık hususunda ailelerinin daha 
teslimiyetçi bir tavır içerisinde olduklarını ifade etmektedirler. Ailelerin 
sorgulamaksızın inandıklarını, tam bir teslimiyet içerisinde ibadetlerini 
yerine getirdiklerini söylemişlerdir:
 

“Bir gün yılbaşında Cübbeli Ahmet Hoca’nın programını seyredi-
yoruz. Hoca iyi konuşuyor, güzel konuşuyor, namazlarınızı kılın, 
dualarınızı edin, gibi telkinlerde bulunuyor. Annem ve babam da 
hiç sorgulamaksızın izliyorlar. Hoca telkinlerinde bulunduktan 
sonra noel ile ilgili noel kutlamayın, noel kutlayanlarla arkadaşlık 
kurmayın dedi. O ana kadar ben de sorgulamadan izledim ama o 
sözünü duyunca birden sorgulayasım geldi. Ben insanları dil, din, 
ırk ayırt etmeksizin arkadaş bilirken bir cemaat önderi böyle şeyler 
söylüyordu ve ailem de bunu sorgulamaksızın izliyordu. Durdum 
ve bir tartışma konusu açtım. Babama benim İspanyol, Makedon, 
Yunan arkadaşlarım olduğunu söyledim. Belki birisi bir gün ben-
im vasıtamla Müslüman olacaktı, sırf noel kutluyorlar diye ark-
adaşlığımı kesemezdim. Bunu bağır çağır bizimkilere açıkladım. 
Ama ilginç olan onların benim düşünceme karşı çıkıp Cübbeli 
Ahmet Hoca’nın söylediklerini kayıtsız şartsız sorgulamaksızın ka-
bul etmeleriydi. İşte bu da bana eğitimin kazandırdığı büyük bir 
ödüldür. Sorguluyorum. Kendi çevremden olmasa bile arkadaşlık 
kurabiliyorum. Ama ailem bunu yapamıyor. Çünkü kayıtsız şartsız 
teslimiyetleri var.”
    (Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü (Tez Dönemi), Hanımefendi)
        
Öğrencilerin büyük bir kısmı ailelerinin kayıtsız şartsız teslimiyet içerisinde 
olduklarını, annelerinin belli bir yaşa geldikten sonra kapandıklarını, 
babalarının bir yaştan sonra namaz kılmaya başladıklarını ve bu ibadetlerini 
yaparken neden diye sormadıklarını aktarmışlardır. Ailelerin bu derece 
teslimiyet içerisinde olmalarının sebebini ise öğrencilerin büyük birçoğu 
geleneği muhafaza etme ve aktarmaya çalışmaktan dolayı olduğunu 
söylemişlerdir:

“Ailelerimiz bizden daha geleneksel ve muhafazakâr bence. Adet, 
gelenek, görenek ve örfler bizim kuşakta çok yaygın değil. Aileler-
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imiz gelenekleri muhafaza ettikleri için de daha dindarlar.” 
 (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji, 1. Sınıf, Beyefendi)

 
“Annem ve babam namaz kıldığı zaman teslimiyetçidirler. Bi-
zim kuşağımız tam olarak teslimiyet içerisinde olmadıkları için 
yaptıkları ibadetlerden tat alamıyorlar. Dedem ezan okunmadan 
15-20 dakika önce abdest alıp namazı beklerlerken biz tam aksine 
namazlarımızı gün içine yayıp ve bazen de namazlarımızdan fe-
ragat edebiliyoruz. Önceki kuşak bundan taviz vermiyor ama biz 
İstanbul koşullarında okumak, yaşamak zorunda olduğumuz için 
taviz vermek durumunda kalıyoruz. Sosyal çevre, arkadaş ortam-
ları ve modern dünyanın araçlarının bu hususta etkisi oldukça fa-
zla.”

    (Marmara Üniversitesi, Tarih Yeniçağ Enstitüsü 
(Tez Dönemi), Beyefendi)

Görüşme yapılan tüm öğrencilerin her konuda kesin çizgilerle birbirin-
den ayrılması mümkün değildir. Bir öğrencinin sergilediği davranışlar, 
düşünce biçimleri, dindarlık algısı ailesi, sosyal çevresi, okuduğu üniversi-
te, okuduğu üniversite içindeki programa göre değişmekte ve şekillenme-
ktedir. Yine tekrar etmek gerekirse, dindarlık ölçü ve görünümlerinde ke-
skin ayrımlarla ifade edilebilecek bir sınıflandırmanın mümkün olmadığı, 
dolayısıyla Bauman’ın (Bauman, 2003, s.63-64) tanımlamasına göre daha 
çok bir müphemliğin söz konusu olduğu söylenebilir.
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Sonuç

Türkiye 1980 sonrasında toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi anlam-
da çok hızlı bir değişim dönüşüm süreci içerisine girmiş ve bu değişim 
toplumun her alanına yayılmıştır. Geçmişten günümüze dindarlık algısı ise 
değişimin en belirgin biçimde gözlemlendiği alanlardan biri olmuştur. Biz 
bu değişimi İstanbul’da okuyan üniversite gençlerinin dindarlık algısı üze-
rinden anlamaya çalıştık. Üniversitede okuyan gençlerin dindarlık algılarını 
1990’lı yıllardaki öğrencilerden ve kendi ailelerinden farklı olarak sorgu-
layan, düşünen ama kendilerini teslim etmekten de kaçınan, geleneksell-
ikten ziyade modern dünyanın gereklerine uygun yaşayan bir form haline 
gelmiştir. Dindarlık algılarını, ailelerinden, sosyal çevrelerinden ve arkadaş 
çevrelerinden etkilenerek oluşturduklarını ve bu minvalde şekillendird-
iklerini söylemektedirler. Dolayısıyla metropol olan bir şehirde okuyan 
gençler arasında geleneksel İslam’ın aksine, yeniden biçimlenen İslami 
yaşam biçimleri ve görünümleri söz konusudur. Bu durum aynı zamanda 
değişen bir siyasi yapı ve anlayışı da beraberinde getirmektedir. 

Üniversite yaşamı ile birlikte öğrencilerin gelenekselliğe bakış açıları ile bu 
farklılıkların hem öznesi hem nesnesi durumuna gelmişlerdir. Öğrencilerin 
dindarlık algıları ve bunların oluşturduğu yaşama biçimleri hem 
birtakım farklılıklara neden olmakta hem de yaşanan değişimle birlikte 
farklılaşmaktadırlar. Aile yapısından yetiştikleri mahalle ortamlarına, ait 
oldukları dîni gruplardan kültür gruplarına, ekonomik durumlarından 
okudukları üniversite programına ve bölümlere kadar birçok değişken eks-
eninde dindarlık algılarını anlamak mümkündür. 

Yapılan derinlemesine mülakatlardan hareketle çıkarılabilecek en genel 
sonuçlardan biri öğrencilerin hem kendilerini nasıl tanımladıkları hem 
de içinde bulundukları toplumsal çevre tarafından nasıl tanımlandıklarını 
sorgulamaktadırlar. Bu sorgulama üniversite hayatı ile birlikte daha da 
değişmekte ve dönüşmektedir. Öğrenciler daha önce zihinlerde olan 
dindarlık ölçülerini yeniden tanımlamakta, bu minvalde yeni yorumlar ve 
biçimler kazandırmaktadırlar. Yani üniversite öncesinde daha geleneksel 
aile etrafında şekillenen dindarlık biçimleri üniversite hayatında daha sor-
gulayıcı, yorumlayıcı bir biçime bürünmektedir. Üniversite öğrencilerinin 
kendi ailelerinden farklı olarak dîni ibadetlerin teslimiyetten evvel sorgu-
lamak ve içselleştirmek gerektiğini sonrasında teslimiyet içerisinde olmak 
gerektiğini söylemektedirler. Öğrenciler dindarlık algılarını teslimiyet üze-
rinden tanımlarken kendi dindarlık algılarını temsil ve tebliğ üzerinden 
tanımlamaktadırlar. Hanımefendiler başörtüsüyle temsil özelliğini kul-
lanırken, beyefendiler anlatımlarıyla tebliğde bulunduklarını ifade etme-
ktedirler. Ne var ki bunlar genelin verdiği cevaplar üzerinden şekillenmek-
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tedir. Hanımefendilerden de başörtüsü takmayıp ama genel olarak ahlaki 
yönden tebliğde bulunduklarını söyleyenler de vardır. 

Üniversite öğrencilerinin verdiği cevaplardan çıkarılabilecek en genel 
sonuçlardan ikincisi ise, modernliğin gençlerin dindarlık algısını farklı bir 
çerçevede şekillendirmesidir. Modern dünyanın oluşturduğu tüketim 
doyumsuzluğu, İstanbul’daki üniversite gençlerini oldukça etkilemektedir. 
Bu etkilenmeyi kendilerince olumsuz olarak görseler de bundan da 
kaçamadıklarını ifade etmişlerdir. Dindar bir hayat sürememelerinin 
sebeplerini de karmaşık ve yoğun kent hayatının vermiş olduğu dağınıklığa 
ve koşturmaya dayandırmaktadırlar. Modern dünya tüketim odaklı boş 
zaman üretmiştir. Gençler de bu büyükşehirde kendi boş vakitlerini israfla 
geçirdiklerini itiraf etmekteler fakat bugünün şartların da aksinin pek de 
mümkün olmadığını, başka türlü yaşayanların da toplumda dışlanmış 
ve bağnaz göründüklerini söylemektedirler. Dindarlığı hemen hepsi, 
bu dünyanın maddiliğinden uzak manevi ve aşkın bir güce inanmayı ve 
O’na inanmanın vermiş olduğu görevleri yerine getirmenin gerektiğini 
söylerken, bu şehirde kendilerini yalnız hissettiklerini, ibadetlerini 
yerine getirirken tam bir teslimiyet içerisinde olamadıklarını bu sebeple 
kendilerini dindar olarak hissetmediklerini ifade etmişlerdir. 
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POSTMODERN BİR DİN: NEW AGE HAREKETİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Meryem Nur YETKİN1

Özet

Yirminci yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde; Dünya, sekülerleşme teorile-
rinin öngördüğünün aksine, dinin toplum sahnesinden çekilmediğine, hat-
ta yer yer daha güçlü bağlarla varlığını devam ettirdiğine şahit oldu. Batı 
aydınlanmasının en büyük kehanetlerinden olan sekülerleşme teorileri; 
modern değerleri baz alarak kurumlarını yeniden inşa eden toplumlarda, 
yüzyıllardır süregelen kurumsal dinin bir yerde toplumsal işlevini yitire-
rek toplumsal ve siyasal alanlardan yavaşça çekileceğini, bireysel bazda 
da modern dünyanın rasyonalist bireylerinin dîni inanç sistemlerine olan 
bağlılıklarının, dîni ibadet ve ritüellere katılımının azalacağını, bir süre son-
ra fertlerin dine ihtiyacının kalmayacağını ve haliyle ortadan kalkacağını 
öngörüyordu. Bu kuram, 19. Yüzyılın hâkim paradigması olmakla birlikte, 
20. Yüzyılın sonlarına doğru otoritesinin bir nebze sarsılması tehlikesiyle 
karşı karşıya gelmiş, 20. Yüzyıl düşünürleri tarafından bu kuram yeniden 
gözden geçirilmiş ve birtakım tenkitlere maruz kalmıştır.

Sekülerleşme teorilerine yöneltilen tenkitlerin en büyük dayanağı, mod-
ern toplumlarda ortaya çıkan yeni dîni ve ruhsal hareketlerdir. Gelişen 
modern bilim, dinin ‘anlamlandırma’ ve ‘teselli etme’ misyonlarının yerini 
doldurmada başarısız kalmış; bu boşluğu dolduramayan bireyler, bir takım 
mistik ve dîni hareketlere yönelme temayülü göstermişlerdir. Fakat bu yeni 
dinsel temayüller, temel noktalarda geleneksel dîni hareketlerden oldukça 
farklıdır. Zira bireyselciliğin esas kabul edildiği modern dünyada, gelenek-
sel dinlerin kurumsal otoritesi kabul edilemezdi. Bu şartlar altında dünyaya 
gelen yeni dîni hareketler, bireyin kendi ruhsal serüvenini kendisinin tayin 
etmesi gerektiğini varsayıyordu. Yine aynı şartlar altında meydana gelen 
New Age hareketi, hem söz konusu yeni dini hareketlerin genel özellikler-
ini yansıtması bakımından iyi bir örnek olduğu için hem de eklektik inanç 
sistemiyle ilginç bir karakter arz etmesi hasebiyle incelenmeye değerdir.

Bu çalışma, New Age hareketini tanımlayarak genel karakterlerini ortaya 
koymayı, hareketin şekillenmesinde etki eden faktörleri incelemeyi, son 
olarak da hareketin modern ve postmodernle olan ilişkisini açığa çıkar-
mayı hedeflemektedir. Bu bağlamda; öncelikle hareketin tanımı ve genel 
karakteristikleri, hareketi doğuran sosyolojik ve tarihsel süreçler ele alın-
mış, sonra modernizmin bireycilik söylemlerinin hareketi nasıl etkilediğini 
anlamak maksadıyla dinsel bireycilik kavramları üzerinde durulmuş, nihay-
etinde de hareketin modernizm ve postmodernizm bağlamındaki konumu 
tespit edilmeye çalışılmıştır.

1   Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi, Yüksek Lisans Öğrencisi
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New Age Hareketi: Tanımı ve Genel Özellikleri

Geç modern dönemde ortaya çıkan yeni dini hareketlerin genel özellikler-
ini yansıtması bakımından iyi bir örnek sayılabilecek New Age hareketi, 
özellikle ikinci dünya savaşından sonra şekillenmeye başlamış, birçok farklı 
inanç sisteminden ögeleri bir arada barındıran ruhsal bir harekettir. New 
Age ifadesi, sınırlarını belirlemesi ve tanımlaması güç, çok geniş bir alanı if-
ade eden çatı bir kavramdır. Mustafa Arslan bu hareketi, belli bir kurumsal 
yapı ve tutarlı bir felsefî dogmadan uzak, ruhsal fikir ve pratikler koleksiy-
onundan ibaret, ruhsal konulara bireysel eklektik bir yaklaşımı ifade eden 
geniş bir hareket olarak tanımlamayı tercih etmektedir (Aslan, 2006, s.10). 
Belli bir merkez edinmekten çok, adem-i merkeziyetçiliği savunan bu hare-
ket, örgütlü bir yapı olmaktan ziyade organizasyonel açıklığı benimseme-
ktedir. Bu hareketi benimseyen bireyler, sınırları ve kuralları dogmalarla 
belirlenmiş bir öğretiyi benimsemekten ziyade, bütün dünya dinlerinden, 
Şamanizm, Okültizm gibi akımlardan, Taoizm gibi felsefelerden, mistik ge-
leneklerden, ihtiyaç duyduklarını düşündükleri inanç ve pratikleri seçip 
kendi ruhsal serüvenlerini oluştururlar (Aslan, 2006, s.16). New Age’i; 
Doğu dinleri ve mistik inançları temelinde, tabiatla uyum, birlik ve barış 
için çalışan fertlerden oluşan bir ağ olarak tasvir etmek de mümkündür. 

New Age hareketinin en önemli karakteristiklerinden biri, çok farklı din 
ve inanç sisteminden ögeleri bir arada barındırabilen eklektik yapısıdır. 
İçinde; yoga, Zen meditasyonu ve diğer Uzakdoğu inanç ve pratiklerinden, 
astroloji, teosofi, spiritüleizm, animizim, astral seyahat ve sufizme kadar 
birbirinden çok farklı unsurları bir bütün oluşturacak şekilde bir arada 
barındırır. Paranormal olgular, alternatif tıp, organik tarım, ekoloji ve barış 
hareketleri, UFOloji de New Age hareketi içinde karşılaşılabilecek temalar-
dandır. Bu bağlamda ele alındığında, bu hareket, “kendi dinini kendin yap”, 
“derme çatma din”, “ruhsal süpermarket” gibi sıfatlarda da nitelenmiştir.

New Age hareketi, senkretik bir din anlayışına sahiptir. Buna göre, tüm 
dinler aynı manevi hakikatin farklı tezahür ve ifade biçimleridir. Dolayısıy-
la farklı dini kaynaklardan aynı hakikat gayesiyle yararlanılabilir. Fakat bu 
hareket, geleneksel dinlerdeki “doğa ve insandan ayrı, aşkın bir tanrı” an-
layışına, dolayısıyla tüm monoteizmlere karşıdır. Böyle bir tanrı anlayışın-
dan ziyade, insan ve doğa ile içkin bir tanrı tasavvurunu benimseyen bu 
harekete göre insan, kendi gayreti ile tanrısallığı yakalayıp onun bir parçası 
olabilir (Aslan, 2006, s.17).

Yukarıda da belirtildiği gibi, New Age kavramı, kendi içinde asli farklılıklara 
sahip birçok grubu bir arada ifade etmeye yarayan şemsiye bir kavramdır. 
Bu grupların kendi içinde; meditasyon gibi aktiviteleri nasıl değerlendird-
iklerinden, ne tarz bir hayat sürdürdüklerine kadar değişik fundamental 
farklılıklar mevcuttur. Hareket içinde bazı gruplar, Tanrının bireyselleştiği 
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ve mücessemleştiği bir anlayışı benimserken, bazıları tabiatla içkin bir ruh-
sallığı esas almakta, diğer gruplar ise dış dünyadaki manevi/ruhsal faillere 
bağlı bir monizmi benimsemektedir. Bazı gruplar, ruhsal alan ile ilgili “aşk, 
sevgi, erdem, hikmet” gibi ifadeleri tercih ederken, bazıları “enerji” ve 
“güç” kavramlarını kullanmaktadırlar (Heelas, 1993, s.105).

Fakat tüm bu farklılıkların ötesinde, hepsini “New Age inanışları” olarak 
tanımlamamıza olanak sağlayan, kullanılan ortak dil gibi bir takım değiş-
mez ortaklıklar da vardır. Bunlara örnek olarak aşağıdaki New Age öğretil-
erini gösterebiliriz (Heelas, 1993, s.104):

-Bütün hayat ve bütün varlıklar; farklı kültürlerde farklı isimlerle bilinen o 
yüce bilincin, “Bilinemez”in, “Ruh”un bir tecellisidir.

-Varlığın amacı, sevgiyi, erdemi ve aydınlığı bütün açıklığıyla ortaya çıkar-
maktır.

-Bütün dinler, aynı manevi gerçekliğin bir ifadesidir.

-Beş duyu organımızla ya da bilimsel yollarla elde ettiğimiz hayata dair 
bütün bilgiler, görünmeyen içsel ve nedensel gerçekliğin yalnızca birer 
örtüsüdür.

-Tıpkı bunun gibi insan da dıştaki geçici kişiliği ve içteki çok yönlü ruhsal 
benliği olmak üzere iki vecihten oluşmaktadır.

-Manevi öğretmenlerimiz; mücessem olmak ihtiyacından azat olmuş, 
karşılıksız aşk, erdem ve aydınlanma gösteren ruhlardır. Bu yüce varlıklar-
dan bazıları gayet iyi bilinmekte ve dünya dinlerine ilham olmaktadırlar. 
Fakat bazıları ise bilinmezdirler ve görünmez bir şekilde çalışırlar.

-Bütün hayat, farklı formları ve durumlarıyla birlikte, düşüncelerimizi 
fiillerimizi ve duygularımızı kapsayan bir enerji ile birbirine bağlıdır. Bu 
nedenle, kendi gerçekliğimizi yeniden yaratırken bu Ruh ve enerji ile bir-
likte çalışırız.

-İçinde bulunduğumuz zamana gelinceye dek, gezegenin ve insanlığın 
evrimi, bireysel ve kitlesel bilincimizde asli bir ruhsal değişim yaşadığımız 
bir noktaya ulaştı. Bu nedenle “New Age”dan bahsediyoruz.

New Age inancına göre, her bin yılda bir yeni bir burcun etkisine giren 
dünya, içinde bulunduğumuz bin yılda Kova burcunun etkisine girmekte-
dir. Zodyak’ta bilgi ve uyanışın temsilcisi olan Kova Burcu’nun etkisine gi-
rilmesiyle dünyada kitlesel bazda büyük ruhsal uyanışlar yaşanmaktadır. 

New Age hareketinin bir diğer özelliği, bireyselliğe yaptığı vurguda yatmak-
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tadır. Klasik dogmatik yapıdan çok uzak bir sisteme sahip bu hareket için 
en önemli bilgi edinme yöntemi “tecrübedir”. Bireyin kendi ihtiyaçlarını ve 
eğilimlerini herhangi dogmatik bir öğretiden üstün tutan bu anlayış, pozitif 
düşünmeyi, öz saygıyı, kendini iyi yönde gerçekleştirmeyi ve dönüşümü 
savunmaktadır (Arslan, 2006, s.17). İlerleyen bölümlerde bu mevzuyu, 
modernizmin sunduğu birey anlayışı ve bireyselcilikle temellendirecek ve 
hareketin bireysellik vurgusunu orada detaylandıracağız.

Genel özelliklerini, temel öğreti ve pratiklerini yukarıda kabaca belirtmeye 
çalıştığımız New Age hareketinin ortaya çıktığı sosyolojik şartlar ve tarihsel 
arka planına göz atmak, hareketi anlamada yardımcı bir rol oynayacaktır.

New Age Hareketinin Sosyolojik Arka Planı

New Age’in sosyolojik analizini yapmak teşebbüsü; Durkheim’ın “birey 
kültü”yle başlayan, sekülerleşme teorileri ve bu teorilerin eleştirileriyle 
devam eden, hareketin modern öncesi, modern ve post modernle olan 
ilişkisini ortaya koyan bir kavramsal çerçeve çizmeyi gerekli kılmaktadır 
(Smyth, 2001, s.78).

On yedinci yüzyıldan itibaren Aydınlanma Çağı olarak isimlendirilen, Orta 
Çağ’ın dogmatik öğretilerine başkaldırı ile başlayıp, bilimsel devrimlerle 
devam eden; deney ve gözlem gibi bilimsel yöntemlerin en sağlam bilgi 
kaynağı kabul edildiği; vahyin ve dini öğretilerin, yerini insan aklına bırak-
tığı, merkeze hümanizmin konulduğu modern dönem başladı. Kendine has 
özelliklerle geçmişten bağını koparan; geleneği, üzerinden kendisini tanım-
ladığı bir ‘öteki’ olarak konumlandıran modernite, ortaya çıktığı andan iti-
baren Batı toplumlarının karakteristik bir özelliği olmuştur. 

Bilgi kaynakları, bilgi edinme yöntemleri, inanç sistemleri, felsefesi, örgü-
tlenme şekli gibi olgulardan, siyaset, eğitim, sağlık, ekonomi gibi sahalara 
varıncaya dek neredeyse bütün asli unsurlarda geleneksel olandan ayrışan 
modern dünyanın, kendine has en önemli özelliği değişkenliğidir. Hı-
zlı değişim, modern dünyanın vazgeçilmez bir yasasıdır. Modern öncesi 
dönemde, değişim olağandışı ve istisnaî bir durum iken, modern dönem-
de hızlı değişim zorunlu ve kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. Takdir edi-
leceği üzere, böyle bir dünya, öngörülmesi olanaksız bir dünyadır.

Aşırı rasyonelleşme, dogmatik dini öğretinin her çeşidine karşı sert reak-
siyon, insan aklının itibarı, pozitif bilimin sarsılmaz otoritesi, hızlı değişim 
ve modernitenin diğer öğretilerinin tabii bir neticesi olarak, modernizm 
teziyle birlikte modern dünyada dinin geleceğine dair öngörü ve birtakım 
kehanetler içeren “sekülerleşme” kuramı da yükselişe geçti. Modern-
leşme ve sekülerleşme kuramcılarına göre; modern değerleri benimsey-
en toplumlarda; din, siyasal ve sosyal alanda etkinliğini ve görünürlüğünü 
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kaybedecek, bireysel düzeyde de kişilerin dini organizasyonlara, ibadet ve 
ritüellere katılımı gerileyecektir (Küçükcan, 2005, s.110).

Sekülerleşme kuramı; temelde, Weber’e dayandırılan “Rasyonalizm ve 
İnanç Kaybı” ile Durkheim’ın işlevselci yaklaşımına dayandırılarak üretilen 
“İşlevsel Evrim ve Amaç Kaybı” argümanlarına dayanmaktadır. Rasyo-
nalizm ve inanç kaybı argümanına göre “sekülerleşme, dinin toplumsal 
önemini kaybetmesini ifade eden bir süreçtir” (Küçükcan, 2005, s.111). 
Aydınlanma ve bilimsel devrim, rasyonalist bir dünya görüşü yaratmış ve 
bu rasyonalizm kilisenin iddialarını boşa çıkarmıştır. Dolayısıyla Batı Avru-
pa’da, hurafeye dayalı dogmaların rasyonalizm tarafından yıkılmasıyla, 
insanlarda bir inanç kaybı meydana gelmiştir. Bu inanç kaybı, bireylerin 
dini pratiklerinin azalmasına, dinin de sosyal olarak kurumsal kimliğinin 
sarsılmasına neden olmuştur. İşlevsel evrim ve amaç kaybı görüşüne göre 
ise; organik toplumlarda dinin işlevini, mekanik toplumlarda profesyonel 
iş ahlakı yerine getirecek, böylece işlevini kaybeden din kurumu, yavaşça 
toplumdan silinecektir. Mesela devlet okul, hastane, bakımevi gibi kurum-
lar açarak kilisenin bu alandaki hegemonyasına son verecek ve böylece di-
nin toplumsal yaşamdaki etkilerini zayıflatacaktır (Küçükcan, 2005, s.111). 

Fakat yirminci yüzyıla gelindiğinde, bir dönemin hâkim paradigmasının 
dayanağı haline gelen sekülerleşme kuramı sorgulanmaya başlandı. Zira 
teorinin öngörüleri, zaman içinde ampirik verilerle doğrulanamadı ve 
hatta Linda Woodhead’in deyimiyle bu kuramın ateşli savunucuları adeta 
yalancı peygamberler konumuna düştü (Smyth, 2001, s.78). Bu sarsılmanın 
temelinde, dinin toplumsal alandan silinmediğini gören toplumbilimcil-
erin itirazları yatar. Aşırı rasyonelleşme, bireyselleşme ve hızlı değişimin 
getirdiği toplumsal anomi ve anlam krizine bir çare olarak bireylerin yeni 
dinsel ve ruhsal formlara yönelmeleri, modern toplumlarda dinin yeniden 
canlanışına, yeni dini hareketlerin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Bilim 
ve teknoloji, bireyin ruhsal ihtiyaçlarına bir cevap olamamış, dinin yerine 
getirdiği anlamlandırma ve teselli etme fonksiyonunu icra edememiştir. 
Sonuç olarak, bireyin dine karşı duyduğu sosyal ve psikolojik ihtiyacın, mod-
ern dönemde geleneksel dönemdekinden hiç de az olmadığı görülmüştür.

Batının soğuk, ruhsuz ve katı materyalizmi, rasyonalist yaşam tarzı, seküler-
leşen etosu ve modernizmin çıkmazlarına karşı bir tepki olarak, modern 
dünya, yeni dini ve ruhsal formların doğuşuna şahitlik etmiştir. 

“Kutsalın Dönüşü” gibi argümanların da ortaya koyduğu gibi, Batı dinsel-
liği son yüzyılda dinin sosyal formunda büyük bir değişim yaşadı. Birey-
sel dindarlığa da etki eden bu değişimlerle birlikte din; daha sübjektif ve 
spiritüel bir forma büründü. Sekülerleşme kuramlarının tersine, kutsal geri 
dönüyordu, fakat bu sefer öncekinden değişik ve pre-modern ögeleri hatır-
latır bir formda. Colin Campbell’in “Batının kültürel paradigmasının Doğu-
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lulaşması” olarak tabir ettiği bu yeni dîni dünya görüşü; hayatın, doğanın 
ve evrenin kutsallığını, fani ve ezeli dünyalar arasındaki keskin ayrımın or-
tadan kalkışını, mikrokozmos ve makrokozmosun özsel birliğini ve kutsalın 
insanda ve doğada içkin bulunuşunu öngörüyor ve kabul ediyordu. Paul 
Heelas ve Linda Woodhead; “spiritüel devrim” olarak adlandırdıkları bu 
yeni fenomeni, Charles Taylor’un “Subjective Turn” savına dayanan “sub-
jektifleşme/öznelleşme” teziyle açıklarlar. Subjective turn; “harici ve zo-
runlu rol, görev ve sorumluluklarla yaşanan bir hayattan yüz çevirmek; bi-
zzat öznel ve kişisel tecrübelere dayalı bir hayata tevcih etmek” anlamına 
gelir (Motak, 130). Dolayısıyla modern birey, dine ihtiyaç duymaya devam 
etmekte fakat bu noktada kurumsal dinden ziyade birey bazlı ruhsal hare-
ketleri tercih etmektedir.

Kurumsal dinin bireysel maneviyata dönüşmesi, modern dönemde dinin 
geçirdiği dönüşümü betimlemesi açısından üzerinde durulması gereken 
bir husustur. Bu dönemde din ve ruhsallık (maneviyat) arasında ayrım 
yapılmakta, din denilince akla kurumsal, geleneksel, ritüelleşmiş bir yapı 
gelirken, ruhsallık ise “Tanrı ile ilişkinin aşkın niteliğine canlılık kazandıran 
kişisel yaşam ilkesi” veya bireyi dünyaya bağlayan, varoluşuna bir anlam ve 
açıklama getiren inanç formunu çağrıştırmaktadır (Zinnbaue & Pargament, 
2013, s.68). Merkeze bireyin alındığı ruhsallık kavramı, Orta Çağ dîni tecrü-
belerini tatmış modern fertler için daha cazip gözükmektedir.

Dinsel Bireycilik

Modernitenin bir diğer asli unsuru olan bireyselleşme, Batı toplumlarının 
yine vazgeçilmez yasalarından biridir. Emile Durkheim’ın “birey kültü” diye 
ifade ettiği, “bireyin hem gayenin kendisi hem de onun bir takipçisi (müri-
di) olduğu” bir bireyselleşme kültüründe yaşıyoruz. Durkheim, bu yeni 
kültün, dinin yeni sosyal formunun da temelini oluşturacağına inanıyordu. 
Durkheim’ın görüşüne katılan çağdaş düşünürlerden Hans-Georg Soeffner, 
bireysel otonomiye olan kolektif inanç ve umudun, anomi önünde bir bari-
yer olduğunu ileri sürer (Motak, 131). 

Bireyselleşme tezi, Batıdaki dîni değişimleri anlamada kilit bir nokta teşkil 
eder. Zira bugün Batıda din sosyolojisi alanında en çok ele alınan konu-
lardan biri; “bireylerin, kendi ruhsal durumlarına, ilgi ve deneyimlerine, 
arzularına göre, varoluşlarına anlam verebilecekleri şahsi amentülerini 
oluşturmaları”nı ifade eden “inancın bireyselleşmesi” mevzusudur. 

Modern dinselliğin bir karakteristiği olan dini bireysellik “inanan ferdin, 
hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın, Tanrısına karşı kendi yoluyla ve bizzat 
kendi çabasıyla bir ilişki geliştirme hak ve sorumluluğuna sahip olması” 
görüşü olarak tanımlanabilir.
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Paul Heelas’a göre postmodern din, oldukça “bağımsız bireyin” elinded-
ir. Dinsel alanın serbestleşmesi, kuralsızlaşması ve özgürlük/seçim gibi 
kültürel vurgularla birleştirilmesi, gelenek merkezli kilisenin çok ötesinde, 
seküler ve kutsalın birbirine karıştığı bir dini hayatla sonuçlandı. Dinsel 
hayatın bu yeni formu daha çok “postmodern” ya da “yeni spiritüellik” 
kavramları altında incelenmektedir.

Marx’ın “Katı olan herşey buharlaşıyor” cümlesiyle ifade ettiği gibi, mod-
ern dönemde din de kurumsal ve örgütlü kimliğinden sıyrılıp, daha çok 
ruhsal alana çekilmiştir. Bu dönemde din ve maneviyat kavramları arasında 
ayrım yapılması ve iki farklı alanın belirlenmesi, bu duruma örnek olarak 
gösterilebilir. 

Steve Bruce’a göre, Protestan Reformunun getirdiği en önemli yenilikle-
rden biri, dîni kurumsallaşmanın reddi, bir diğeri ise, periyodik ritüellerin 
ve düzenli din pratiklerine dair ısrarın terk edilmesidir (Motak, 134). Dini 
kurumsallaşmanın ortadan kalktığı böylesi bir durumda her birey kendi 
davranışlarını belirlemede şahsi alaka duymak ve ilgi göstermek duru-
mundadır. Dolayısıyla artık dinselliğin temeli “şahsi iman”dır ve bu imanın 
özünde, “bilmek” ya da “doğru olmak” değil, “bireyin şahsen inanması, 
şahsi inancı” yatmaktadır. 

Simmell’in de belirttiği gibi bu bireyci ve ısmarlama dinsellik, her şeyden 
öte, tecrübedir. Bireycilik kültürünün olmazsa olmaz unsuru, öznel te-
crübedir. Yeni spiritüelliğin de ayırt edici noktası tam buradadır. Bu noktada 
bireyin hiçbir şeye inanmaya ihtiyacı yoktur, asıl ihtiyacı olan şey “tecrübe 
etmek”tir. Bireyselliğe verilen aşırı önem, beraberinde olmazsa olmaz bir 
olgu olan tecrübeyi de getirir. Burada belirtmek gerekir ki, tecrübenin ak-
tarılamaz oluşu, bu yeni spiritüellik ve dinselliğin kurumsallaşmasını im-
kânsız kılar (Motak, 136).

Sonuç olarak; bu şartlar altında, modernizmin çıkmazlarına bir tepki 
olarak doğan ve fakat yine bireycilik gibi modernist unsurları kullanan 
New Age hareketi, benimsediği yöntem ve pratikler bakımından post-
modern özellikler de sergilemektedir. Kurumsal, örgütlü, belli inançları 
dayatan her türlü sisteme karşı çıkan hareket; bireyin içsel ve ruhî eğilim-
lerine dayanarak, tüm mistik ve dîni öğretilerden kendine uyanları bir 
araya getirmek suretiyle kendi inanç sistemini oluşturmasını öngörür, bu 
bağlamda kaynak olarak gerek büyük semavî dinlerden gerek modern 
öncesi pagan geleneklerden gerek de Taoizm gibi felsefi sistemlerden 
yararlanmakta bir sakınca görmez. Görüldüğü üzere New Age hareketi; 
pre-modern, modern ve post-modernin bir sentezi gibi durmaktadır.
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Pre-modern, Modern ve Postmodern Bağlamda New Age

Paul Heels, New Age hareketinin modern ve postmodern ile olan ilişkisini 
incelemeye başlarken şu ifadeleri kullanır:

“New Age; geleneksel büyük semavî ve beşerî dinlerden inanç pratikleri 
ve öğretiler alması bakımından modern öncesi ile oldukça ilintilidir. Ama 
bununla birlikte hareketin postmodern bir din olduğu görüşü son dönem-
lerde güçlenmiştir. İşleri daha da karmaşık hale getirmek adına denilebilir 
ki, New Age aynı zamanda moderniteyi oluşturan dinamiklerin bir parçası 
olarak meydana gelmiştir” (Heelas, 1993, s.103).

Bu bağlamda, söz konusu hususları adım adım detaylandırmak, New Age’in 
mevcut özelliklerinin anlaşılmasını kolaylaştırılabilir. Bu bağlamda, önce-
likle hareketin modern öncesi ile olan ilişkisini incelemek gerekmektedir.

New Age; öğretileri ve pratikleri bakımından modern öncesinden esinlen-
miştir. İçinde antik Uzak Doğu mistisizminden, pagan geleneklerine birçok 
iz taşımaktadır. Heelas’ın da dediği gibi “yeni”; hikmet, pratik ve meşru-
laştırma bakımlarından “eski”ye dayanır.

Fakat New Age’in gelenek ve modern öncesi ile ilişkisi, bu kadarla sınırlı 
değildir. Daha yakından bakıldığında, New Age söylemlerinin temel nok-
talarda gelenekten bir hayli kopuk olduğu görülür. Bunlardan en önemlisi; 
modern dönemin en büyük değişimlerinden olan ve New Age tarafından 
da benimsenen “otoritenin içselleşmesi” olgusudur.

Geleneksel dinlerde kurtuluşun yolu, aşkın ve yüce varlığın sunduğu 
yoldur. Bu dinlerde ruhsallığın ve maneviyatın kaynağı, insanın benliğin-
den ve evrenden aşkın olan Tanrı, kutsal metinlerdir. New Age, bu har-
icî otoritelere karşı çıkarak, kişinin kendi iç benliği hariç, kimsenin kimse 
üzerinde otorite kuramayacağına inanır. Tanınmış New Age liderlerinden 
Sir George Trevelyan’ın ‘Beden, Zihin ve Ruh Festivali’nde kurduğu şu 
cümleler bu önermeyi desteklemektedir: “Bu anlattıklarım, şeylerin bana 
göründükleri halidir. Eğer bunlar size böyle gözükmüyorsa, kabul etmek zo-
runda değilsiniz. Yalnızca kendi iç benliğinize doğru görünen şeyleri kabul 
edin.” (Heelas, 1993, s.109) 

Güçlü geleneksel dinler, kurumsallaşmış inanç, öğreti ve ritüellerle do-
natılmıştır. New Age ve diğer yeni dini hareketlerin gelenek karşıtı nok-
talarından biri budur. Haricî otoriteyi reddeden ve içsel otoriteyi esas 
alan New Age hareketi, bireyi spiritüel olanla iletişim kurmak için hangi 
ritüel veya miti seçeceği konusunda serbest bırakır (Smyth, 2001, s.79). 
Dolayısıyla, bir “inançlar süpermarketi”ndeymiş gibi birey; her biri aynı 
hakikatin farklı tezahürleri olan dinlerden çeşitli öğreti ve pratikleri derley-
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erek kendi sistemini oluşturur.

New Age’in geleneksel olandan kopuşu; geleneğin zayıflaması, benliğin 
kutsallaşması, dinin bireyselleşmesi, dinin kişiye haz verdiği ve kişiyi tat-
min etmesi nispetinde tüketim malzemesi olarak araçsallaşması, ve ge-
lenekle farklılaşmaktan ziyade bütün dinlerin ortak olarak sahip olduğu 
şeylerin evrenselleştirilmesi değişkenleriyle açıklanabilir. 

Dinin mevcut durumda tüketim malzemesi haline gelmesi üzerinde du-
rulması gereken bir husustur. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, 
modern insan, büyülü güçlere, ruhlara, şeytanlara inanmayı bıraktı ve 
“kutsal” algısını yitirdi. Bryan Wilson’a göre, doğaüstü şeylerin artık mod-
ern insanın günlük yaşamı üzerinde bir etkisi kalmadı. Bugün din, boş 
zaman faaliyetleri ile ilgili bir duruma gelmiş, bireyin zamanına, enerjisine 
ve maddi refah düzeyine göre özgür seçim yapabildiği bir boyutta varlığını 
devam ettirmektedir (Smyth, 2001:79). Dolayısıyla, ekonomik faaliyetle-
rde olduğu gibi, nihaî mamüllerin tüketiciler için pazarlandığı bir alan artık 
din için de söz konusudur. Bu olguyu açıklamak için yeni bir yaklaşım tarzı 
olan, “dinin ekonomik modeli” olarak da tasvir edilen “Rasyonel Seçim Ku-
ramı” etkili olmaya başlamıştır. “Dini davranışı açıklamak için geliştirilen 
bu model, ‘dini pazarların’ kurulmasını ve dîni grupların ‘ticarî firma’ gibi 
çalışarak ‘müşteri’ ve ‘kaynak’ temini için birbirleriyle kıyasıya mücadele 
etmelerini göz önüne almak suretiyle bir din piyasasının varlığından söz 
etmenin pekâlâ mümkün olduğu varsayımına dayanır. Zira günümüzde 
din artık reklamı yapılır ve pazarlanır, üretilir ve tüketilir, talep ve arz edilir 
olmuştur.” (Kirman, 279)

New Age’in modernizmle olan ilişkisini de inceleyen Paul Heelas, bu 
bakımdan New Age’i iki kanat olarak tasvir eder. Bunlardan ilki bir “karşı 
kültür” olarak New Age’i savunanlardır ki; bu kişiler, modernizmin kirlil-
iklerinden arınmak için –özellikle materyalist bir hayata adanmayı gerek-
tiren- modern kurumlardan uzak durmayı tercih ederler. 1960’lı yılların 
sonlarına doğru çiftlik hayatını tercih etmeye başlayan hippiler bu gruba 
örnek gösterilebilir.

Peki bu haliyle New Age moderniteye bir cevap mıdır? Ve evet bir cev-
apsa, nasıl bir cevap teşkil eder? İlk anda bakıldığında “karşı kültür”cü 
New Age kanadının, ana modernist akıma bir tepki ve “modern öncesi/
modern olamayana” bir özlem olarak doğduğu söylenebilir. Ne var ki bir 
başka açıdan bakıldığında; Charles Taylor’ın da belirttiği gibi, modern-
izm tek başına homojen bir bütün olmadığı görülür. Aksine modernizm, 
farklı kültürel ve etik oryantasyonlar kompleksidir. Bu açıdan bakıldığında, 
New Age’in kendisi de modernite tarafından kapsanan bir dinamiğe aittir 
(Helaas, 1993, s.106). Taylor’a göre, modern ahlak kültürünün dayandığı 
temellerden en önemli üçü “orijinal teisitk temel”, “bağımsız aklın itibarı” 
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ve “tabiatın yüceliği”dir. New Age’in bu kanadı; bu üç kaynaktan ilk ikisiyle 
bir ilişkiye sahip değildir. Zira New Age, hem teistik tanrı anlayışını redded-
er hem de New Age “aydınlanma”sı, Batı “aydınlanması”ndan kurtulmayı 
gerekli görür. Fakat söz konusu üçüncü kaynağın New Age ile ilişkisi çok 
güçlüdür. Çağdaş New Age’in neredeyse bütün büyük temaları antik Roma 
geleneğine ait temalardır (Helaas, 1993, s.106).

Modernizm-New Age ilişkisinde bir diğer kanat modernite yanlısı New Age 
kanadıdır. 1980’lerde ivme kazanan kapitalist yükseliş esnasında birçok 
New Age üyesi, büyük iş dünyasına girdiler. Heelas, yalnızca İngiltere’de, 
özellikle işletme sektöründe, işçileri “aydınlatmaya”, patronları ego ile ilg-
ili bağımlılıklarından kurtarıp benliklerini en verimli şekilde kullandırmaya 
yönelik yüzlerce eğitim organizasyonu mevcut. Bu eğitimlerin kişisel gi-
rişim kültürüne ve diyalog becerilerine katkısı çok olduğundan yoğun bir 
ilgi gördüğü, dolayısıyla kapitalizmin kurumsal merkezinin gittikçe “New-
Age”leştiği söylenebilir.

Mevcut durumda; yalnızca psikolojik ve finansal sebepler için benliklerini 
geliştirmek isteyen nispeten seküler New Age kapitalistler de var olsa da 
birçok New Age kapitalisti piyasa başarısının ruhsal ve manevî gelişimle 
uygun olduğunu düşünür. Bu konuda ‘para ve ruhsallık (maneviyat) bir-
birinden ayrıdır’ fikrini eleştiren Phil Laut’un sözleri oldukça manidardır:

“Bir refah bilincine sahip olmak, kolayca materyal dünyada iş görmenizi 
sağlar. Maddi dünya, Tanrı’nın dünyasıdır ve siz, Tanrının siz olmuş halis-
iniz. Eğer burada haz, özgürlük ve bolluk-bereket sahibiyseniz, hakiki ruh-
sal doğanızı ifade ediyorsunuz demektir. Ve ne kadar ruhsal ve maneviyat-
lıysanız, o kadar refahı hak edersiniz” (Helaas, 1993, s.107).

Bu yaklaşımın yansımalarını yayıncılık alanında görmek de mümkündür. 
Özellikle son yıllarda yayıncılık sektöründe bir New Age patlaması yaşan-
mıştır. Bugün Batıda herhangi bir kitapçıda ekonomi, din, toplum gibi 
reyonların yanında New Age reyonu da yer almaktadır.

Peki bu kanat, moderniteye nasıl bir cevap teşkil ediyor? Görüldüğü üzere; 
bu refah yolu ve anlayışı, yaygın amaç ve değerlerle aynı hizadadır. New 
Age yöneticileri, normal yöneticilerle aynı ticarî çıkarları amaçlıyorlar, 
daha doğrusu, paraya ve paranın sağladığı tüketim gücüne en az nüfusun 
geri kalanı kadar düşkünler. Dolayısıyla, buradan rahatlıkla bu kanadın kap-
italist modernizmin faydacı dinamikleriyle oldukça yakından ilişkili olduğu 
söylenebilir. Tabi bu dinamiklerin nihaî amacı ruhsal boyuttaki gelişime bir 
katkıdır (Helaas, 1993, s.109).

Son olarak; New Age’in postmodern bir din olduğu iddia edilir. Zira New 
Age söylemlerinin çoğu, modernite alternatifi veya anti moderndir. Yeni 
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bir geleceğe dair iddialarını da göz önünde bulundurunca New Age’i post-
modern bir tavır olarak görmek yerinde olacaktır. Fakat şunu unutmamak 
gerekir ki, eklektik inanç sistemini oluştururken New Age birçok premod-
ern öğretiyi bünyesine katmıştır. Mesela “Self Religiosity”, temeli Upa-
nişad’lara dayanan bir temadır. Yine de, pratik ve yöntem bakımından, bu 
premodern temaların işlenme yöntemleri ve ifade ediliş biçimleri bakımın-
dan ele alındığında New Age, postmoderndir.

Sonuç olarak; bir hareket ve öğreti olarak New Age’i tanımlamak nasıl zor-
sa, onu premodern, modern veya postmodern bir bağlama oturtmak ve 
sınırlamak da o kadar zordur. İçinde premodern, modern ve postmodern 
motifleri bir arada bulunduran bu hareket, sınırlarını belirlemeyi ve onu 
bir kategori altına yerleştirmeyi imkânsız kılmaktadır.
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Sonuç

New Age hareketi, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, dünyanın büyük 
savaşlarla sarsıldığı, felsefi olarak toplumsal anomilerin yaşandığı bir 
dönemde, modern hayatın katı materyalist ve rasyonalist duruşuna bir 
tepki olarak doğan yeni dini hareketlerden biridir. Geleneksel kurumsal-
laşmış dinlerin haricî otoritesine karşı çıkarak, bireyin kendinden başka 
hiçbir dinsel otorite kabul etmemesi gerektiğine inanır. Dinleri, aynı haki-
katin farklı tezahürleri olarak gören bu harekete göre, birey kendi ruhsal 
eğilimlerine dayanarak kendi ruhsal yolcuğunu tayin etmelidir. Tanrı’nın in-
sandan ve evrenden ayrı ve aşkın bir varlık olarak tasavvur edildiği mono-
teist inançlara karşı çıkar. Buna göre Tanrı, insan ve evrende içkindir, her 
birey kendi çabasıyla tanrısallaşma gayreti gösterebilir. Senkretik bir inanç 
yapısına sahip olan New Age hareketi, pratik ve ritüel olarak farklı sistem-
lerden farklı uygulamalar benimsemekte sakınca görmez.

İçinde, modern öncesi dönemden Pagan inançları, uzak doğu öğretileri 
gibi birçok unsur barındıran bu hareket, söz konusu temaları işleyiş 
biçimi bakımından oldukça moderndir. Mesela, her ne kadar geleneksel 
inançlardan benimsediği şeyler olsa da geleneksel dinlerin tam aksine, 
harici otorite ve kurumsallaşmış bir yapıyı kabul etmez. Ayrıca, hareketin 
bireyselliğe yaptığı vurgu, modernizmin en güçlü akımlarından olan 
bireyselcilik akımının bir yansımasıdır. Fakat tam aksine, bu hareket 
esasında modernizme bir tepki olarak doğmuştur. Bu açıdan postmodern 
olarak nitelendirilen hareket, premodern, modern ve postmodern ögeleri 
bir arada bulundurması bakımından da incelenmeye değerdir.

New Age gibi yeni dini hareketler, yirmi birinci yüzyılda, dinin yükselişine 
örnek gösterilerek sekülerleşme teorilerini çürüten deliller olarak görüldü. 
Fakat gerçekten de bu durum dinin yükselişine mi delalet eder? Zira mod-
ern dönemde din, form değiştirmiş, bireysel alana indirgenerek ruhsallıkla 
sınırlandırılmış ve toplumsal işlevini yitirmeye yüz tutmuştur. Bu bağlam-
da, dinin yükselişi mi düşüşü mü sorusunun tekrar sorulması gerekmek-
tedir. 

Sonuç olarak, yeni bir ruhsallık formu olarak New Age hareketi, her ne 
kadar tanımlaması ve kapsamını belirlemesi zor bir olgu olsa da seküler-
leşme ve modernleşme sürecinde sosyal bir kurum olarak dinin geçirdiği 
dönüşümleri anlamak bakımından oldukça önemlidir.
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GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNDE DİNİ BAŞA ÇIKMA VE 
DİNDARLAŞMA EĞİLİMLERİ

Münevver KARATAŞ1

Özet

İnsanlar hayatın doğal akışını bozan sürpriz gelişmeler ve travmatik 
olaylarla karşılaşabilirler. Bunlar deprem, sel, kanser, ani ölüm, iş kaybı, 
engelilik vs. Anne baba içinde, çocuğunun doğuştan ya da sonradan 
meydana gelen engellilik durumu bir travmaya ya da başa çıkılması gereken 
bir durum olabilmektedir. Görme engellilik durumu, doğumla birlikte ya 
da daha sonradan hastalık veya kaza sonucu meydana gelen fiziksel ve 
duyumsal bir bozukluktur. Görme engeli, doğumsal ya da küçük yaşta 
çeşitli hastalıklar yüzünden meydana gelmişse; ebeveynler bu süreçte 
çocuğunun en büyük destekleyicisi konumundadır. Görme olmadığında 
çocuk dünyayı öğrenmek için kendi incelemelerine ve başka insanların 
anlatımlarına güvenmek zorunda kalır. Bu nedenle anne ve babalar görme 
engeli olan çocuklarının bir anlamda “gözü” olurlar. Bu süreçte anne baba 
bir anlam arayışına girmeye başlar ve “başıma gelen bu durumun benim için 
anla mı ne? Sorusunu sorarlar. Bu anlam arayışının adresini ister istemez 
yaşadığı kültürde ve mensup olduğu dini ritüellerde arayacaklardır. Çünkü 
dini inançlar ve değerler zor zamanlarda bile insanları hayata bağlayan, 
onlara hayatın yaşamaya değer olduğu duygusunu veren geniş kapsamlı 
birer anlam sistemidir.

Bu çalışmada anne ve babaların, çocuğunda görme engeli olmasını 
anlamlandırılması, bunu içsel yaşamında tanımlaması; yaşadıklarını 
anlamlandırırken ve tanımlarken var olan inançlarından pozitif ve negatif 
faydalanma durumu öğrenilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelime: Dini Başa Çıkma, Engellilik, Din Psikolojisi, Görme Engelli 
Çocuğa Sahip Aileler. 

1 Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi, Yüksek Lisans Öğrencisi
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Engellilik durumu, her toplumun içinde bulunduğu tarihsel dönemin so-
sya-ekonomik koşullarına göre farklı tanımlanmış, bakış açıları geliştirilmiş 
ve anlamlandırılmış bir gerçekliktir. 

Tarih öncesi çağlarda ilk insanlar avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamlarını 
sürdürmüşlerdir. Bu yüzden kendilerine ek iş çıkarabilecek sakat, kör in-
sanlara bakmayı düşünmemişlerdir. Bu yaşam biçiminde körlere ve sakat-
lara yer yoktu. İnsanlık, yerleşik yaşama geçtikten sonra daha korumalı ve 
güvenli bir ortam sağlandığı için yaşam şansları üretime katkıları nispetin-
de daha da artmıştır. Bu davranışların gerisinde yatan temellerin hemen 
hemen tamamı maddidir (Demirci, 2005, s.105). Bu dönemlerde toplu-
mun ekonomik hayatında bir rol oynayabilmeleri şüpheli görülen çocuklar 
doğduktan kısa bir zaman sonra imha olunurlardı (Enç, 1947, s.4). Mezo-
potamya, Roma ve Yunan Uygarlıklarında da sakatlara değer atfetmeme 
nispetinde durum farklı değildi. Hatta ebeveynlerin işledikleri bir kötülük, 
Tanrılar tarafından çocuklarının engelli olarak yaratılması inancıyla bir 
araya getiriliyor ve kötülük ile engelli çocuk arasında doğrudan bir ilişki 
kuruluyordu (Demirci, 2005, s.104). Hristiyanlık ve Yahudiliğin gelmesi ile 
engelliliğe bakış açısında bir yumuşa ve merhamet hakim olmuşsa da bu 
defa da dilencilik gibi toplumda acıma hislerini artırıcı statüye getirilmiştir. 

Tüm insanlık için takip edilmesi gereken bir rehber ve örnek olarak 
gönderilen Hz. Muhammed’de engellilik ve engelliler sorunu ile yakından 
ilgilenerek bu sorun karşısında neler yapılması gerektiğine dair davranış 
örnekleri sergilemiştir. Onlarla ilgilenmesi, ihtiyaç duydukları konularda 
yardımcı olması, ilgi ve kabiliyetlerine göre kamusal görevler vermesi, 
topluma katılımlarının sağlanmasına çalışması engelli bireylerin özgüven-
lerini geliştirici ve sosyal kabul görmelerini sağlayıcı örnekler arasındadır 
(Işık, 2013, s.6). 

Kültür geliştikçe, insanların zayıf hemcinslerine karşı daha yumuşak 
duygular taşımaya uygun bir hale geldikleri görülse de (Enç, 1947, s.5) 
günümüzde engelliliğe bakış açısında toplumsal tutumlar (damgalama, 
aşağılama vb.) özürlü bireyin dışlanmasına, toplumdan soyutlanmış, hat-
ta adeta düşmanlıkla çevrelenmiş hisseden özürlüler mevcut potansiyell-
erini ortaya koyabilecek fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel olanaklardan 
mahrum bırakıldıklarını (Arıkan, 2001, s.14) görüyoruz. 

İnsanlar hayatta bazen yaşamak istemedikleri, hayatın doğal akışını bozan 
sürpriz gelişmeler ve travmatik olaylarla karşılaşabilirler. Bunlardan birinci-
si fert ve yakın çevresi ile sınırlı kalan “bireysel felaketler”, ikincisi ise bireyi 
ve yakın çevresini aşan toplumda büyük bir kesimi etkileyen “toplumsal 
felaketlerdir” (Köse-Küçükcan, 2000, s.12). Yapılan bu çalışma da bireysel 
felaketler sınıflandırılmada değerlendirilecek bir araştırmadır. 
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Aileye bir bebeğin katılımı, ailelerin var olan dinamiğini ve yaşantısını 
değiştiren bir durumdur. Aileler bu yeni duruma uyum sağlama süre-
cine girerler ve özellikle de bebeğin bir takım özel gereksinimleri varsa, 
bu süreç başta anneler olmak üzere tüm aile bireyleri için oldukça zor ve 
stresli geçebilmektedir (Güleç-Cihan-Altın, 2014, s.96). Engelli bir çocuğun 
varlığı aile için travma sebebi olabilmektedir. Aileler engelli bir çocuğun 
doğumunu kimi zaman sağlam bir çocuğun kaybı olarak sembolleyebilme-
ktedirler hatta kimi zaman çocuğu ölmüş gibi yas sürecine girebilirler.

Aileler için özürlü bireye sahip olacaklarını veya olduklarını öğrenmek, 
yaşamlarının en zorlu deneyimidir (Sandalcı, 2002;80). Başlarına gelen 
bu durum onları uzun ya da kısa sürebilecek bir yas sürecine sokacak-
tır. İlk aşama olarak, duygusal bir karmaşıklık içine girerler; davranışlar, 
düşünceler karmaşıktır, yaşanan yoğun bir şok, karmaşıklık ve şaşkınlıktır. 
Daha sonra yas, aşırı üzüntü, hayal kırıklığı, kaygı, red, suçluluk ve savunma 
mekanizmalarının yoğun yaşandığı tepkisel aşama gelir (Karagöz, 2010, 
s.72). Bu duyguları yaşadıktan sonra kabullenme düzeyine gelirler ve 
“bunun benim için anlamı nedir?” Sorusunu sormaya başlarlar. İşte bu nok-
tadan sonra aileler anlamlandırma/yükleme aşamasına gelirler. Başlarına 
gelen olayı anlama ve anlamlandırmada çeşitli unsurlardan faydalanırlar. 
Bunların en başında din geldiği gibi bilimsel verilere de fazlaca başvururlar. 
Din, kültürel yapının dinamiklerini oluşturan en önemli unsur olduğundan 
insanın anlamlandırmada en kolay ulaşabileceği hazır referanslara sahip-
tir. Bu araştırmada ailelerin yaşadıkları problemi aşmalarında mensup old-
ukları dini inançların referanslarından faydalanma biçimlerinin “Dini Başa 
Çıkma” kavramı çerçevesinde değerlendirilmesidir. 

Genelde travma sonrası, özelde ise “Görme Engelli Çocukların Aileleri”nde 
yaptığım çalışmada, ailelerin karşılaştıkları bu problem ile başa çıkma-
da ve anlamlandırmada mensup oldukları dini referansların; tutum ve 
davranışlarına etkileri görülmeye çalışılmıştır. Bu durum başlarına geldik-
ten sonra dini duygu ve düşüncelerinde değişim ve manevi eğilimlerinde 
farklılaşma yaşanmış mıdır? Anlamlandırma ve başa çıkma süresince 
dini kurumlarca “Manevi Danışmanlığa” ihtiyaç duyulmuş mudur? Yoksa 
kültürlerinde var olan baş etme yöntemleri yeterli midir? Bu soruların cev-
abı aranmıştır.

Din, kültürel yapının dinamiklerini oluşturan en önemli unsurlardan biridir. 
Bireyler yaşam içinde başlarına gelen problemleri aşmak için yaşadıkları 
kültürün ve dinin referanslarını kullanma eğilimlerinde olacaklardır. Din ve 
bulunduğu kültürel yapının rolü, insanın hayatını ve etrafında olup bitenleri 
anlamlandırması, hayatını planlaması ve sürdürmesi, karşılaştığı probleme 
göğüs germesi gibi pek çok süreçte görmek mümkündür (Ayten, 2012, 
s.15). Anne baba içinde hayatta en çok kıymet verdiği varlığın engellilik du-
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rumu, başa çıkması gereken bir durumdur. Ailelerin başa çıkarken yaşadığı 
din ve kültürde var olan referansları hangi duygularla anlamlandırdıklarını 
öğrenmek “manevi danışmanlık ve rehberlik” hizmetine referans oluştura-
caktır. Engellilik ve Başa Çıkma ile ilgili daha önce yapılmış birkaç çalışma 
var olsa da bu çalışma, görme engelli çocukların aileleri ile yapılmış sınırlı 
çalışmalardan biridir. 

Ebeveynlerin dini bağlılıklarının, dini duygu ve düşüncelerinin, dini tutum 
ve davranışlarının bilinmesi, onların ruh sağlığı problemlerini çözmede 
önemli veriler sağlayacaktır (Karagöz, 2010, s.3).

Görme engelli çocuklara sahip olma durumu ile başa çıkmada dini ve 
manevi eğilimlerin rolünü konu edinen bu araştırma nitel yöntemlere baş-
vurularak yapılmıştır.

Nitel araştırma, insanların ve kültürlerin ayrıntılı, derinlemesine bir 
tanımını yapmak, insanların gerçekliğe yükledikleri bir anlamı, olayları, 
süreçleri, kavrayış ve anlayışlarını ortaya koymak için yapılan bir eylemdir 
(Kümbetoğlu, 2005, s.47).

Yapılan çalışma, ebeveynlerle daha derinlemesine, ayrıntılı, olaylara 
yükledikleri anlamın öğrenilmesi maksadı ile mülakat şeklinde yapılmıştır. 
Mülakat 25 ebeveynle gerçekleştirilmiştir. 20 anne ve 5 babadan oluşmuş-
tur. Çocukların 17’si erkek, 8’i kızdır. Çoğunlukla ebeveynlere özel eğitim 
okulları, vakıf veya derneklerle ve tanıdık vasıtası ile kartopu yöntemi ile 
ulaşılmıştır.

22 ebeveyn ile yüz yüze, 3 ebeveynle de telefon vasıtası ile görüşme 
yapılmıştır. Görüşülen ailelerin çocuklarının engellilik durumları şu 
şekildedir. 16 çocuğun sadece görme engeli mevcut iken; 9 çocuğun 
görme engelliliklerinin yanında zihinsel ya da fiziksel engellilik durumları 
da mevcuttur. Görüşülecek anne veya babalara görüşülme talebinde bu-
lunulduktan sonra mülakat hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Mülakatı ka-
bul eden kişilerle soru cevap şeklinde görüşülmüş ve izinleri dahilinde ses 
kayıtları alınmıştır.

TANIM VE KAVRAMLAR

Engellilik

Engelliliğin en genel tanımlaması, “doğuştan ve sonradan herhangi bir 
nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşit-
li derecelerle kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve 
günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, re-
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habilitasyon, danışmalık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak 
yapılmıştır.  

Görme Engellilik

Görme Engelli dendiğinde, toplumun aklına genelde tamamen (% 100) 
görme yeteneğini kaybetmiş bireyler gelmektedir. Hâlbuki görme engelli 
çocuk ya kördür ya da az görendir. Kör demek, çocuğun uzak ya da yakın-
dan hiçbir şeyi görmemesi anlamına gelmemektedir. Anahtar deliğinde 
bakan birisi kadar görenlere de kör denilmektedir. Az gören ise çocuğun 
çevresinde olan şeylerin yakınına giderek ya da gözüne kestirerek kısmen 
fark etmesi anlamına gelmektedir (Özyürek, 1996, s.3).

Başa Çıkma

İnsanlar, hayatta kendilerini sıkıntıya sokan pek çok olay ve durumla 
karşılaşır. Doğal felaket ve kaza yaşayabilir, yakınını kaybedebilir, sağlık 
durumu bozulabilir, ekonomik sıkıntı çeke bilir, aile içi problemler 
yaşayabilirler. İnsanoğlu kendini zor durumda bırakan bu tür zamanlarda, 
onu hayata bağlayan hedeflerinin zarar gördüğünü veya tehdit edildiğini 
düşünür. Yaşadıklarını anlamlandırma, kaybettiği kontrolü yeniden 
kazanma ve teselli bulma arayışına girer. İşte insanın problem çözme 
gücünün azaldığı, yaptığı değerlendirmelerin sıklıkla olumsuz duygular 
içerdiği böyle durumlarda başa çıkma süreci ortaya çıkar. Bu çerçevede 
duygusal bir atmosferde oluşan başa çıkma tepkilerinin başlangıçtaki 
amacı, olumsuz duyguları düzenlemek, kaybedilen anlamın ve kontrolün 
kazanılmasını sağlamaktadır (Ayten, 2010, s.1-37).

Dini Başa Çıkma

Dini başa çıkma, bireyin yaşamında karşılaştığı stresli durumlarda din ve 
maneviyattan kaynaklanan bilişsel veya davranışsal teknikleri kullanması 
olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile dini başa çıkma, kişinin inancını 
hayatın ortaya çıkardığı problem ve stres ile mücadele sürecindeki kullan-
ma yolu olarak tarif edilebilir (Kula, 2005, s.59).

İnsanlar stres oluşturan bir olay ve durumla karşılaştıklarında sahip 
oldukları inançlar, dini pratikler o sorunla baş etmede önemli bir yer tutar. 
Dolayısıyla bireyin yaşamını kuşatan bir yönü var ise başa çıkma sürecinde 
dinin yer alma ihtimali de artar. Bununla birlikte Pargement’e göre dini 
bir tarzda başa çıkmayı arttıran bir diğer durum da dinin yaşamın doğum, 
ölüm vb. gibi kritik anlarında daha tatmin edici açıklamalar ve yaklaşımlar 
ortaya koymasıdır. Zira doğum, ölüm, adaletsizlik trajediler ve bu gibi 
durumlarda dini törenler hayatı düzene sokmakta hayatın belirsizliklerini 
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ve stresini yok etmekte, insanların duygularını şekillendirerek onları 
Allah’a bağlamakta ve bazı durumlara insanları hazırlamaktadır (Kula, 
2005, s.60).

Türkiye’de Dini Başa Çıkma konusu İlahiyat Fakültelerinde Din Psikolojisi 
alanında çalışılmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktorada Dini başa çıkma yak-
laşık 30’dan fazla çalışmaya konu olmuştur. Dini başa çıkma konusunun 
hangi konularla birlikte ele alındığı incelendiğinde, büyük oranda ruh 
sağlığı konusuyla işlendiği göze çarpmaktadır. Ayrıca “hastalarda dini başa 
çıkma”, “engellilerde dini başa çıkma” ve “ergenlerde dini başa çıkma” dik-
kat çeken kombinasyonlardır. Bunlara ek olarak dindarlık, bazı travmatik 
olaylar ve İslami kavram veya uygulamalar da dini başa çıkma konusuyla 
birlikte ele alınmaktadır (Sevinç, 2013, s.256).  Bu konuda yazılan kitapların 
başında Prof. Dr. Naci Kula’nın Bedensel Engellilik ve Dini Başa Çıkma ve 
Doç. Dr. Ali Ayten’in Tanrı’ya Sığınmak kitapları gelmektedir. Ayten’in ve 
Kula’nın akademik dergilerde Dini Başa Çıkmayı çeşitli yönlerden ele alan 
bir çok makalesi de mevcuttur. 

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNDE DİNİ BAŞA ÇIKMA 

Araştırmamıza 25 anne baba katılmış ve annelerin katılım oranları daha 
fazladır. Bunun en önemli sebebi, araştırma yapmak için gidilen görme en-
gelli okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuklarıyla birlikte anneler-
in bulunmalarıdır. Babalar mesai saati olduğu için kendi iş yerlerindedirler.

Yaptığımız nitel çalışmada 17 erkek 8 kız görme engelli çocukların ebev-
eynleri ile görüşüldü. Erkek ve kız çocuklarının engellilik oranları, genel 
dünya engellilik raporunda ki, kadınlarda engellilik oranının %30 erkeklerin 
%70 düzeyi ile uyumlu gözükmektedir. 

Görüşme yaptığımız anne ve babaların eğitim durumu; lise ve ilkokul me-
zunu ağırlıktadır. Eğitim durumu arttıkça anlamlandırma düzeyinin de art-
tığı gözlenmiştir.

Görme Engelli Ailelerin Engellilik Durumunu Öğrendiklerinde Verdikleri 
İlk Tepkiler

Bir ailenin farklı özellikleri olan bir çocuğa sahip olduğunu öğrenmesiyle 
birlikte yaşadığı duygular oldukça karmaşıktır. Her ailenin kendine ait iç 
yaşantısından, aile fertlerinin kişilik özelliklerinden, sosyo-kültürel ve 
ekonomik özelliklerinden yola çıkılarak; ailelerin yaşadıklarının benzer-
likler ya da farklılıklar gösterdiği söylenebilir.  

Farklı özelliği olan çocuğu olduğunu öğrenen anne babalar, ilk aşama 
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olarak, duygusal bir karmaşıklık içine girerler; davranışlar düşünceler kar-
maşıktır, yaşanan yoğun bir şok, karmaşıklık ve şaşkınlıktır. Daha sonra yas, 
aşırı üzüntü, hayal kırıklığı, kaygı, red, suçluluk ve savunma mekanizma-
larının yoğun yaşandığı tepkisel aşama gelir. Bunu “Ne yapılabilir? Neler 
yapabilirim?” Sorularının sorulmaya başlandığı uyum ve duruma alışma 
süreci takip eder; aileler daha sonra bilgi ve becerilerini geliştirmeye, 
çocukları ve kendileri için planlar yapmaya ve geleceği düşünmeye başlar-
lar (Karagöz, 2010, s.72).

Aileler çocuklarının görme engelli olacağını öğrendiklerinde büyük bir 
üzüntüye kapılmaktadırlar. Belki de bunun ilk nedeni kayıp ya da eksiklik 
duygusu, geleceğine dair belirsizlik, hastalıkla ilgili yetersiz bilgi olabilir. İlk 
bebeğini doğumdan önce kaybetmiş ve ikinci çocuğu görme engelli olan 
Yıldız hanım kaybetme duygusu ile birlikte teşhisin ilk konulduğunda ki 
duygularını şu şekilde ifade ediyor:

“Çok büyük bir acı tabi ki. ilk bebeğimi kaybettiğim için tam bu 
acının üzerine Ceren’ in yoğun bakım süreci oldu. O süre zarfın-
da tam olarak ne hissettiğinizi anlamıyorsunuz, daha sonrasında 
idrak ediyorsunuz. Keşke biraz ara verme şansımız olsaydı belki 
daha sağlıklı geçirebilirdik. Hep çocuğum elimden gidecek gibi 
oldu. Görmeyeceğini ya da daha az gördüğünü öğrendiğimizde 
çok çok büyük bir acı yaşadık.”

Teşhis konduğunda ilk yaşadığı duyguyu, kayıp ve yetersizlik olarak tarif 
eden 39 yaşındaki devlet memuru Emre Bey:

“Çok Üzüldük. Hastanede 4 Aylıkken Öğrendik. Eşim ile yıkıldık. 
Kendimi suçlu hissettim. Yani sanki bir şeyi tamamlayamamış gibi 
hissetim. Çünkü 4 aylık çocuğumuz olmuştu ve bir özrü olmuştu” 
Şeklinde anlatıyor.

Aileler sosyal hayatlarında görme engelli tabirini çok duymuş olsalar da 
yakın çevresinde görmedikleri ve hayatlarına şahit olamadıkları için bun-
dan sonra başlarına gelme olasılığı olan şeylerden dolayı endişelidirler. 
Gelecekteki hayatları için bir belirsizlik hali yaşayabilirler. Çünkü insanoğlu 
belirsizlikten kaçar, kendi hayatıyla ilgili olarak kontrol ve güvenini kaybet-
mek istemez (Ayten, 2012, s.10). Lise mezunu ve 10 yaşında görme engelli 
bir oğlu olan Eylem Hanım yaşadıklarını şu şekilde tarif ediyor:

“Çok üzüldüm. Ne olacak, nasıl olacak sorularını 
sordum hep. Şimdiye kadar hiç görmedim. Çok 
üzücü bir şey ve kabullenmeye çalıştım….”
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Ailelerin gösterdikleri ilk tepkilerden bir diğeri de “inkar”dır. Bunun ned-
eni, hastalığı anlamlandıramamak ya da konduramamak olabilir. Bunun 
sonucunda aileler çoğunlukla çocuklarını bir doktorla yetinmeyip birkaç 
doktor ve hastaneye birden götürdüğü görülüyor. 38 yaşında ev hanımı 
olan Dilek Hanım, görme engelinin yanında birkaç engeli daha olan kızına 
ilk teşhis konduğunda ki duygularını şu şekilde ifade ediyor:

“Vallahi ilk söyledi doktor hiç ağlamadım bile. Bilmem neden oldu. 
Ne düşündüm bilmiyorum. Yaşamadığımız için herhalde. Baştan 
böyle bir şey görmediğimiz için, engelli ile karşılaşmadığımız için 
böyle ne bilim, insana böyle bir şey gelmedi yani. İnanmadık yani. 
Görmüyor diye insan inanmadı. O doktordan o doktora, o doktor-
dan o doktora…”

İnkâr veya reddetme, daha ziyade bilinmeyene duyulan korkudan 
kaynaklanmaktadır. Çocuğun gelecekte yapabileceklerine yönelik duyulan 
endişeler, tedirginlikler, yüklenilmesi gereken sorumlulukları reddetme 
davranışının görülmesine neden olmaktadır (Karagöz, 2016, s.154).

İnkar ve kabullenmeme bazen beraberinde intihar düşüncesi de 
getirebiliyor. Şuan Sabancı Görme Engelliler Okulu, Okul Aile Birliğinin 
Başkanlığını yürüten ve 2 çocuk annesi, Ayfer Hanım küçük oğluna görme 
engellilik tanısı konulduğunda ki duygularını şu şekilde ifade ediyor:

“Kabullenmedim. Kabullenmek aşırı derecede zor. Hatta o zaman 
intiharı da düşündüm... neden deyip kendime de sordum. Daha 
sonra anladım ki yapacak hiçbir şeyim yok ve bu evlat benim.”

Anne babalar hamileliğin başından itibaren sağlam bir çocuk hayali kur-
duğu için böyle bir durum ile karşılaşınca öfkelenip isyan edebilmektedirl-
er. Araştırmamız da isyan eden ebeveynlerin oranı daha az görülmektedir. 
2 çocuk sahibi ve ev hanımı olan Selma Hanım duygu ve düşüncelerini şu 
şekilde ifade ediyor:

“İlk duyduğumda isyan ettim. Benim ne suçum var. 
Allah’ım niye verdin bunu bana? Suçum yok, hırsı-
zlığım yok falan diye… zamanla zamanla alıştım…”

10 yaşında görme engelli kızı olan Nermin Hanım bu durumu küçük bir 
çocuğa konduramayıp, sürekli neden ben ve niye benim çocuğum soruları-
na cevap bulmaya çalışmış:

“Neden dedim bu seferde niye benim çocuğum dedim daha son-
rasında… madem bu sınavsa benim çocuğum neden acı çekiyor. Ya 
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ben sınava giriyorum, çocuğumla niye ben… Allah’ın bir çocuğa acı 
çektirmesi mantıklı gelmiyor bana ya… bana mantıklı gelmiyor…”

Araştırmaya katılan anne babalardan sadece bir tanesi durumu soğukkan-
lılıkla karşılıyor. 60 yaşında ki Ahmet Bey, oğlunun görme engelli olduğunu 
öğrendiğinde bir çaresi bulunur elbet diyerek duruma karşı tepkisini şu 
şekilde ifade ediyor:

“Görmediğini hemen anlamadık. Ancak belirtileri oldu. Göz 
kayıklığı ve oynaması başladı. Bir yaşında falandı. Tabi ben anne-
sine falan şey söylemedim hiç. O bile fark etmedi yani. Üzüldük tabi 
canım baya bir üzüldüm. ama kimseye de onu hemen velveleye 
vermeden bu işin bir kolayı vardır gibi onu öyle düşündüm ilk önce, 
yani bunun muhakkak bir tedavisi vardır diye düşündüm. İlk şeyim 
(tepkim) o. Abartmadım. Sonra tabi düzelir falan diye söylendi.” 

Şok beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında yaşanan bir durumdur. Çok 
engelli ve görme engelli çocuk annesi olan Kıymet Hanım ilk tepkisini şöyle 
anlatıyor:

“Ben ilk önce çocuğumun görme engelli olduğunu öğrendim 
4 aylıkken. Gözlerinde kayma var diye doktora götürdüğümde 
gözleri görmüyor dedi. Kayma ile bir alakası yok dedi. o an çok 
kötüydü yani. Doktorun bile söylediklerini hiç anlamıyordum. Şok 
kalmışım böyle.. bana birşeyler anlatıyormuş ama hiç farkında 
değilim söylediğinin, sonra bana kızdı. Yani sana söylüyorum 
hanımefendi, güneş ışığı alıyor mu çocuğunuz falan diye birtakım 
sorular sormuş farkında değilim o an ki şoka girmişim herhalde ki.”

Çaresizlik ve acziyet duygusu da anne ve babaların ilk anda yaşadığı bir 
durumdur. Araştırmamıza katılan ebeveynlerin bir kısmı da bu duyguyu 
yaşadıklarını anlatıyorlar. 19 yaşında üniversite de Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık bölümünde okuyan ve görme engelli bir kızı olan polis 
memuru İlhan Bey karşılaştığı durum nedeniyle yaşadığı çaresizliği, acizliği, 
şok ve kabullenmemeyi yani reddetmeyi şu şekilde anlatıyor: 

“Sena çok normal durmasına rağmen eşit yaşta ki çocuklar gibi 
oynamıyordu. Bir şeyler fark edip doktora gitmemize rağmen her 
şey normal deniyordu. Şark dönüşü İstanbul’da teşhis konulmuştu. 
Çok uzun maceralı durumlar var. Ama meseleye dönersek ilk anda 
birden acizliğimiz ve çaresizliğimizi hissettik. Konulan bir teşhis ilk 
şok. Sena 5 yaşındaydı. Annesi fıtri olarak daha şefkatliydi daha 
çok etkilendi. Beraberce birbirimize destek olmaya çalıştık. Tıp 
dünyasındaki tüm doktorları araştırıyor olayı kabullenemiyor idik. 



234 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Çok zor olmasına rağmen hep ümitli idik. Bu durumlar hayatın 
kaderi karşısında aciz kaldığım zamanlardan biri idi.”

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNDE, ANLAMLANDIRMA VE 
AÇIKLAMA BİÇİMLERİ

Anlam ve Hayatın Anlamı

Anlam, hayatta yapıp etmelerimizin karşılığı olarak görülen şeydir. Anlamın 
özü bağlantı ve ilişkidir. Bu yönüyle anlam, birbirinden fiziksel olarak ayrı 
iki şeyi sanki aynı kategorideymiş gibi ilişkilendirebilir. İki eşya arasında ki 
bu ilişki, fiziksel bir özellik değil insan zihninin takdir ettiği bir durumdur 
(Ayten, 2012, s.53).

Yaşam memnuniyeti ona yüklenen anlamla yakından ilişkilidir. İnsanlar 
zaman zaman hayatın tamamını, bazen ise başlarına gelen birtakım 
olumsuzlukları anlamlandırmada ciddi güçlüklerle karşılaşırlar (Tokur, 
2017, s.118). Bir olayı anlamlandırmak ise, karşılaşılan problemleri ve 
olayları anlamak, onları çözümlemek ve onlarla başa çıkmak için ilk adımı 
oluşturmaktadır. 

Olayları anlamada ve anlamlandırmada çeşitli unsurlardan faydalanılır. 
Bunların en başında din geldiği gibi bilimsel verilere de fazlaca başvurulur. 
Din, kültürel yapının dinamiklerini oluşturan en önemli unsur olduğundan 
insanın anlamlandırmada en kolay ulaşabileceği hazır referanslara sahiptir. 
Nitekim insanlığın tarihin bilinen bütün dönemlerinde dini sistemlere 
başvurdukları görülmektedir (Ayten, 2010, s.33). Çünkü Willeam James’ın 
da belirttiği gibi din, “hayatını düzenleme çabası olan bireylere varlığı ile 
destek olur.”   Viktor Frankl’da dinin anlam ile ilişkisini şu şekilde özetlemiş: 
“Din, insanların hayatın gidişatına dair sorularına cevap verir, onların 
yaşam boyunca yaptıklarını ve ölümü anlamlandırmalarına yardımcı olur. 
Din özellikle acının, ıstırabın anlam kazanmasında bireye destek verir 
(Ayten, 2010, s.165).

Araştırmamıza katılan anne ve babalar, başlarına gelen olayları kendi 
hayatlarında ki referanslara göre anlamaya çalışmış ve anlamlandırmışlardır.

Anlamlandırmada Dini Atıf

Din, insanın hayatta başına gelen olumsuz olaylarda başvurduğu en önemli 
otoritelerden biridir. Bu davranış şekli kültür yolu ile kazanılmış kalıplar 
olsa da, anlamlandırma sürecinde sorulara cevap aranıp bulunduğu 
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ve teselli edici unsurları (Ayten, 2012, s.9) olan bir güç konumundadır. 
Pargement “Kutsalın iradesi günlük olaylara tezahür ettiğinde başlangıçta 
tesadüfi, anlamsız ve trajik görünen şeyler başka şeyler oluverir” (Ayten, 
2012, s.11) demiştir. Kimi zaman insanlar, bir insanın kaldıramayacağı 
ve üzerine cevapsız soruların sorulacağı trajik bir vakayı “kader” ya da 
“imtihan” kavramına atfedip stres düzeyini azaltabilir. Ya da ödül kavramı 
ile başına gelen olaylardan dolayı özel ve seçilmiş bir insan gibi hissedebilir. 
Kısacası anlamlandırma sürecinde dini atıf da bulunurken en çok kullanılan 
kavramlar; Kader, imtihan, ödül, cezadır. 

Kader

İslam Ansiklopedisinde kader kavramı terim olarak “Allah’ın nesneleri ve 
olayları özellikle sorumluluk doğuran beşerî fiilleri, ezelde planlayıp zamanı 
gelince yaratması anlamında (İslam Ansiklopedisi, 2001, cilt:24, s.58) 
kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim de “O ki, (her şeyi yaratmakta) ve amacına 
uygun şekiller vermektedir” (87,2). Ve yine Kuranı Kerim’de insanların 
yaratılışını, rızıklarını, yaşayacakları zaman dilimini ve ölüm vakitlerini 
tayin ettiğine dair birçok ayet bulunmaktadır. Müslümanlar, doğumdan 
ölüme kadar yaşamlarında başlarına gelen olayları bu referanslarla 
değerlendirmektedirler. Başlarına gelen bir musibetin Allah tarafından 
bilindiğine ve öyle takdir edildiğine inanırlar. Böylece karşılaştığı çeşitli 
sıkıntıların etkisinden psikolojik olarak kendini korumuş olur (Karagöz, 
2010, s.69). Araştırmamızda anne babalar arasında başlarına gelen 
durumu anlamlandırma sürecinde kadere atıfta bulunanların oranı %32 ile 
en yüksek seviyededir.

Yapılan araştırmalarda kader inancı, özellikle hayatın getirdiği eşitsizlikler 
kapsamınında mahrumiyet hissi çekenleri sükünete çağıran ve onurlu bir 
mücadeleye yönelten mesajı ile hayatı katlanılabilir hale getirmektedir 
(Batman, 2008, s.65). İki oğlu görme engelli olan hatta bir görme engel-
li çocuğa koruyucu annelik yapan Ümmü Hanım başına gelenleri anlam-
landırırken sadece ben miyim? Sorusunu kedisine soruyor:

“Hiç isyan etmedim ama. Bazen soruyordum kendime tek ben 
miyim diye. Tek benim mi kaderim. Böyle düşünürdüm yani. Böyle 
arar ara ağlardım yani. Ama şu an çocuklarım niye engelli oldu 
diye hiç üzülmüyorum artık. Bununla baş etmeyi bununla yaşamayı 
öğrendim.”

Kader inancı insan hayatı ve geleceği ile ilgili bilgiler sunmaktadır. 
Hayatın belirsizliklerini belirgin hale getiren bu bilgiler insanın kendine 
güvenmesini sağlamakta, öz saygı ve kontrol hissini yükseltmekte, böylece 
kişinin karşılaşılan problemlerle başa çıkabilmede mücadele azmini 
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arttırmaktadır. Dilek Hanım yaşadığı belirsizliği Allah vergisi olarak kabul 
ettiğini şu şekilde aktarıyor:

“Görmüyor diye insan inanmadı. O doktordan o doktora, 
o doktordan o doktora... sonra insan tabi ki alışıyor biraz 
kabulleniyor... çok şükür Allah’a şeyim olmadı şimdiye kadar. 
Allah’ın vergisi…”

Kader inancı, kaygı ve suçluluk duygusu gibi rahatsızlıklara karşı bir teselli ve 
yatıştırma vasıtası olarak da işlev görür (Batman, 2008, s.65). Görme engelli 
bir oğlu olan Ayfer Hanım başına gelen durumu nasıl anlamlandırdığını şu 
şekilde anlatıyor:

“Ceza olarak asla kabul etmedim. Ceza değil. Benim cezalık 
durumum yoktu. Yanlış asla bir şeyim yoktu. Allah’ın bir lütfu öyle 
diyelim yani alnıma yazılmış bir yazı.”

Yaşanan birçok sıkıntı, bunalımla birlikte şuur genişlemesine yol açan 
tecrübeler haline gelmektedir. Bu bakımdan bu dönemde kişi dini gerçeği 
derinden kavramaya başlayarak kendine mal etmeye ve içselleştirmeye 
başlamaktadır (Hökelekli, 2003, s.183). Görme Engelli kızı bulunan İlhan 
Bey bu durumu şu şekilde anlamlandırmaktadır:

“Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu bir süreçti 
ilahi kader zaman nehrinde hadiseleri bir şekilde akıtıyor. Her 
şeyin terbiye edicisi olan Rab tedrici olarak yaşam ve hadiselerle 
bizi yoğuracak. Ve ben dinin gerçek hakiki boyutuna yönelecektim. 
Bende okuma ve merakla beraber ta ki teşhis sürecine girildiğinde 
hadiseler üstüste müsbet mana da eklemeler. Beni dine yüzümü 
Kudrete çevirdi. Kader beni hazırladı.” 

İmtihan

Dünya hayatının bir imtihan yeri olduğu, başımıza gelen iyi olayların veya 
kötü musibetlerin insanları ahirete hazırladığı düşüncesi baş edilmesi 
gereken durumları anlamlandırmada çoğunlukla etkilidir. Araştırmamızda 
imtihan diyen ebeveynlerimizin oranı %16 dır. Leyla Hanım başına gelen 
durumu anlamlandırırken ceza ya da imtihan mı diye sürekli kendisine 
soruyor ve sonunda imtihan olduğuna karar veriyor. 

“İlk önce doğru söyleyeyim kendimde bir hata aradım. Bir suç 
karşılığımı oldu gibisinden. Bilmeyerek yanlış bir şey yaptım da. 
Ufak bir hatamda olmuştu yani biliyorum yalan söyleyemem. 
Acaba o hatamın karşılığında mı oldu böyle… bana cezamı diye 
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sordum. Sonra yıllar geçtikçe baktım herkeste var, çoğunda var, 
sadece benim çocuğumda değilmiş. Buraya da gelince herkes 
de görünce herkeste mi böyle bişey var dedim. Sonra bu Allah 
tarafından gelmiş, Allah tarafından gelen bir şey… belki beni 
deneme amaçlı, belki Allah’ın kuluyum da beni deneme amaçlı 
sınava soktu diye düşündüm.” 

10 yaşında 100% görme engelli kızı olan Dilek hanım ise bu durumun 
imtihan kavramı ile ilgili olmadığını, asıl sorunu kızı yaşadığı için Allah’ın 
adalet anlayışına uymayacağını düşünerek reddediyor ve düşüncelerini 
bize şu şekilde anlatıyor:

“Şöyle ki: sınav olduğunu kabul etmiyorum. Bu sınav benimse 
benim çocuğum neden? Acı çeken niye benim çocuğum. Mantıklı 
gelmiyor bana. Tabi ki inancım sonsuz. O ayrı bir mevzu. Ama bu 
mantıklı gelmiyor. (anladım çünkü bu senin sınavın diye telkinde 
bulunuyorlar) hep öyle derler. Öyle dediler mi kaçıyorum ben 
hemen. Geri dönüp gidiyorum…”

Görev

İnsanın İlahi bir güç tarafından görevlendirildiğini düşünerek yaşadığı 
probleme sahip çıkması baş etmede önemli bir etkendir. Araştırmamızda 
başına gelen bu tecrübeyi görev olarak tanımlayan ebeveynlerin oranı 
%8’dir. Ahmet Bey görme engelli oğlunun, sahip olduğu maddi imkânları 
yönlendirmesi için bir vesile olduğunu şu şekilde ifade ediyor:

“Yaş ilerledikçe düşüncelerim çok daha oturaklaştı. En son şuna 
geldim: Şimdi herkes kendine göre bir yardım edecek kimseler 
arıyor. Hali vakti iyi olanlar. Hali vakti iyi olanlar derken; fikri 
iyi olanlar, parası iyi olanlar, malı mülkü çok olanlar… biz de de 
vardır. Zekat konusu mesela. Ben şimdi dedim ki herkes zekat 
verecek yer arıyor. Allah’tan yüksünmedim. Yani İlhan tarafından, 
Allah tarafından, İlhan’ın sayesinde çoğu şeylerin geldiğini 
zannediyorum.”

3 çocuğundan 2 si görme engelli olan Rahime hanım çok da fazla 
anlamlandırma ihtiyacı duymayıp, “alışıyor insan, alışıyorum ve görev gibi 
görüyorum”, diyerek hayatını yönlendirmeye çalışmış.

Ceza

Ceza kavramı, ilahi dinlerin ortaya çıkışından önceki zamanlara dayanan 
bir anlamlandırma çeşididir. Eski toplumlarda engelli bir çocuğun dünyaya 
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gelmesi, anne-baba ya da atalarının işlemiş olduğu günaha karşılık Tanrılar 
tarafından verilen bir ceza olarak kabul edilirdi (Demirci;2005 ve Enç;1947). 
Küçükcan ve Köse‟ye göre ceza kavramının ortaya çıkması dinden çok 
toplumsal yapıyla alakalıdır, daha ziyade toplumsal motivasyonları vardır. 
Toplumun sosyal örgüsü insanların yaşanan olayları bir şeylere atfederken 
kullandıkları zihinsel ve psikolojik mekanizmaları belirleyen bazı özellikler 
arzetmektedir. Öğrenci-öğretmen, memur-âmir, oğul-baba, futbolcu-
hakem, gelin-kaynana, er-erbaş, vatandaş-devlet hatta karı-koca ilişkisinin 
bu kavrama göre oluştuğu bir toplumun çeşitli felaket ya da travmalarla 
karşılaştığında ceza anlayışına yer vermesi kaçınılmazdır (Karagöz, 2008, 
s.73). Araştırmamızda başlarına gelen problemi ceza olarak tanımlayan 
ailelerin oranı %20’dir.

Görme engelli bir kızı olan Selma Hanım ikinci kızlarının görme engelli 
olmasını birinci kızları için adadıkları adağı yerine getirmemelerine bağlıyor 
ve yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Eşim birinci çocuğum için sağlıklı olursa kurban keseceğim 
demişti… Eee tabi maddi durumumuz iyi değil, askerden geldi falan 
ikinciye ben hamile kaldım kesemedik tabi. Ondan sonra ikinci oldu 
bu özürlü oldu. Ondan sonra maddi problem var zaten hastane 
postane derken elimizde avucumuzda ne varsa sürekli hastanelere 
gitti. Yine kesemedik. Benim bu kurban aklıma geldi kenara para 
koymaya başladım. 3 dü 5 di derken parasını tamamladım. İkinci 
ameliyatını olacak. Gözünde kayma var dedim doktora. Yok dedi 
bana… var hocam dedim neyse gün verdi bana kurban parasını 
hazırladım hadi gidiyoruz dedim (eşine)… Eyüp’de oturuyoruk ya. 
Eee dedi beni kan tutuyor falan... adarken adıyorsun bak Allah 
aldanmadı birinciyi böyle değil ikinciyi verdi. Bak çok güzel örnek 
bu aslında… kesip birde alnımıza sürecektik öyle çok inandık 
ki yüreğim kabarıyor aklıma geldikçe. Sonra gittik gerçekten 
hepimize sürüldü kan… sonra işte ikinci ameliyatına girdi. Bayan 
vardı çocuğu ile gelmiş. Hafif bir kayma var problemi… görüyor 
bizim çabamızı yürümüyordu kızım. Ondan sonra dedi ki. Bu şekeri 
dedi ameliyattan önce içir dedi. Tabi o telaşla ben onu unuttum 
ondan sonra ameliyattan çıktı işte verilmiyor ya bir şeyler. O 
zaman emzik emiyor. Ben onu erittim emziğine batırdım batırdık 
ilk önce onu içirdim inançlı bir şekilde. Sonra kurbanımız kesildi. 
Sonra ameliyat oldu. Bu üçünden birinde o gün gecenin 12 sinden 
sonra yürüdü. Ben şaşırdım yani. Hani kurbandan mı, şekerden mi, 
aradım sonra kadını çocuğum yürüdü dedim. İnanç tabii… ben o 
zaman daha inançlıydım…”

Kıymet hanım görme engelinin yanında zihinsel engeli olan oğluyla yaşadığı 



239GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNDE DİNİ BAŞA ÇIKMA VE DİNDARLAŞMA EĞİLİMLERİ

sorunları anlatırken zaman zaman ceza mı sorusunu kendine sorduğunu 
ifade ediyor:

“İlk zamanlarda isyan etmedik tabi ki; ama şey yaptım tabi ki niye 
ben, ne yaptım ki ben hani, acaba bir suç mu işledim. Acaba neyin 
günahını çekiyorum hep aklımdan geçmiştir.”

Ödül

Baş edilmesi gereken bir problemi kendisine Allah’ın bir lütfu ya da 
hediyesi olarak görmek, bireyin başa çıkmasında ve motivasyonunda 
yüksek bir verimlilik sağlar (Karagöz, 2010, s.73). Görme engelli çocuklarını 
ödül olarak gören ebeveynlerin oranı %16’dır. Fatma Hanım da kızının 
engelliliğini kabullenirken ödül olarak düşünerek kendini şu sözlerle ifade 
ediyor:

“Allah’ın bana bir hediyesi olarak gördüm. İlk başta tabi ki çok 
ağladım çok üzüldüm ama bir baktığım zamanda şey dedim 
Allah’ın bana hediyesi dedim niye herkese vermiyor. Demek ki 
dedim bana layık gördü bana verdi. Öyle hep teselli ettim kendimi 
öyle avuttum çünkü öbür türlü yapsam daha kötü olacağım. Niye 
bana niye öyle niye şöyle diye isyan etsem, bana da zararı olacak 
çocuğuma da zararı olacak. O yüzden hep öyle yaptım.”

Oğlu görme engelli olduktan sonra tüm engellilerin dünyasına giren, bu 
sayede hayatı ve çevresi değişen Ayfer Hanım kendini şekilde dile getiriyor:

“Şükrediyorum. Neler yaşanıyormuş, neler gördük. Böyle 
olmasaydı bunların hiçbirini bilmezdik. Rabbim diyorum başka bir 
şey demiyorum. Ödül diyorum.”

Hiçbir Dini Anlam Atfetmeyenler

Yaptığımız araştırma da bazen dini atıfta bulunmaktan kaçınma, bazen de 
bilinçli olarak dini atıfta bulunmak istemeyen görüşler ile karşılaştık. Bu 
durumun oranı %8’dir. Nermin Hanım bu duruma anlam veremediği için 
dini inançtan kopma kaygısı ile atıfta bulunmaktan kaçındığını şu şekilde 
anlatıyor:

“Belki ilk zamanlar o kadar sığınmasaydım, uçup gitmiştim. Ama 
sonrasında neden? Neden dedim bu seferde niye benim çocuğum 
dedim daha sonrasında… madem bu sınavsa benim çocuğum 
neden acı çekiyor. Ya ben sınava giriyorum, çocuğumla niye ben… 
Allah’ın bir çocuğa acı çektirmesi mantıklı gelmiyor bana ya… 
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bana mantıklı gelmiyor. Çok girmek istemiyorum şey yapmak 
istemiyorum… ya kopar giderim diye korkuyorum.”

Emre bey ise konuya bilimsel yaklaştığını vurguluyor:

“Farklı bir aileden geliyorum. Devamlı böyle başına bir şey gelirse 
bundan dolayı olmuştur. Siz bir şey yapmışsınızdır bu bunun cezasıdır 
şeklinde bir algılama ile yetiştirildim. Tabi bunun böyle olmadığını 
çok seneler sonra anladım. Dinden şöyle faydalanmışımdır: Yani 
teskin edilme hali. Hani bu hala başa çıkabildiğim bir şey değil 
zaman zaman üzülürüm. Ben bunu bilimselliğe vurdum. Dinle 
alakalı bir durum yok benim sayfamda.”

DİNİ DUYGU VE DÜŞÜNCELERDE DEĞİŞİKLİK

Vergote, İnsan tabiatına bağlı olarak sıkıntı karşısında şu iki tepki 
mümkündür: 1) Kaçma Tepkis, 2) Sorumluluk Yükleme Tepkisi. Kaçma 
Tepkisi de iki çareye yol açabilir. Birincisi, dine sığınma ve bağlanma; ikincisi 
aynı zamanda Allah’ı ve İnsani durumu unutturan sehafet ve eğlence 
(Hökelekli, 2013, s.118) olduğunu söyler. Eğlence boyutuna geçilmese de 
Allah’ı unutma ve dinden uzaklaşma yaşanabilir. Yaptığımız araştırmada 
ailelere, “Bu durum karşısında dini açıdan neler düşündünüz? İnancınızla 
ilgili nasıl bir değişim yaşadınız? Bu durum dini inancınızı nasıl etkiledi?” 
Sorularını sorduk. Hayır dini duygu ve düşüncelerimde değişiklik olmadı 
diyen 15 ebeveynin yanında evet olumlu değişiklik oldu diyen ebeveyn ise 
9 kişidir. Evet olumsuz değişiklik oldu diyen ise 1 ebeveyndir. 

Ahmet Bey yaşadığı travmanın dini inançlarının değişikliğinde etkisi 
olmadığını ifade ediyor ve bu konu da ki düşüncesini şu şekilde aktarıyor:

“Bulunduğun duruma göre hareket etmek lazım. Ancak sana 
verilen akıl niteliğinde hareket etmek gerek. Yani ben Allah’ı daha 
çok bulurum değil, sen ancak sana verilen zeka kadar Allah’ı 
bulabilirsin. Kapasiten kadar.” 

Her gün görme engelli kızı ile birlikte okula gidip gelen Feride Hanım inanç 
noktasında bir değişiklik yaşamadığını ama sürekli kızı ile birlikte olmanın 
verdiği yorgunlukla ibadetlerini yerine getirmede eksikliler olduğunu 
söylüyor.

Selma Hanım ise inanç ve ibadetlerinde azalmalar olduğuna şu şekilde 
ifade ediyor: 



241GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNDE DİNİ BAŞA ÇIKMA VE DİNDARLAŞMA EĞİLİMLERİ

 “İsyanım çok oldu. O zamanlar namaz kılıyordum. Kapalıydım 
falan ama beş vakit namazı, bazı şeylerde etkiledi isyandan sonra 
bıraktım. Daha çok bağlanmam gerekirken tam tersi oldu.”

Hatice Yıldırım ise görme engelli çocuğu olduktan sonra dini 
hassasiyetlerinin daha fazla arttığını şu şekilde anlatıyor: 

 “Hayır! Daha çok arttı… namaz kılıyordum fakat doktor 
bacağından ameliyat dedi. Bel fıtığım var boyun fıtığım var. Ayakta 
kılmayacaksın dedi oturarak. Şu an da yapamıyorum. Ama çok 
istekliyim. Yine başlayacağım Allah izin verirse.”

DİNİ BAŞA ÇIKMA UNSURLARI VE ETKİNLİKLERİ

Kabullenme, tevekkül, itaat, sabır, alçakgönüllülük, affetme, şükür ve dua 
dini başa çıkmanın önemli unsurlarındandır (Pargament 1997, s.178). 
Şöyle ki; herhangi bir problemle karşılaşan bireyin, başına gelenleri 
imtihan dünyasının bir parçası olarak görüp sabretmesi; çözüm için 
elinden geleni yaptıktan sonra Allah’a tevekkül etmesi, her insanın 
hayatta bir takım sıkıntılarla karşılaşabileceğinin ve hiç kimsenin böyle bir 
durumdan uzak olmadığının bilincinde olarak alçak gönüllü davranması; 
başına gelenleri hayat şartlarını ve birileri tarafından kendisine yapılanları 
mazur görebilmesi, affetmesi; başkalarının durumu ile kendi durumunu 
karşılaştırarak haline şükredebilmesi; problemleri çözemediği durumlarda 
Allah’a yönelerek yalvarması ve ondan yardım dilemesi dini başa çıkmanın 
önemli unsurlarındandır (Ayten, 2012, s.42).

Dua

“De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!” (Furkan Suresi, 
25:77).

Allah-insan ilişkilerinin insandan Allah’a doğru olan yönünü oluşturan dua, 
dini hayatın en karakteristik unsurudur. Hz. Peygamber’in “ibadetin özü” 
olarak nitelediği duada birey, Allah’a yönelerek O’nunla iletişim kurmakta, 
duygu ve düşüncelerini, arzu ve isteklerini, dert ve beklentilerini O’na 
arz etmektedir. (Tokur, 2017, s.144). Yaptığımız araştırmada çoğunlukla 
aileler dua yöntemini kullanmışlarsa da çok fazla dillendirmemişler. Bunun 
sebebi, özellikle araştırmanın yapıldığı bireylerin kültür yapısının içerisinde 
dua istemsizce, farkına varılmadan ve özel vakit ayrılmadan rutin ibadetler 
içerisinde yapılan bir eylem olmasından kaynaklanabilir. Meryem Hanım 
çocuğunun engelli olma ihtimalini ilk öğrendiği zaman ki travmayı 
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atlatmada duanın kendisine verdiği desteği şu şekilde anlatıyor:

“Ondan başka (Allah’dan) dayanacağım yok dedim. Tek 
dayanacağım sensin dedim. Kalktım tekrar abdestimi aldım. 
Kuran’ımı okudum. Namazımı kıldım. Zamanı geldi namazımı 
vaktinde kıldım. Öyle başladım zaten. Yatıyorsun tesbih elinde 
yatıyorsun dua kitapları elinde... çocuk o şekilde kucağında….”

Dua eden insan, ruhun derinliklerinde bambaşka, tuhaf bir kuvvet 
hissederek, kendinde keder ve ıstıraplara karşı dayanma gücü bulur. Hatta 
dua mantıki motiflerin olmadığı durumlarda bile ümit kapılarını açık 
tutar (Karaca 2015;159). Nermin Hanım kızının hastanedeki mücadelesini 
anlatırken sürekli duaya sığındığını ve ümit-ümitsizlik arasında sürekli gelip 
gittiğini şu şekilde ifade ediyor:

 “İşte her şey o sıra bu dediğiniz mevzuya sarılıyorsun… sürekli 
bir dua sürekli Allah’a sığınıyorsun. Allah’ım yardım et. Allah’ım 
yardım et. Ama olmadı. Yani… nasıl anlatayım ki bunu ya… çok 
medet umuyorsun. Tamamen mucize bekliyorsun. Bir de şeydir 
hani benim başıma gelmeyecek o. Benim çocuğum kör olamaz. 
Olmayacak. Çok güveniyorsun, ediyorsun, okuyorsun. Sürekli bu 
tarz şeylere o kadar çok yöneldik ki biz…”

Şükür 

Bireyin beklemediği ve arzu etmediği olumsuz olay ve durumlarla 
karşılaştığında gösterdiği şükür hali, kişiye başına gelen olumsuzluğun 
getirdiği stres, kaygı, anlamsızlık ve umutsuzluk duygularıyla başa 
çıkmasında yararlı olabilmektedir. Kişi böyle bir şükür duygusunu, genellikle 
kendi olumsuz durumundan daha kötü durumda olanların olabileceğini 
düşündüğü veya olduğunu gördüğü zamanlarda hisseder (Ayten, 2012, 
s.112). Yıldız Hanım kızının görme engelli olmasına bazen şükredebildiğini 
ama bu duygusundan da rahatsız olduğunu şu şekilde ifade ediyor:

 “Yine de sadece görme engelli olmasına bazen şükrediyorum. 
Çok engelliği de olabilirdi. Ve sonra başkalarının örneklerinden 
kendime şükür malzemesi çıkardığım için utanıyorum.”

19 yaşında görme engelli oğlu olan Salise Hanım yaşadıklarını ve 
gözlemlerini şöyle anlatıyor:

 “Hamd ediyorum Rabbime. Beterin beteri var çünkü. Çok 
şükür Allah’a… daha beterin beteri var. Mesela ben ilk geldim 
buraya etrafımı gördüm. Özel eğitime gittim, oradakileri gördüm. 
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Dedim: benim oğlumun hiç birşeyi yok demek ki benim oğlum 
engelli değil, yani kabul ettim. Çünkü kendi başına tuvalete gider, 
ondan sonra yemeğini kendi yer, sofrasını toplar. Benimle sofra 
kurar. Yani bunları yapar. Ondan sonra… bak bazı arkadaşların 
çocukları bunlar (görme engelliler) ayaklarıyla giden bir çocuk. 
Rabbim Yardım ediyor.”

Yardımseverlik

Bazı durumlarda insanlar başlarına bir olumsuzluk gelmesin diye veya 
herhangi bir olumsuzluk geldikten sonra daha kötüsünden korunmak 
gayesiyle başkalarına yardım etme ve özellikle sadaka dağıtma eğiliminde 
olurlar (Ayten, 2012, s.110). Ahmet Bey, görme engelli oğluna toplum 
tarafından sahip çıkılması amacıyla daha çok yardım etme veya sosyal 
hayatta daha yer almaya çalışmasını şöyle ifade ediyor:

 “Olabilecekleri kendim daha önceden sezebiliyordum. Neler 
olabilir, ileri de neler yapabilirim. Buna karşı önlemler aldım kendim. 
Mesela, benim Dursunbey’de sosyal faaliyetlerim çok kuvvetlidir. 
Hep de bir şeyler yapmışımdır. Bu da İlhandan dolayıdır. Nedir 
mesela kooperatifi 2 yılda bitirmişim. O zamanlar da çok büyük 
olaydı mesela. Dursunbey de 4 tane fabrika kurmuşum, satmışım 
etmişim bilmem ne yapmışım. Çok çalışmışım neden. Bir de iyilik 
yapmayı çok sevmişim. Neden. Bu sadece benim görmeyen oğlumu 
ileri de elinden birisi “ya bunun babası iyi birisi onun hatırına biz 
bunu gezindirelim, edelim” desinler diye yaptım.”

Emre bey, kendi oğlunun ameliyat olma şansının olmadığını ve başka bir 
çocuğun göz ameliyat masraflarını karşılayarak kendinde yaşayamadığı 
mutluluğu yardım ederek yaşadığını şu şekilde anlatıyor:

 “Bir çocuğun ameliyat parasını verdik öyle hatırlıyorum. 
Şöyle bir aileydi. Tüm çocukları bir hastalığa yakalanmış 
hatırlayamıyorum neyse o bunun belli bir süresi varmış ameliyat 
olmazsa gözü böyle kalacakmış. Bizde destek olduk. Çünkü bizim 
böyle bir imkânımız (açılma ihtimali) yok… Onun açıldığında biz 
tatmin olduk ve mutlu olduk.”

Manevi olgunlaşma

Hayra Yorma, Allah’a sığınma, dini arınma, dini dönüşüm gibi dini başa 
çıkma etkinliklerin kullanılması bireylerin kaybolan anlam dünyasını 
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yapılandırmasında, kontrol hissini kazanması ve teselli bulmasında faydalı 
olmanın yanı sıra manevi olgunlaşmasına da katkıda bulunur. Yaptığımız 
mülakatların sonucunda anne babaların konuşmaların da manevi bir 
olgunlaşma yaşadıkları gözlenmektedir. Örneğin, Hakan Bey görme 
engelli kızlarının varlığının, kendilerine insan olmanın erdemlerini sürekli 
hatırlattığını şu şekilde ifade ediyor:

 “Bu durum çok bariz insanı dünyadan soyutluyor. Bu insana 
göre değişir kısmen de olsa mutlaka diğer olaylara daha farklı 
baktırıyor. Bütün tavırların adalet ve haktan yana oluyor ve bunu 
sana telkin ediyor. Bize kızımın kattığı çok şey var. Eşim ve beni 
adeta insanlaştırıyor. Ama insanoğlu unutkanlığa müptela bazı 
değerleri unutabiliyor. Bizim avantajımız farkındalığı arttıran bir 
değerle beraberiz.” 

Ahmet Bey, yasadıklarının ağır olduğunu ama olgunlaşmak içinde bazı 
şeyleri yaşamak gerektiğini ifade ediyor: 

 “Allah kimseye böyle bişey vermesin. Ama bunlar da gerekli. 
Niye gerekli; Allah bazılarını bazılarına örnek olsun diye yaratmış 
bize de bu nasip olmuş. Bunu biz güzel değerlendirebilirsek inşallah 
bizim de mizanımıza bir şeyler girer yani… Belki bir artı olarak 
girer.“

Kutsal Mekân, Türbe ve Dini Önder Ziyaretleri

İnsanlar günlük hayatta kendilerine sıkıntı veren ya da radikal biçimde 
etkileyen travmatik tecrübeler yaşayabilirler. Böyle durumlarda insanlar, 
hayatın olumsuzluklarını aşmak ve gelecek kaygısını yenmek için maddi 
çabanın yanı sıra manevi çaba da göstermek isterler (Köse-Ayten, 2010, 
s.3). Kutsal mekân, türbe ve dini anlam yüklenmiş insanlara yapılmış 
ziyaretler babaların kutsal mekân ya da dini anlam yüklenmiş insanlara 
yapılmış ziyaretlerde bulunma durumu, 25 kişiden 15 ‘i evet bulunduk 
derken, 10 kişi hayır bulunmadık cevabını vermiştir. 

Türkiye’de ve İslam Coğrafyasında bir türbe kültürü vardır. Bu kültürün en 
önemli unsuru, türbelerde yatan zatlara atfedilen manevi güçtür. İnsanlar 
çare aramak, şifa bulmak veya dilekte bulunmak için bu mekânlara 
müracaat ediyorlar (Köse-Ayten, 2010, s.53). Kıymet Hanım’da oğlunun 
rahatsızlığına şifa bulma niyeti ile yaşadığı tecrübeyi şu şekilde ifade ediyor:

 “Memleketimizde bir türbe var. Bir evliya var. (Nerelisiniz?) 
Karadenizliyiz. Giresun’lu. Oraya götürdü kayınvalidem beni orada 
işte dokunduk, oğlumu oturtturdum, dua ettik, ağladım, sızladım 
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işte… Önce Allah’a dua edeceksin. Rabbimden isteyeceksin herşeyi, 
sonra yani evliyadan artık. Gitmişizdir. Yani hocalara da götürdük, 
okuttuk.”

Türbeler, ölümü anlamlandıran mekânlar olmalarının yanı sıra tüm bir 
metafizik inancın, soyut bir Tanrı olgusunun somut aracılarla algılanmasına 
yardımcı olan yerlerdir. İnsanoğlunun soyuta inanırken somuta sarılma 
ihtiyacını gideren mekânlardır (Köse-Ayten, 2010 s.39). Kifayet Hanım ve 
ailesi 15 günlük yaz tatillerinde, Türkiye’nin muhtelif yerlerindeki Türbeleri 
ziyaret etme niyeti ile 1500 km. yol yapmışlar. Yaşadığı travmayı belki de 
aracılar vasıtası ile Allah’a anlatmak istemiş ve modern tıpta bulamadığı 
şifayı uzun yollar kat ederek bulmaya çalışmış.  Bunun yanında ziyaret 
edemediği, kutsallık atfedilen dini önderleri de ziyaret edemediğinden 
üzüntü duymaktadır.

“Mevlana’dan tutun da Şems Tebriz’e kadar, Sivas’ta Ahmed-i 
Turan Hazretleri var. Methini duydunuz mu bilmiyorum. Savaş 
anında atının ayak izinin biri dağın bir tarafında öbürü öbür 
tarafında bulunmuş. Rabbim öyle bir şey nasip etmiş ki sırtında okla 
düşmanla savaşıp kaçmaya çalışırken ordusuna… öyle bir uçarak 
geçmek nasip etmiş rabbim… yani ne duyduysak. Eyüp Sultan 
Hazretleri zaten sürekli gittiğim yer. İçimde hayıflandığım ne var 
tek biliyor musunuz Mahmut Efendi Hazretleri var Çavuşbaşında… 
çok niyet ettim Menzili nasip etti Mevla’m bunu nasip etmedi… 
Çavuşbaşı kapı dibi ama dedim ya her şey nasip işi. O mübareği de 
ziyaret etmek istiyorum Erenle birlikte…”

Ali Köse ve Ali Ayten, mübarek zatların aracı olarak kabul edilmesi olgusunu 
Türk insanın günlük ilişkilerinde alıştığı bir mekanizma olduğunu söylerler. 
İstekler üst mercilere aracılar ile ulaştırılır (Köse, Ayten, 2010, s.39). Yıldız 
Hanım ise, türbelerde kabri bulunduğu söylenen zatlardan bir şey istemek 
ya da onları aracı tutma anlayışına karşı olduğunu şu şekilde ifade ediyor:

“Ben türbelerden bir şey istemek için dua etme anlayışını hoş 
karşılamıyorum. Türbelere gidip ya da kutsal mekân denen yerlere 
gidip bu durumum için dua etmedim. Derdimi Allah’a açtım. Direk 
ondan istedim. Yolum düşer giderim ruhlarına bir Fatiha okurum 
selam verip çıkarım. Bir şey istemek çıkar gibi gelir.”

Bibliyoterapi

Bibliyoterapi, “bireylere problemlerini çözmede veya kendilerini daha iyi 
tanıyıp, anlamalarında edebiyat eserlerinden yararlanmalarını sağlayan 
bir sürecin veya etkinliğin düzenlenmesidir (Bodont, 1980; Akt: Öner ve 
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Yeşilyaprak, 2006, s.559). 

İnsan kendisine sunulan her yaşam öyküsünde, kendisine benzer ve 
kendisinden farklı olan birçok özelliği kavrayabilir ve bu özelliklere dayalı 
olarak, kendini değerlendirebilir. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı 
kişilikleri kendine yakın bularak, onlarla özdeşimler kurabilirken, kimi 
insanlardan ve durumlardan nasıl uzak durulacağını da öğrenebilir. 
Öyküler, bir yandan bireyin kendisini tanımasına yardımcı olurken, 
diğer yandan da kurgulanan problem çözme yollarıyla hiç bilinmeyen, 
hiç düşünülmeyen çözüm yollarının tanınmasını ve öğrenilmesini sağlar 
(Öncü, 2012, s.1).

Araştırmamızda anne ve babalara mevcut olan kutsal kitaplarda 
bahsedilen peygamberlerin hayatlarından ya da manevi yoğunluğu yüksek 
hikayelerden travmalarını atlatma sürecinde faydalanıp faydalanmadıklarını 
görmek için bir soru yönelttik. Hikâye kültürünün toplumuzda çok yaygın 
olmasına rağmen bibliyoterapi yönteminden faydalanan katılımcı sayısı 
bir hayli az. Bunun sebebi, Kuran’ı Kerim’in Arapça ve şifa mahiyetinde 
okunmasından kaynaklanabilmektedir. Hatice Hanım Yunus Peygamberin 
Kıssasından etkilendiğini belirtse de orada geçen Arapça duadan daha 
fazla etkilendiğini ifade ediyor:

“Hani Yunus Peygamberin balığın karnından kurtulmuş (…inni 
küntü minezzâlimin) o duayı. Kitaptan onu çok okuyorum. Hani 
ondan bir medet umuyorum sanki. O bana bir şey verecekmiş 
gibi o duayı çok seviyorum… Allah’ın Yunus Peygamberi balığın 
karnından kurtarması bana daha şey geliyor.” 

10 yaşında görme engelli, İbrahim adında oğlu olan Eylem Hanım Hz. 
İbrahim’in hayat hikâyesinden etkilendiğini ve bu kıssaların kendisi 
üzerindeki etkisi olduğunu şu şekilde dile getiriyor:

“Kendi oğlumun da adını İbrahim koymamın nedeni ben onun 
hayatını okuduğum için çok etkilendim. Hz. İbrahim’in Yaşadığı 
süreci, O’nun başına geleneleri, Onun gücünü okuduğumda çok 
etkilenmiştim gerçekten… Onun dışında hepsini okuduğum zaman 
kendimden bir şey buluyorum. Zaten şöyle bir şey var. Okuduğumuz 
şeylerde mesela insanın imanı ve inancı arttıkça çocuğuna daha 
merhametli davranıyor.” 
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HAYAT MEMNUNİYETİ

Hayatta karşılaşılan bir takım olumsuz olaylar ve durumlar, insanların 
psikolojik ve sosyal uyumlarını bozacak pek çok menfi neticeler doğurabilir. 
Ekonomik problemler, sakatlanma veya sağlık sorunları, bir akraba ya da 
tanıdığını kaybetme gibi travmatik olaylar, işsizlik veya işle ilgili problemler, 
insan ilişkileriyle (komşuluk, arkadaşlık vb.) ilgili sorunlar kişinin gerilim ve 
huzursuzluğunu arttırabilir. 

Hayat memnuniyeti ise idealindeki hayatı yaşama, hayat şartlarının 
mükemmel olduğunu, hayatta istediği pek çok şeyi elde ettiğinin ve yeniden 
hayata geldiğinde değişiklik yapamayacağını düşünme gibi hususlarda, 
bireyin öznel pozitif değerlendirmelerini içeren ifadelerin bütünüdür 
(Ayten, 2012, s.115-119).

Yaptığımız araştırmada anne babalara “Hayat memnuniyetlerini” 
sorduğumuzda, çoğunluğunun bu duruma alışmayı ve şükretmeyi tercih 
etmiş olduklarını gözlemledik. 25 anne veya babadan 22 kişi “bugüne 
de şükür, biz böyle yaşamaya alıştık” gibi cümleler kurmuş. 3 tanesi 
memnuniyetsizliğini belirtmiş.

Kıymet Hanım görme engelinin yanında zihinsel engeli de olan oğlu 
ile yaşadığı problemleri, kendisinden daha kötü durumda olanlarla 
kıyaslayarak haline şükrediyor ve kendisini şöyle ifade ediyor:

“Rabbime şükürler olsun. Elimiz ayağımız tutuyor şu an da 
sağlığımız yerinde. Bin şükür Allah’ıma yani. Allah daha beterinden 
saklasın. Benden daha zor durumda olanlar var mı bilmiyorum. 
Fiziksel açıdan vardır, yatalaklar vardır tabi ki ama en az onlar 
kadar benim de yaşantım zor.” 

Daha önce iki çocuğunu kaybeden ve son oğlu da görme engelli olan 
Dilek Hanım, kader inancı ile birlikte yaşam memnuniyetinin kontrolünü 
kaybetmediğini gösteriyor ve kendisini şu şekilde anlatıyor: 

“Valla hiç öyle bişey aklıma gelmedi. Ne bilim hiç düşüncem olmadı 
karamsar. Allah’ın vergisi. Benim üç tane çocuğum oldu, ikisi 
öldüğü için sabra baştan alıştım herhalde… bu bana şey geldi. Tabi 
ki insan yaşadığına seviniyor neden? Çocuğum yani seviniyorum 
bir tane de olsa…”

Fatma Hanım ise hayat memnuniyeti noktasında daha negatif olsa da 
kızının bu durumunun Allah tarafından kendisine bir hediye olduğunu 
belirtiyor:
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“Ne kadar memnun olur bir insan? İstemezsin ama geldi başına 
yapacak hiçbir şeyin yok. Tamamen artık onu bir hediye olarak 
kabul ettim. Ben onunla ömür boyunca tedavisi olmazsa inşallah 
vardır. Olmadığı sürece böyle yaşayacağız.” 

Kifayet Hanım, oğlunun görme engelliliği vesilesi ile çok farklı bir sosyal 
hayatı olduğunu anlatıyor ve şükrederek hayat memnuniyeti düzeyini 
arttırabiliyor:

“Nerden nereye… bazen diyorum ki beni kim getirdi buraya… 
tabi ki evladım… Şu an hep Rabbim diyorum zaten… Beterinden 
saklasın. Buna şükür diyorum. Şükretmeyi öğrendim…”
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Sonuç ve Öneriler

İnsanlar hayatta kendilerini sıkıntıya sokan birçok problemle baş etmek 
zorunda kalabilir. Baş ederken kültürde de mevcut olan dini ritüellerden 
faydalanmaktadırlar. Bu araştırma, görme engelli çocuğa sahip 25 anne 
ve baba ile yapılmış bir çalışmadır. Aileler çocuklarının görme engellilik 
durumunu öğrendikten sonraki ilk tepkileri genelde yoğun üzüntü olarak 
görülmüştür. Karşılaştıkları bu problemle baş ederken dini anlamda 
“kader”e daha fazla atıfta bulunmaktadırlar. Genelde travmatik olaylar 
sonrasında dine yönelme, din değiştirme gibi durumlarla fazlaca 
karşılaşılsa da, yaptığım araştırmada “dini düşünce ve yaşamda değişiklik 
olmadı” diyenlerin oranının daha fazla olduğu görülmüştür. Aileler, başta 
“dua” olmak üzere, “şükür”, “yardım etme”, “türbe ziyaretleri” gibi birçok 
dini başa çıkma etkinliğini kullanmışlardır. Yaşadıkları olaylardan sonra 
“manevi olgunlaşma” yı manevi yaşamlarında fark ettikleri gözlenmektedir. 
Araştırmamıza katılan ailelerin çoğunda “yaşam memnuniyeti” noktasında 
bir değişiklik olmadığı söylemlerinden anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, 
aileler çocuklarında var olan görme engelliliği durumunu anlamlandırmada 
ve açıklamada dini kavramları, bunun yanında dini ritüellere başvurduğu 
tespit edilmiş ve dini inanç ve yaklaşımın engellilikle başa çıkmada pozitif 
bir etkisi olduğu görülmüştür.

Yaşadıkları problemin başından beri manevi olarak desteklenmeleri, 
dini konularda daha temiz bilgilere ulaşabilmeleri noktasında uzmanlar 
tarafından desteklenmeleri gerektiği tespit edilmiştir.
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Toplumsal değişim, toplumların bir halden diğer bir hale geçmelerini 
ifade eden nötr bir kavram olarak yirminci yüzyılda sosyal bilimlerin temel 
kavramlarından biri haline gelmiştir. Öncesinde değişim ya da değişime 
dair analizler yok muydu? Elbette vardı. Ama o zamanlar değişimin 
ilerleme mi yoksa gerileme mi olduğuna, çöküntü ve yozlaşma şeklinde mi 
gerçekleştiğine yoksa evrimleşme, modernleşme, gelişme, kalkınma şeklini 
mi aldığına dair değer tartışmaları literatürde ağır basıyordu. Nitekim antik 
dinlerden felsefelere, ahlak sistemlerinden ideolojilere kadar pek çok sistem 
değişmeyi anlamaya, açıklamaya ve nihayet yönlendirmeye çalışmıştır. 
Geçmişte kalan altın çağlara dönüş çabası da bu bağlamda zikredilmesi 
gereken diğer bir eğilimdir. Her kuşak, kendinden sonra gelenlerin 
bozulduğuna inanıyor, gençlerden yakınıyor, atalarını kutsuyordu. Daha 
sonra değişim kavramı bilinçli bir tercih olarak ister ilerleme ister gerileme 
olsun her tür değişimi ifade etmek üzere kullanılmaya başlandı, böylece 
sübjektif yaklaşımların etkisi azaltılmak istendi. Bu sefer de, toplumun 
değişim üzerindeki etkisinin abartıldığı fark edildi. İnsan nehirde yüzen 
bir su damlası misali toplum tarafından sosyalleştirilen, cezalandırılan ve 
böylece sistem içinde tutulan belirlenmiş bir varlık olarak düşünülüyordu. 
Belirleyici olan toplum, belirlenen ise insandı. Sosyolojizm olarak da 
adlandırılan bu tutum, toplumun insan-üstü yasalarını bulmaya çalışıyor; 
bunları kavradığı takdirde değişimi yönlendirebileceğini düşünüyordu. 

Zamanla Peter Berger gibi sosyal bilimciler insanı daha derinlikli biçimde 
analize kattılar ve onun toplumdan etkilendiği kadar onu etkileyebilen, 
dünya kurucu aktif bir özne olduğunu fark ettiler. Söz konusu olan bir 
döngüydü, bir sarmaldı. İnsan bir yandan içine doğduğu toplum tarafından 
inşa edilirken, değişime inandığı takdirde, toplumu inşa da edebiliyordu. 
Bu tür tartışmalara yapılan en kıymetli katkılardan biri Cevdet Said’e aittir. 
O, Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları kitabında Rad Suresi 11. Ayete 
atıfla, “Şüphesiz ki bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah 
onların durumunu değiştirmez” hükmünü toplumsal değişme analizlerinin 
merkezine koymamız gerektiğini vurgulamış ve bu bağlamda İslami sosyal 
bilimler açısından ilklerden biri olma onurunu elde etmiştir. Onun öncü 
çalışması, insanın değişimin ana aktörü olarak önemini vurgulamaktadır. 

İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin Siyaset Atölyesinde ben ve katılımcı 
arkadaşlarım konuyu Cevdet Said’in hatırlattığı perspektiften ele 
almaya ve değişimi sadece anlaşılması gereken bir olgu olarak değil aynı 
zamanda aktörü olunması gereken bir süreç olarak irdelemeye çalıştık. 
Toplumun tüm kurumlarıyla bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, 
siyasal değişmeleri toplumsal cinsiyetten sanat musikisindeki meşk 
geleneğine, siyasetnamelerden mekâna yönelik müdahalelere, dengbejlik 
geleneğinden göçmenlerin fotoğraflarına kadar uzanan çok geniş bir 
perspektiften ele almaya çalıştık. Bizim çalışmalarımız bireysel ve kendi 
içine kapalı değil, kamusal ve istişari olmuştur. 
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Bununla neyi kastettiğimi biraz açayım. Atölyede her katılımcının 
konusu grupsal olarak tartışmaya açılmış ve her katılımcı kendi birikimi 
doğrultusunda diğer grup üyesinin metnine ve çalışmasına katkı ve 
destek sağlamıştır. Konular hem seçilme hem de işlenme aşamasında 
defalarca grupla paylaşılarak geliştirilmiştir. Erişilen kaynaklar grupla 
paylaşılmış, filmler, makaleler, kitaplar üzerine tartışmalar yapılmış ve 
meselenin farklı bakış açılarıyla ele alınması sağlanmaya çalışılmıştır. 
Bu entelektüel istişarelerin amacı sadece bilgi edinmek değildir; aynı 
zamanda daha adil, daha iyi bir dünyanın inşasına katkıda bulunmaktır. 
Bilgi dünyayı dönüştürmeli, adaletsizlikleri azaltmalı, aktif özne olarak 
insanın özgürleşmesine katkıda bulunmalıdır diye düşünüyoruz. Elinizdeki 
kitapta siyaset atölyesinin ürünleri olan metinler de var. Bunlar, yukarıda 
kısaca özetlemeye çalıştığım yöntemlerle doğdular, okumanız ve 
değerlendirmeniz dileğiyle size ulaşıyorlar. 

Nice bereketli tartışmaya vesile olmalarını diliyorum. 

              Doç. Dr. Alev ERKİLET

                (Toplumsal Değişim: Siyaset Atölye Hocası)  
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TÜRKİYE’DE KADININ SİYASAL KATILIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Hatice BALİN1

Özet

Dünyada ve Türkiye’de kadın temsili sorununa gereken önem verilmediği 
bir gerçektir. Kadınlar ekonomik hayatta, eğitim hayatında, çeşitli meslek 
gruplarına katılımda, kısacası hayatın her aşamasında cinsiyet ayrımcılığı-
na tabi tutulmaktadırlar. Modernleşen dünyada hukuksal olarak kadına 
dair iyileştirmeler yapılsa da bunların uygulanabilirliği yeterli değildir. 

Bu tebliğde, kadınların siyasal katılımının önündeki engellerin neler olduğu 
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Türkiye’de kadınların siyasal katılımının 
geldiği noktayı sağlıklı değerlendirebilmek için, yapılan mülakatlarla kadın 
haklarının tarihsel arka planına bakılmıştır. Modernleşme ile ortaya çıkan 
kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığına karşılık, Asr-ı Saadette kadının 
toplumsal alandaki, statü ve rolleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Özellikle Millî Görüş ekolü ve AK Parti döneminde mahalle teşkilat 
zemininden üst kademelere yükselemeyen, önüne birtakım engeller 
konan kadınların temsil sorunları ele alınacaktır. Bu sorunları tespit 
amacıyla parti teşkilatlarında en alt kademeden en üst kademeye kadar 
kadın siyasetçilerle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Ayrıca sözlü tarih 
yöntemi de kullanılmıştır. Siyasi mekanizmanın işleyişindeki sıkıntılar ve 
bunu oluşturan dinamiklerin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İslam’da Kadın, Kadının Siyasi Katılımı, Engeller, Cinsi-
yet Ayrımcılığı, Özel Alan, Kamusal Alan. 

1   Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi
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Giriş

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Tarih-
sel olarak, toplumsal yapıda iş bölümü yapılırken erkekler ekonomik ve 
ev dışı işlerin sorumluluğunu, kadınlar ise daha çok aile içindeki sorum-
lulukları üstlenmişlerdir. Ancak sanayileşmeyle birlikte kadınların çalışma 
hayatına katılmaları ile aile içindeki rollerde değişiklikler yaşanmıştır. Buna 
rağmen toplum içerisinde kadına dair algı değişmemiş, çalışma hayatına 
dahil olması evdeki sorumluluğunu azaltmamıştır.

Biyolojik olarak kadın ve erkek arasında yaratılış farklılıkları bulunmakla 
birlikte, toplumun onlara yüklediği görev ve sorumluluklar vardır. Ataerkil 
düzen, toplumsal yaşamda cinsiyet farklılaşması üzerine kurulu bir yapıdır. 
Bu yapının etkileri başta aile olmak üzere bütün toplumsal yapılarda kendi-
ni hissettirir. Kadın, aktif role sahip olduğu eğitim, çalışma, sosyal alanlarda 
cinsiyete dayalı ve bir takım farklı engellerle karşılaşmaktadır.  

Söz konusu sorunların çözümü için adalet ve eşitlik gibi ilkelerin uygulama-
ların gündelik hayata de facto olarak yansımadığı görülmektedir. Kadınların 
siyasal alandaki temsili, ekonomik ve toplumsal alanda gözlemlenen den-
gesizliklerin giderilmesinde anahtar rolü oynamaktadır. Çalışmamızın ana 
temasını, toplumsal hayatın birçok alanında kadının yaşadığı ayrımcılığın 
en belirgin yeri olan siyasetteki katılımının engelleri ve uygulamaları 
oluşturmaktadır.

 Yeni dünya düzeni şekillendiğinde ulus devlet oluşumu, kadın-erkek, ik-
tidar ilişkisini yeniden tanımladı. Bireyin ulus ile olan bağı, ulusal projeye 
eklemlenme derecesini gösteren en önemli politik sonuçlardan biridir. 
Uluslaşma ve modernleşme süreçlerinde kadınlar, toplumun biyolojik ve 
kültürel üretimden sorumlu varlıklar olarak araçsallaştırıldılar.

J. Eva Nagel’in saptamasıyla, ulus devletler cinsiyetçi projelerdir: “Ulus 
devletler erkek kurumları, erkek süreçleri ve erkek eylemlerini içeren cin-
siyetçi projelerdir. Kadınlar eylemciler ve liderler olarak devletin inşasında 
rol oynasalar da onların rollerini belirleyen senaryolar ve projeler erkekler 
tarafından erkekler için yazılmıştır” (Nagel, 2000, s,60 çeviren Çakır, 2013, 
s,41). Nagel’in tespitine bakıldığında kadınların belli alanların dışına çık-
madıkları görülmektedir. Bu alanları Nagel şöyle tanımlamıştır; “Ulus/dev-
let projelerinde kadınlar iyi anne ve iyi eş olarak vazifelendirildiler. Kendil-
erine uygun roller biçildi. Bu rollere uygun davranmaları istendi. Özel ve 
kamusal alanda özerk birey olarak haklarla donatıldılar. Bu nedenle kadın-
ların yurttaşlık hakları kırılgandır. Ve ulusal projelerin en zayıf halkasını 
kadınlar oluşturur” (Nagel, 2000).

Seçme ve seçilme hakkını kazandıktan sonra kadının temsil sorunu 
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çözülmüştür. Batı’da kadın hareketlerinin öncüleri yurttaşlık hakkını ka-
zanırken eşitliğin sağlanacağına inanmışlardı.  “Hem eşit hem farklı” il-
kesiyle “Kadınlar neye göre eşit, kime göre eşit” olacak sorularının yanıtı 
kendilerine göre verildi. Serpil Sancar’ın aktardığına göre; Christina 
Hughes, özsel değil bağlamsal ve ilişkisel bir farklılığa dikkat çekti. Eşitliği 
dört düzeyde tanımladı. Bütün insanların eşit olduğu fikrine dayalı on-
tolojik eşitlik, liberalizmin vurguladığı meritokrasi (liyakat temelli fırsat 
eşitliği), yaşam koşullarını toplumsal gurup için eşit kılma çabasını içeren 
durum eşitliği ve başlangıç noktasındaki eşitlikleri telafi etmeye yönelik 
sonuç eşitliği. İlk iki eşitlik bireysel temelliyken son iki eşitlik gurup temel-
lidir ve özel önlemleri zorunlu kılar (AKT., Çakır 2013, Hughes 2002, s.33-
56). Cinsiyetçi yaklaşımlar ve eşitsizlik halen tartışılan kavramlar olmaya 
devam ediyor. 

Makalemizin birinci bölümünde, İlk İslam Devleti olan Medine’de kadının 
toplumsal yapıdaki konumunu inceledikten sonra ikinci bölümde kadının 
özel alandan kamusal alana geçişini ve siyasette karşılaştığı engelleri in-
celeyeceğiz. Daha çok Refah Partili ve Ak Partili kadınların yaşadığı engeller 
üzerinde duracağız. 

İslam Toplumunda Kadının Sosyal ve Siyasal Hayatı

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden sonra kurulan ilk İslam devletin-
de kadınların daha çok haklara sahip olduğunu, o dönemde yaşayan sa-
habe hanımları ve Hz. Peygamber’in eşlerinde görüyoruz. Kur’an kadın ve 
erkeği insan olması bakımından eşit kabul eder. Kadın ve erkek arasındaki 
ilişkide cahiliye döneminden sonra karşılıklı haklar tanınmış diğer dinlerin 
aksine, İslam’da kadına değer atfetmede en üst seviyeye çıkarılmıştır. 

Hz. Muhammed’in eşleriyle olan diyaloğu, nezaketli, yumuşak ve güzeldi. 
Yabancı kadınlara ne kadar ölçülü ve nazikse eşlerine de öyle davranırdı. 
Kendi dönemindeki ve sonraki Müslüman erkeklere örneklik teşkil etmek-
teydi. Ashabı da O’nun davranışlarının aslında kendilerine verilen bir me-
saj olduğunun farkındaydı. Vahyin devam ediyor olması herhangi bir yanlış 
yapma endişesiyle daha dikkatli davranmalarına neden oluyordu. Birekul’a 
göre;

 ‘’İslam ilk dönem hanımları ailenin bireyi olmanın yanında toplum-
sal işleyişin her aşamasında da aktif bir role sahiptir. Erkeklerin de 
yaptığı ticaret, zabıtalık vb. meslek görevlerinden ilim ve kültür 
faaliyetlerindeki etkinliklere, savaşlarda bizzat savaşmaktan geri 
hizmet faaliyetlerine kadar, hatta siyasi katılımın sağlandığı hicret 
faaliyetlerinden biatlere sosyal hayatın merkezinde yer alan her 
türlü faaliyette kadınlar etkilidir” (Birekul, 2015).
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İslam toplumunda kadın başta seçme ve sözleşme hakkı demek olan biat 
olmak üzere nikâh, hibe, şufa, vekâlet, vasiyet gibi sosyal ve ekonomik 
tüm haklarda erkeklerle eşit şartlardadır. Üstelik bu akit, sözleşme ve 
muamelat konularındaki işlemlerde eşinin izni şart değildir. Yine ailede 
kendi soyadını taşıyabilmektedir (AKT: Birekul 2015, Aydın 1991:206). 
İslam birlikte kadının toplumdaki statüsünü yükseltmiş, sosyal hak ve 
imtiyazlar açısından erkeklerle aynı seviyeye getirmiştir. Kadının toplumsal 
saygınlığını kazandırmış, kendi meziyet ve kabiliyetleri doğrultusunda 
kültür ve medeniyetin inşasında erkeklerle eşit biçimde rol almaya 
başlamıştır. 

Kadınların Hz. Muhammed’e biat etmesi, çeşitli manalara delalet eder. 
Kadınların şahsiyetlerinin bağımsızlığı ve seçme hakkı erkeğe tabi olmakla 
sınırlı olmayıp, erkek gibi biat etmiştir. Kadınların biatı, İslam ve Resulul-
lah’a İtaat ve teslimiyetti. Bazen erkekler de kadınların biatı üzerine biat 
ediyorlardı. Kadınların biatı iki temele dayanıyordu. Birincisi; Allah’ın dinini 
tebliğ eden Rasul olması, ikincisi ise; Müslümanların imamı olması esasıdır 
(Şakka, çeviren, Haklı-Güngör 2017). Kadınların bu dönemde siyasi konu-
larda görüş beyan ettiklerini ve yönetime yardımcı olduklarını da görürüz.

Hudeybiye’de  Mekkelilerle antlaşma imzalayan Hz. Peygamber, bu sefere 
katılanlara kalkıp kurban kesmelerini ve traş olmalarını söyler. Fakat o bu 
emri üç defa tekrarlamasına rağmen hiç kimse emre uymaz. Hz. Peygam-
ber bu olanları, eşi Ummu Seleme’ye anlatır. Ummu Seleme, Hz.Peygam-
ber’e çıkıp hiç kimse ile konuşmadan kurban kesmesini ve traş olmasını 
söyleyince Hz. Peygamber, onun görüşüne göre hareket eder. Ashab da Hz. 
Peygamber’den  sonra kurbanlarını keser ve traş olur. Esasen İbn-i  Kutey-
be, Hz. Peygamberin kadınlarla da istişare ettiğini kaydetmektedir (Akyüz, 
2007).

Kadının bu dönemde siyasete etkisinin, çok önemli olduğunu farklı rivay-
etlerde de görmekteyiz. Örneğin; siyasi tutukluların affı için kadınlardan 
aracı olanlar bulunduğu anlaşılmaktadır. Kurayza yahudilerinden olan Rifaa 
b. Samuel’in bağışlanması için Selma bint Kays Hz.Peygamber’e başvurur. 
Bunun üzerine tutuklu serbest bırakılır. Bir başka rivayette; Mekke fethin-
de Ummu Hani bint Ebi Talib, kocası tarafından akrabası olan iki erkeğe 
eman vermek ister. Ummu Hani bu durumu Hz. Peygamber’e bildirince 
Peygamberimiz de Ummu Hani’nin emanını geçerli sayar ve tutukluları 
serbest bırakır (Akyüz, 2007). Cemel vakasında da Hz. Aişe orduya komu-
tanlık yaparak siyasi  hareketi yönlendirmiştir. 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra yakın çevresi dahil sahabe hanımları 
gerek halife seçiminde, gerekse halifenin yanlış uygulamalarına muhalefet 
ederek, karşı görüş bildirdiler. Örneğin; Hz. Aişe’ye “Hz. Peygamber yerine 
bir halife tayin etseydi, kimi ederdi?” Sorusu üzerine Hz.Aişe’de “Ebubekir” 
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diye cevap vermiştir. Yine Hz. Aişe babasının rahatsızlığında yerine kimin 
geçeceği konusunda Hz. Ebubekir ile istişare etmiş ve bu iş için Hz. Ömer’in 
en uygun kişi olduğu fikrini belirtmiştir (Görgülü, Kadın ve Siyaset, 2014).

Bir çok ayette erkek-kadın ayırımı yapılmaksızın inananların tamamına 
yükümlülükler verilmiştir. Cezai sorumlulukta da erkek ve kadını Kur’an 
bir tutmuştur. Müslüman toplumu oluşturan bireylerde ortak sorumlu-
luğun önemini Hz. Muhammed hadisi şerifte bize şöyle buyurmaktadır: 
“Müslümanların zimmeti birdir. Onların en zayıfı tarafından verilen eman 
yaptığı her türlü anlaşma herkes tarafından geçerli sayılacaktır.”

İslam’a göre kadın ve erkek  insan olarak eşittir; ancak farklılıkları vardır. 
Farklılığın olduğu yerde mutlak eşitlikten sözedilemez. Bu yüzden mutlak 
eşitlik anlayışı yerine “adalet” anlayışı vurgulanır. Kadın erkek biribirini 
tamamlayan, birbirine ihtiyacı olan  iki unsurdur. Kadın ve erkek Allah 
katında cinsiyetleri yönünden kıymetli değildir. Kur’an bir bütün olarak 
insanı muhatab almıştır:

“Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanımanız 
için sizi milletiere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız 
takvaca en üstün olanınızdır” (49/13). 

Bunun yanında Kur’an, ilke olarak kadın ve erkek arasında herhangi bir fark 
olmadığını beyan buyurmaktadır. “Ben erkek olsun kadın olsun içinizden 
çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmam. Hep birbirinizdensiniz” 
(3/195). “Erkek olsun kadın olsun her kim mü’min olarak iyi işler yapar-
sa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar” ( 
4/124). 

İslam toplumunda kadının aile içi sorumluluğunun dışında  toplumun bir 
çok alanında  da etkili olduğu görülmüştür. Muhammed İkbal “Gerçek 
İslam’ın kadına gereken değeri verdiğini, fakat daha sonra adet ve ge-
leneklerin baskısıyla bu değerin örtüldüğünü” söylemektedir. Dolayısıyla 
Asr-ı Saadet döneminde kadının  konumunun, modern  dönemden daha 
eşitlikçi daha adil, söz hakkına sahip, devletin karar mekanızmalarında 
daha etkili olduğunu görüyoruz.

Kadının Özel Alandan Kamusal Alana Geçiş Serüveni

Batı toplumunda, feodalizmin bitmesi ve Sanayiye dayalı ekononomi ile 
birlikte toplumsal değişim hızla yaşandı. Bundan en çok etkilenen, üretim 
yapan kadın oldu. Küçük aile işletmelerinin ortadan kalkması ekonomide-
ki ağırlığının azalması demekti. Endüstri devriminin ortaya çıkardığı yeni 
üretim sistemi kadınları üretim sürecinin dışına itti. Çünkü üretim evle-
rden fabrikalara taşınmıştı. Önceleri evinde üretim yapan kadın kendi me-
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kanındaki ağırlığını kaybetti ve sadece tüketici oldu. Daha önceleri geçim 
ekonomisi içerisinde olan kadın artık ev işlerini yapan ücretsiz gölge işçiydi 
(Şişman, 2013).

Özel alan-kamusal alan kavramları, toplumsal cinsiyet ile ilgili 
araştırmalarda önemli bir yer tutmakatdır. ‘’Kapitalizmin doğuşu ile bir-
likte ilk olarak, kadınların ev (özel alan) dışında çalışmalarının doğurduğu 
aile içi güç çatışmalarını ikinci olarak, fabrikada çalışma olgusunun kendil-
erine eşit işe düşük ücret biçiminde yansıyan olumsuzluklarını aşma çabası 
içinde olan kadınların kapitalistlere ve kapitalist düzene karşı giriştikleri 
ailedışı güç çatışmalarını ve nihayet üçüncü olarak, siyasal haklarının ka-
zanma mücadelelerini çözümleme çabaları bulunmaktadır’’ (Erkilet 2015). 

Peter Wagner’e göre, kamusal ve özel alanların birbirinden ayrılmasıyla 
birlikte kamusal alan erkekle, özel alan ise kadınla özdeşleştirildi. Bunun 
sonucu olarak da  kadınlar diğer aşağı sınıflarla birlikte (işçi sınıfı, deliler) 
liberal düzenden dışlandılar.

“Burjuva yeniden yapılanmalar, kadınları özgürleştirmek ve toplumsal 
dünyanın tüm alanlarına katılmaya muktedir kılmak şöyle dursun, daha fa-
zla biçimselleşmiş kurallar sunmuş ve kadınları bir dizi faaliyetten, özellikle 
de eski rejimler altında hiç değilse elverişli koşullarda daha gayri olarak 
katkıda bulunabildikleri siyasal katılım alanında biçimsel olarak dışlamıştır 
(AKT: Erkilet, 2015, Wagner 1996, s.71).

Wagner’in tespitine göre; Kadınların haklarını, feminist çevresinden başka 
kimse fazla incelememiş, kamusal alanın toplumsal cinsiyete göre örgütlen-
mesi kadınların dışlanması burjuva sınıfı tarafından genel kabul görmüştür. 
Bunun sebebi ise kadın doğasında duygusallığın ağır basması gösterilm-
iştir. 19. Yüzyılda bu haksızlıklara karşı, işçi kadınlar sendikalar etrafında 
örgütlendiler. Eşit ücret, eğitim hakkı, siyasal katılım hakkı ve sosyal hak-
larını aramaya başladılar. Avrupa’da kölelerin eşitlik hak talebinden sonra 
kadınlar da kendi siyasal katılım hakkını talep ettiler. Fransız devriminde 
kanlarıyla mücadele veren kadınlar devrimden sonra eşit vatandaşlık hakkı 
talebinde bulunmuşlardı. Hatta Olympede Gauge “Kadının giyotine çıkma 
hakkı varsa, kürsüye çıkma hakkı da olmalı” demişti. O siyasal katılım hak 
talebini dönemin şartları içerisinde giyotine çıkarak ödedi (Şişman, 2013).   

19. yüzyılın sonlarında yirminci yüzyılın başalarında Sufrajet hareketi 
olarak sokak gösterilerine kadar varan örgütlenme ile oy hakkı mücadelesi 
Avrupa ülkelerinde ancak İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda sonuç verdi.

Modernleşme sürecinde geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet’te kamuoyunda 
artık kadın sorunsalı tartışılabilir hale gelmişti. Siyasal reform süreçlerinde 
yer almış kadınlar; erkeklerle birlikte “özgür, eşit, kardeş” yurttaşlık 
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statüsüne sahip bireyler olarak kabul edilmekten ziyade Türk milli ve mod-
ern kimliğini dünyaya ispatlayan bir kültür göstergesi ve kültür farklarının 
sınırlarını temsil eden bir sembol olarak algılandı (Berktay 2010, s.90; San-
car 2012, s.112).

Kadın kimliği, kendisi için belirlenen toplumsal rolleri benimsemesi üstüne 
inşa edilmiş ve bu nedenle Türk kadını laik-tutucu, batılı-gelenekçi, mod-
ern-muhafazakâr gibi çelişkileri kendi içinde barındırır hale gelmiştir (Ata-
man, 1999, s.102).

İleri/geri, aydınlık/karanlık, yerli/yabancı, zahir/batın gibi feminist 
mücadele alanının kültürel terimlerle yürütülmesi sonucu bir toplumsal 
grup olarak kadınların hakları değil, onlar için doğru olanın ne olduğu 
kadının kendi iradesi yok sayılarak tartışılmaktadır (Bora 2011, s.172-173). 
Böylece muhafazakâr modernliğin ve inkılapçı modernliğin ataerkil düzen-
den yana tavrı birleşmektedir (Çakır, 2013).

Müslüman kadınların konumu ile ilgili yapılan çalışmalarda kadının 
ataerkil yapıda daha çok evde olması gerektiğine dair vurgunun modern 
düşünceyle çeliştiği ve bu çelişkiye dair çözümler üretilmeye çalışılmıştır. 
Örneğin; Binnaz Toprak (1982) “Türk toplumunda kadının rolüne ilişkin 
değerlendirmeler, laik kanunlarla İslami gelenekler arasındaki etkileşimi 
göz önüne almak zorundadır” demekte ve hukuksal hakların tanınması ile 
kadının gerçek özgürlüğü arasında önemli bir fark olduğunu vurgulamak-
tadır.

Modernleşmenin gerekliliği olarak kadın ve ailenin batılı modele göre 
değiştirilmesi gerekmektedir. Toplumsal olarak bu değişimin ana teması 
kadının eve bağlı özel alandan çıkartılarak özgürleşme süreci kadını dev-
let-toplum karşıtlığının doğurduğu bir nesne haline getirdi. Müslüman 
kadının kamusal alana çıkması kendiliğinden olmadı. Devletin sivil toplu-
ma müdahalesi ile oldu. Bu müdahale ile Müslüman kadının kamusal al-
andaki görünürlüğünün kabul görmemesi sonucu çatışma haline dönüştü. 
Cezayir örneğine baktığımızda; Sömürgecilere karşı hayık’ın savunulmasın-
da olduğu gibi (AKT: Erkilet, 2013, Fanon 1983, s.21-47) geleneksel kadın 
kıyafetine ve örtüsüne sahip çıkmak ve kadının kamusal alana çıkışını en-
gellemeye çalışmak biçiminde olmuştur. Çünkü kadının giyimi ve evsel/
özel alandaki konumu, kültürünü ve topyekûn yaşam biçimini tehdit al-
tında gören Müslüman toplumun mukavemet kalesi addedilmiştir (AKT; 
Erkilet, 2013, Fanon, 1983).

Türkiye’de kadının özel alandan kamusal alandaki görünürlüğü üniversi-
tede yaşanan başörtüsü yasağıyla ilişkilidir. Laik-anti Laik tartışmaların 
yaşandığı dönemlerde irtica kavramıyla toplumsal ayrışma yaşandı. Si-
yasal tartışmaların merkezinde olan seçimde daha fazla oy kazanmak için 



262 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

araçsallaştırılan başörtüsü özel alandan kamusal alanda olmanın en belirli 
argümanıydı. Siyasal bölünme kadın üzerinden yapılıyordu. “Cumhuriyet 
kadını” ve “Çağdaş kadın” kimliği oluşturulmuş, bu kimlik cumhuriyetin, 
laikliğin bekçiliğini aynı zamanda kamusal alanın sahipliğini yapıyorlardı. 
Kırdan kente göç eden, muhafazakâr ailelerin kızları üniversiteye giderek, 
kamusal alanda görünür oldu. Bu üniversiteli kızlar, başörtü yasağı nedeni-
yle İslami hareketin içinde yer adılar. Üniversitede başörtüsü mücadelesi 
veren kızlar artık İslami mücadele içerisinde, kamudaki sesini duyurmaya 
çalışıyordu. Kamusal alanda hakkını ve inancını savunuyordu.

KADIN VE SİYASET: 

Refah Partisi ve AK Parti Örneğinde Kadının Siyasal Katılımı

Türbanı ile kamusal alana dahil olan İslamcı kadının siyasallaştığı yıllar, tam 
da türban tartışmalarının en yoğun yaşandığı 1990’lı yıllarda olmuştur. Bu 
yıllarda çeşitli cemaat ve STK’larda görev alan kadınlar kamusal alanda var 
oldular.  Ön saflarda değil de arka planda, İslami mücadelede yer edindiler. 

Refah Partisi, İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifiyle 1980 
sonrasında bu ilde kurulan “Hanım Komisyonu” kısa sürede gösterdiği 
üstün başarı sonucu parti genel başkanı Necmettin Erbakan’ın onayıyla 
ülke çapında komisyonlara yayıldı (Haspolat, 2006-2007). Refah Partisinde 
hanımlar komisyonunun kurulmasıyla, Sibel Eraslan bu komisyonun başı-
na getirildi. Eraslan, özel alanda var olan ev hanımlarının evden dışarıya 
çıkarak parti içerisinde gönüllü görev almalarına öncülük etti. Aslında bu-
rada iki sınıf kadın profili bulunmaktaydı. Birincisi, başörtüsü yasağından 
dolayı kamusal alanda görev alamayan üniversite mezunları, ikincisi ise, 
evden dışarıya çıkmayan ev hanımlarıydı.

Kadınlar illerde otuz, ilçelerde on dört, mahallelerde yedi, sokaklarda 
beşer kişilik örgütleriyle, 1995’te İstanbul’da 18.000 kadın teşkilatçı vardı. 
Sibel Eraslan’a göre; “Michael Meaker Müslüman aydınları incelediği bir 
makalesinde Türkiye’sinde toplum ve topluluk kültürünün birbirinden 
farklı olduğunu anlatır. ‘Gesselschaft’ (toplum) kültürü; seküler Batıcı-Batılı 
iken ‘Gemeinschaft ‘(topluluk) kültürünün ise İslami Doğucu-Doğulu old-
uğunu vurgular. Müslüman aydınların, batılı ve laik olan toplum kültürüne 
alternatif yaratmak için İslam’ı öne sürdüklerini söyler. Bu bağlamda Re-
fah’lı kadınlar da hanımlar komisyonu çerçevesinde, geleneksel değerl-
er, geleneksel dayanışma ve toplumsallaşma kalıplarını kullanarak alter-
natif bir siyasallaşma kurgulamış, alternatif bir ‘Gessellschaft ‘yaratmaya 
çalışmışlardır” (Sibel Eraslan 2000).

 Ancak Refah partisinde, Milli Görüş Hareketinin önceki  partilerinden farklı 
olarak kadın kamusal ve siyasal alanda görülmeye başlamıştır. İslami Hare-
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ketin yükselmesiyle birlikte eskiden özel alanda (evlerinde) olan kadınlar 
artık cemaat ya da partinin çıkarları için belli düzeyde toplumsallaşıp si-
yasallaşmasına izin verilen 1980’ler Türkiye’sinde bu amaca uygun olarak 
cemaatler ya da parti bünyesinde kadın birimleri teşkil edilmiştir. Büyük 
ölçüde erkeklerin denetiminde bulunan bu birimlerin kadın konusunu ayrı 
ve özel bir formda ele alması arzulanılan bir şey değildi. Ancak konunun 
hayatiyeti ve buralara devam eden kadınların yegane kamusal mekanı 
olmaları nedeniyle bu birimler adeta “kadınlar gettosuna dönüşmüştür”  
(AKT: Hakan Özdemir, 2015, Çakır, 2000, s.32 ).

Yaşanan bu tecrübe, İslamcı kadına, kadın ya da birey olduğu için değil; 
İslam’ın siyasallaşmasında ve iktidara yönelmesi mücadelesinde üstlendiği 
rol bakımından değer biçilmesine yol açmıştır. İslamcı kadına atfedilen bu 
rol, merhum Erbakan’ın deyimiyle “davanın motoru” olmaktır. Dolayısıy-
la İslamcılık açısından İslamcı kadın “iktidar amacına yönelen aracın mo-
toruyken, İslamcı erkek aracın direksiyonunda” onu kumanda eden bir 
konumda bulunmaktadır. Diğer yandan İslamcılık’ın kadının yeri ve rolü 
hususunda yaşadığı bu ikilem, İslamcı kadınlar açısından da geçerlidir. 
Paradoksal bir şekilde kamusal alana dahil olan İslamcı kadınlar tarafın-
dan, kamusal alanda kadına atfedilen ikincil rol dini referanslara başvuru-
larak pekiştirilmektedir (Haspolat, 2006, s.22-23).

Kadınların belli düzeyde siyasallaşmasına izin verilen 1980’li yıllar boyu-
nca, İslam’a hizmet etmek amacıyla canla başla, ihlâsla, takvayla çalışan 
“bacılar”, 1990’lı yıllarda arka plana itilmişlerdir. Bazı nedenlerle siyasette 
kadınlara parti içinde daha aktif roller verilmesi zorunlu hale gelince de 
parti ön saflarına o güne dek partili kadınlarla ilişkiyi sürdüren söylemle fa-
zla ilgisi olmayan, ancak elbette başörtülü bacıların hakları konusunda du-
yarlı başörtülüleri temsil etmeye istekli kadınlar getirilmiştir (Aktaş, 2000: 
42). Eraslan’ın  belirttiğine göre; “Siyasetin daha çok erkek işi algılandığı 
kabullenişin sorgulamayı sonraya erteleyen, bu geleneksel tabuya ped-
erşahi olana, medarşahi olan bir parelel kuşağı ekleyerek karşı koymayı 
denemiştir. Siyaset her ne kadar erkeklere aitse o kadar temiz profosyonel 
bir siyaset var, sanısı hakim; öyleyse buna parelel ve onun güdümünde ne 
kadar kadınlara aitse o kadar temiz ve profosyonel başka bir siyaset sahası 
oluşturuldu.” 

Kadınların kendilerine uygun, rahat çalışabilecekleri mekânlarda (ayakk-
abıların çıkartılabileceği, halı döşemeler, yer minderleri bürolar vs.) kadın-
lar cinslerinden ve kimliklerinden soyunmadan; Kadın anne, bacı, eş olmayı 
terketmeden siyaseti öğrenmekte tecrübe kazanmaktadırlar (Ramazanoğ-
lu, 2000).  Kadınların hummalı çalışmaları sonucu ev ev dolaşarak, büyük 
bir performans gösteren RP’li kadınlar 1994 yerel seçimlerinde İstanbul,  
Ankara iki büyük il ve bir çok illerde yerel seçimleri  kazanarak büyük şehir 
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belediye başkanları RP’li olmuştur.

Bu seçim başarısının ardından kadınlar, İstabul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı için seçimleri örgütleyen önemli bir gurup olmasına rağmen, 
seçimlerden hemen sonra “feminist” olarak suçlanarak, belediye merkez 
organlarından dışlanmışlardır (Çakır, 2000 ). Kadına yapılan bu engele 
dair farklı yorumlar getirenlerde oldu. Özellikle seçimin ardından kadın-
ların kendi içinde fikir ayrılığı yaşaması ve bu nedenle  bir çok kadının ihraç 
edilmesi, kadının kadına dair engelini göstermiştir. O dönemin partilerinde 
kadının seçimlerde aday gösterilmemesi de kadının görünürlüğüne parti 
mensublarınca uygulanan engellerdendi.

1994 yerel seçimlerinde olduğu gibi 1995 genel seçimlerindeki aktif roll-
erine rağmen, RP içinden hiçbir kadın milletvekili seçilememiştir (Aktaş, 
2000, s.42). 28 Şubat 1997‘de MGK, Refah Partisi’ni rejime ve laikliğe karşı 
tehdit unsuru olarak gördüğünden RP, 21 Mayıs 1997’de kapatıldı. RP’nin 
kapatılmasının ardından Fazilet ismiyle tekrar yeni bir parti açıldı. Ancak 
Refah Partisini iktidara taşıyan kadınlar yeni kurulan bu partiden dışlan-
mışlardı. 28 Şubat sürecinin faturası Müslüman erkeklerce kadınlara kes-
ildi.

Refah Partisindeki kadınlara yapılan bu ayrımcılığın benzeri, Refah Par-
tisinin devamı olan Fazilet Partisinde de yaşanmıştır. Mesela; Fazilet Par-
tisinde İzmir il Başkanlığı bünyesi dışında İl yönetim ve icra kurullarında 
kadın yoktur.

1995-1997 yılları arasında  Refah Partisinde aktif görev yapan  İzmir İl 
kadın  Komisyonu Başkanı bu konu ile ilgili; “Kadın, siyasetin mutfağında ki 
başarısını, siyasetin masasına ve karar mercilerine taşıyacağı günü bekle-
mektedir” der. Ayrıca “Kadın kotalarını doldurma görevi, erkeklerde old-
uğu sürece, kadına siyaset yolu hep kapalı kalabilecektir.” Kadının siyasette 
aktif ve görünür kılınmasından ziyade arazi ve taban çalışması yaparak yıl-
larını siyasetin mutfağına adayan kadınlar olarak, kadının siyasetteki yeri 
mutfaktan masaya taşınamadı. Kotanın işlevinin tam tersi olması gerketiği-
ni savunan eski bir genel merkez üyesi; “Yönetim kadrosundaki isim eksik-
liklerinin  teşkilat zemininde emek veren, işin mutfağında olan kişilerin ge-
tirilmediğini ünlü vitrinize edilen kadın isimleriyle doldurulduğunu belirtir 
(Akel, 1994).

Fazilet Partisinden 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde Merve Safa Kavakçı 
milletvekili seçildi. Bu laikliğe yapılan meydan okuma olarak kabul edildi ve 
Merve Kavakçı meclisten çıkarıldı. Parti içindeki erkekler seçimlerin ardın-
dan Kavakçı’nın Meclise girmesine destek vermeyerek yalnızlaştırmışlardır 
(Yılmaz, 2011).
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Mülakatlarda Müslüman erkekler, çalışma ortamlarında örtülü kadınlara 
kızkardeş olarak amatör muamelesi yaparken, başı açık olan kadınlara 
ise takım arkadaşı gözüyle yaklaşıp, profosyonel ilişkide bulundukları öne 
sürülmüştür. Siyasetteki engellerden en önemlisi, kadın dayanışmasının 
olmaması ve kadınların bulundukları konumu erkeklere borçlu olduklarını 
düşünmesidir. Fazilet Partisinin kapanmasının ardından, 28 Şubat sürecinin 
Milli Görüş Hareketi içerisinde yarattığı dönüşüm ve ayrışma neticesinde, 
hareketin yükselen kanadı “Yenilikçiler” tarafından kurulan AK Parti-
nin parti programında kadına yönelik olarak kamusal yaşama katılımının 
özendirilmesi, siyasette faal rol oynamaları gibi çeşitli politikalar önerilme-
sine rağmen, kadının toplum içerisindeki eşitsizliğine hiç değinilmemiştir. 
Kadına yönelik olarak yapılan değerlendirmelerde de ataerkil zihniyetin 
ve cinsiyete dayalı iş bölümünün etkisi belirgin bir şekilde görülmekte ve 
hiçbir şekilde kadın-erkek eşitliğinden söz edilmemektedir (Kahraman L, 
2008, s.63-80). AK Parti‘nin kadının önünü açan bir lidere sahip olması par-
ti içerisindeki ataerkil zihniyetin değiştiği anlamına gelmemektedir.

Mülakatlardaki görüşmeleri başlık başlık incelediğimizde, aslında İslami 
siyaset içindeki erkeklerin tutumunun devam ettiğini ve değişimin çok zor 
ilerlediğini görüyoruz. Partilerdeki kadınların konumu ile ilgili genel bakış 
açısını gördükten sonra mülakatlar üzerinden temel sorunları farklı bir 
şekilde başlıklandırarak ele alacağız. Son olarak da mülakatları ve genel 
bakış açısını sonuç kısmında değerlendireceğiz.

Bu çalışmada literatür araştırmasının yanı sıra yarı yapılandırılmış mülakat-
lar gerçekleştirilmiştir. Mülakat yaptığımız kadınların çoğu geçmişte üniver-
sitede başörtüsü sorunundan dolayı siyasete katılan kişilerdir. On bir kişi 
ile yapılan mülakatlarda teşkilatın her kademesinde görev alan kadınlara 
ulaşılmaya dikkat edilmiştir. Özellikle teşkilat zemininden başlayarak belli 
bir kademeye yükselen, partinin ilk kurulmasıyla birlikte kadın kolların-
da görev yapan alt ve üst yönetimde olan kadınlarla mülakatlar yapıldı. 
Bunların içinde milletvekilleri, Büyükşehir İl meclis üyeliği yapan kişiler de 
bulunmaktadır. Yapılan mülakatlarda kadın-siyaset başlığı ve önündeki en-
gellerde sadece cinsiyet ayrımcılığının olmadığı görülmüştür. Farklı etken-
lerin de en az cinsiyet ayrımcılığı kadar etkili olduğu tespit edilmiştir.

Parti İçerisinde Terfinin Güçlükleri

Teşkilat zemininde parti içerisinde yükselmenin engellerini siyasetin içinde 
farklı kademelerde çalışan kadın siyasilere sorduğumuzda, AK Parti il kadın 
kollarında çalışan katılımcımız: 

“Gerçekten samimi, iyi niyetli çalışan birinin yükselmesinin önünde 
bir engel olduğunu düşünmüyorum. Uyanıklılk yapıp yükselmek 
isteyen insanlar var. Ya da torpille yükselenler var. Ben çalışma 
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ve gayretimin sonucunda partide bir yerlere gelebildim. Özellikle 
yükselmek için, kişinin eğitim durumunun, hitabetinin kısacası li-
yakatli oluşunun önemli olduğunu düşünüyorum.’’

Halen aktif bir şekilde AK Parti’de milletvekilliği yapan katılımcımız, engelin 
olmadığını, kişinin kendini geliştirmesi gerektiğini belirtiyor. Refah Parti-
si’nin kadın kollarında çalışan katılımcımız ise, bu soruya teşkilat zeminin-
den yukarıya doğru  ana kademeye yükselen kişilerin olduğuna vurgu yap-
arken, yükselen kişilerin yüzde otuz civarında olduğunu söylüyor. Kişilerin  
partinin teşkilat zemininden yukarı doğru yükselmesinin parti içinde büyük 
avantaj olabileceğini de  ekliyor. Ama bunun çok fazla gerçekleşmediğini 
söylüyor. AK Partili bir diğer katılımcımız ise, Parti içerisinde teşkilat zemi-
ninde çalışan kişilerin çoğunlukla gönüllülük esasına dayanarak çalıştığını, 
o kişinin yükselmesi ya da aynı yerde, aynı görevi yapmasının kişinin potan-
siyeline bağlı olduğunu vurguluyor:

“Alanında uzmansa, akademik bir kariyeri de varsa, partiye de  
faydalı olacaksa, teşkilat zeminninde olup olmaması önemli değil, 
partide üst konumda bir yerde olmasının normal olduğunu, çünkü 
bir yasa yapılacaksa, bunu da bir profosörün ya da   uzman birinin 
yapması gerekir” diye eklemede bulunuyor.

Yerel siyasetteki bir diğer katlımcımız ;

“Parti zemininden yukarı doğru yükselmenin nasip işi olduğunu, 
çalışıp gayret ettikten sonra herkesin başarısına bağlı olduğunu, 
kişilerin önlerinde bir engelin olmadığını  düşünüyor’’.

Partide  teşkilat zemininden başlayıp, yirmibeş yıldır çalışan bir diğer 
katılımcımız, ilçe teşkilatının başına geçmesine erkeklerin çok büyük tepki 
gösterdiklerini, kabullenmekte zorluk yaşadıklarını anlatıyor. Aktif olarak 
siyasette olan diğer katılımcımız ise, siyasetin ekip işi olduğunu samimi 
çalışan insanların hırsla bir yerlere geleceğim diye bir derdi olmadığını 
savunuyor. Yükselmesi gereken kişilerin de yükselebildiğini ama her 
çalışma ortamında olduğu gibi rekabetin de varlığından sözediyor. Mili 
Görüşten bu yana Refah ve AK Partide halen gönüllü çalışan katılımcımız, 
kişinin partide olma sebebinin çok önemli olduğunu, kendisinin Millli Se-
lamet’ten bu yana hizmet ve dava bilinciyle Allah rızası için çalıştığını, belli 
bir kariyere yükselme gibi bir şeyi düşünmediğini ve memnuniyetini dile 
getiriyor. Aynı şekilde mahalle çalışmalarından yükselerek partinin Kadın 
kolllarının yönetimine gelen bir diğer katılımcımız ise; 

“Siyasetin politik olduğunu, kişilerin siyaset zemininde poli-
tik davrandığını ama buralara gelen kişilerin dava ve hizmet 
bilincinde olup, bir şeyleri dertlenerek orada var olmaları gerek-
tiğine inandığını” söylüyor. 
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Genel Olarak Parti Siyasetindeki Engeller 

Milli Görüş ekolünden gelen  katılımcımız, partide kadın kollarının çok 
çalışmasına rağmen resmiyetteki görünürlüklerinin olmayışından dolayı 
kadınların partideki varlıklarının sorgulandığını belirtiyor.

“Aslında resmen (kanunen) yoksunuz bile, bir resmi temeliniz dahi 
yok, o hiyerarşi içerisinde kadın olduğunuzdan dolayı… Sorumlu-
luk var ama yetki yok. Erbakan hocayla görüşmek bile zordu. Bu 
hiyerarşiyi atlayarak görüşen bir ablamız vardı. Bana cesaret ver-
di. Bende görüştüm. Daha sonra bu hiyerarşiyi atlayarak Erbakan 
hoca ile görüşmüş olmam, çevresindeki erkeklerin hoşuna gitme-
di. Erbakan kadınların önünü açan biriydi. Benim tahsilli olmam 
yabancı bir ülkede okumam, yabancı dil bilmemden dolayı Er-
bakan hoca bir takım sorumluluklar verdi. Erbakan hoca kadınları 
destekledi ve önünü açtı. İslamcıların kadını dört duvar arasına 
hapsediyor düşüncesini tamamen çürüttü.”

Katılımcımız, parti lideri kadını desteklerken hiyerarşide diğer erkeklerin 
kadınların önüne engel koyması, kadınlar kolunun resmiyette olmaması 
siyasetteki görünürlüklerinin yok sayılmasına, sorumluluk verildiği halde 
yetki kullanamamalarını parti içi engel olarak değerlendiriyor. 

Milletvekili olan katılımcımız ise;

“Her çalışma ortamında engellerin varolduğunu, bu engellerin ne 
olduğunun önemli olmadığını bilakis bu engellerin nasıl aşılması 
gerkektiğini bilmenin daha isabetli olacağını” belitirken şunları 
da ekledi: “Kadın olarak talepkâr olmak gerekir. Ama maalesef 
bizim kadınlarımız talepkâr değil, çalışkan olmak gerekir. Ahlaklı 
olmak, dürüst olmak, bunlar meziyet değil, herkeste olması gerek-
en şeyler, ama siyaset zor bir alan, çalışkan olmanız lazım, Türkiye 
gerçeğini biliyor olmak lazım.” 

Diğer bir milletvekili katılımcımız ise siyasetin zor olduğu görüşüne 
katılırken, bu zorluğu karar mekanızmalarında erkeklerin olmasına 
bağlıyor;

“Sadece siyasette kadınlar değil erkekler içinde bir takım engeller 
var. Ama kadınlar erkeklere rağmen biraz daha zorluk yaşıyor-
lar. O yüzden kadınların çok daha fazla çalışması gerektiğine in-
anıyorum. Yaptığınız işin ne kadar zaman ve emek harcarsanız 
harcayın bir şekilde başkalarına yararlı olduğunu ve hayata 
döndüğünü görebiliyorsunuz. Geçekten siyaset çok zor bir iş ama 
sonuç aldığınızda değerli bir şey ortaya çıkıyor. Bir iş yapmak iste-
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diğinizde hemen bütün  kapılar açılmıyor. Bundan kaynaklanan 
bir zorluk var. Ama bu zorluk kadınlar da olduğu gibi erkeklerde 
de var. Bu kadınlar için biraz daha fazla zor. Kadının doğurgan-
lığının olması, çalışma zamanlarının genelde hamileliklerine denk 
gelmesi, çok yoğun çalışması gereken zamanda bebeğinin olması 
engel, kadın için annelik siyasetle uğraşmasından çok daha önem-
li…” diyerek bu zorluğun nedenlerini anlatıyor. Çünkü siyasetin 
çalışma mimarisi, erkeklere göre ayarlandığı için ofislerin mimari 
yapısı jest kurallar hepsi erkekler için hazırlanmış. Genç ve küçük 
çocuklar, kadınlar için çok da kolay değil, bir de kariyer falan 
yapacaksanız kariyere de denk gelen zamanlar bunlar çünkü 
üniversite okuyacaksınız, yüksek lisans yapacaksınız sizin en 
verimli olduğunuz zamanlar parti içerisinde siyaseti öğreneceğiniz 
yıllar bu sizi geciktirebiliyor. En zor zaman erkekler geceleri de 
kulis yapıyorlar sabaha kadar kulis yapıyorlar. Onlarla birlikte 
bunu yapabilmek kolay değil, onlarla yarışmak çok kolay değil, 
siz ofis gibi beşten sonra kapatacaksınız. Mesela Ankara; onların, 
gece boyu kulisleri devam ediyor, kadın oluşunuz, aile yaşantınız 
düzenli ise çok kolay değil. Bu kulis kısmı, lobi kısmı kadınlar için 
her zaman çok zor, para imkânı da zor. Kadınlar parasal açıdan 
güçlü değil, erkekler daha güçlü.”

Katılımcımıza göre; kadınlara uygun mekânların olmaması, erkeklerin ku-
lis saatlerini kadının bulunabileceği uygun bir saatte yapmaması ve mad-
di gücün kadınlarda yeterince bulunmadığından fiili siyasette kadınların 
önüne engel olarak çıkabiliyor. Parti kadın kollarında çalışan katılımcımız, 
parti lideriyle aynı memleketten olduğu için sıkıntı yaşadığını, yönetime 
alınacağı sırada herkesin aynı memleketli oluşundan dolayı birilerinin 
yönetime girmesini engellemek istediğini belirtiyor. İnsanların orada ol-
ması gerektiğini, hak ettiği için değil de kayırmadan dolayı bulunduğuna 
dair söylemlerin engel oluşturduğu, kadınların birbirini çekememesi (kişil-
erin, kariyer makam sahibi olma isteği), siyasetin zorluğundan bahseder-
ken şu tanımlamayı yapıyor: 

“Siyaset yapmak, sırat köprüsünde yürümek” gibidir. Genel 
de Allah rızasını kazanayım, iş üreteyim değil de kariyer sahi-
bi olayım zihniyetiyle gelen kişilerin çok olduğu, diğer bir enge-
lin de aslında AK Parti’de ki erkeklerin kadınları ciddiye almıyor 
olmaları, kadınlar koştursunlar, çalışsınlar, ama onları bir yere 
taşıma konusunda kaygılarının olmaması, ne yazık ki Cumhur-
başkanımızı örnek almıyorlar. Kadınları öne çıkarma veya saygı 
konusunda, Cumhurbaşkanımızın istediği boyutta değil. Kadınlar 
daha fazla mücadele verecekler gibi, çünkü kadına değer veren 
onu destekleyen öne çıkartan bir lider varken halen bu sorunları 
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yaşıyor olmak teşkilatın erkeklerinin Cumhurbaşkanımızı 
anlayamadıklarını gösteriyor. Hayata geçiremediyse çok büyük 
sıkıntı var demektir.”

Kadın olmanın kullanıldığını düşünen diğer katılımcımız ise:

“Nitelik çok önemledir. Sadece kadın olduğun için siyasette yük-
selmeyi kendime zül kabul ederim. Ben de bir erkek kadar insanım, 
kulum ve eşitim Allah’ın önünde… Ondan sonra tahsilim var. Te-
crübelerim var. Kadınlar için de, erkekler için de, gençler için de 
söyleyebileceğim fikirlerim var. Değerli bir sürü çalışmam var. Sa-
dece bir kadın olduğum için kayırılmayı da kabul etmiyorum. Böyle 
bir şeye de ihtiyacım yok. Açık, aleni, objektif bir tartışma zemini 
olsun tartışalım. Kadından önce insanım, benim fikirlerimin ve te-
crübelerimin değerinin olması gerektiğini düşünüyorum.”

Yerelde siyaset yapan katılımcımız, en büyük engelin aslında geleneksel 
bakış açısının olduğunu vurgularken, kadınların siyasete geç başlamasının 
da dezavantaj oluşturduğunu, erkekler kadar siyasete ilgi duymadıklarını 
bunun sebebini de ataerkil bir topluma ve gelenekselliğimize bağlıyor. Cin-
siyet ayrımcılığını yaşamadığını ama erkek egemen bir siyaset zemininde 
çalıştıklarından, geçmişte yaşanan başörtüsü sorununun kadının siya-
setteki görünürlüğünün en önemli engeli olduğunu belirtirken, siyasetteki 
erkeklerin tutumlarıyla ilgili eklemelerde bulunuyor.

“Cumhurbaşkanımız AK Partiyi kurduğunda, kadınlara da tıpkı 
erkek hiyerarşisi gibi kendi sistemini kurmasının zeminini oluştur-
du. Ama sonuç olarak o erkeklerle aramızda oluşan açığı kapat-
maya çalışmakla uğraşıyorsunuz. Her alanda olduğu gibi bir erkek 
engeliyle karşılaşıyorsunuz. Alanın çoğunda onlar var. Cumhur-
başkanının kota koymaya ihtiyacı da buradan kaynaklanmıştır. 
Meclis üyesi adayı olduğumuzda her kadın ilk dördünde olacak, 
ikincisi sekizincide olacak, işte her dört tanede bir kişi kadın olacak 
kotasıyla yerleştirilmeye çalışıldı. Buna rağmen erkeklerin bunu 
çok da uygulamadıkları listeler, ilçeler oldu.”

Siyasette belli kademeye geldiği halde birçok engelle karşılaştığını söyleyen 
AK Partili katılımcımız, özellikle kadın kolları olarak yapılacak faaliyetlere 
ayrılan bütçenin “kadın kollarına bu kadar bütçe ayırmak” doğru mu? gibi, 
miktarının sorgulandığını ve bu sorgulamanın yapılan işlerde size bütçe 
sorunu olarak geri döndüğünü anlatırken, buna rağmen kadın kollarında 
manevi anlamda haz alarak çalıştığını belirtiyor. Kadınlar erkeklere oranla 
daha fazla çalışıyor ama buna rağmen kadının üst kademedeki temsiliyet 
oranının düşük olduğu, engellerin kadınlardan çok erkeklerden geldiğini 
vurgulayan katılımcımız: 
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“İkisinden de geldi. Kadınlardan gelenleri onlarla hemhal olduğun 
için anlayabiliyorsun da erkeklerden gelenler çok acımasız ve çok 
sert. Bir de erkeklerin engelleri nasıl biliyor musunuz size hiçbir 
şey hissettirmiyorlar, hep yüzünüze gülüyorlar arkadan ne iş 
yapıyorlarsa yapıyorlar. Erkekler her zaman sana tamam der ama 
arkadan o işi orada engeller. Yani çok dikkatli olmak zorundasınız 
erkeklerle siyaset yaparken, kadınlarla o kadar değil ama her ikisi 
de rakip olarak gördükleri için özellikle AK Parti’de kadınların 
siyasete katılımının çoğalması yönünde telkinler de olunca 
bu sefer ciddi potansiyeli olan kadınlara karşı daha bir fazlaca 
bastırma eğilimi gösteriyorlar. Çünkü eğer öyle bir şey olursa 
kadının şansı ikiye çıkıyor. Yani hem siyasetin içinde olması hem 
de kadın olması ona bir artı katıyor. O da cumhurbaşkanımızın 
ve başbakanımızın teşvikleri ile oluyor. Siyasetteki en büyük 
erkek hegemonyası benim haberim olmadan nasıl böyle bir 
karar alınır tavrıdır. Bu tamamen erkeklerin kontrolü kaybetmek 
istememelerinden kaynaklanmaktadır.”

Türkiye’deki Kadınların Siyasete Katılım Durumları

Türkiye’de kadının siyasete katılımı hakkında engellerin neler olduğunu, 
siyasetin içerisinde olan kadın siyasetçilerimize mülakatta sorduk. Al-
dığımız cevapların birebir örtüştüğünü gördük ancak farklı cevaplarla da 
karşılaştık. Bir katılımcımıza göre; 

“Erkekler, erkek olduğu için o kadar sert davranabilir veya yol-
suzluk yapabilir ama bir kadının kadın siyasetçinin o şekilde sert 
olmaması beklenir. Hırslı olmaması, erkeklerin lobilerinde erkek 
gibi olmaması, yolsuzlukların içerisinde erkek gibi olmaması 
bilinçaltında bu kadına çizilmiş bir bakış açısı var. Kadına yöne-
lik bunların bu tip psikolojilerin ben ket vurduğunu düşünüyorum. 
Kadının önünde çok ciddi bir engel yok başörtüsü engeli vardı 
mesela veya Kürt kadınların yaşadığı dil engeli vardı. Veya sosyal 
psikolojik engel var. Devletin koyduğu mesafeler var. Bunlar evet 
siyasal engeldir. Ama onun dışında ben çokta belirgin engeller old-
uğunu düşünmüyorum.”

Başka bir katılımcımız;
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“Kadınlarımızın başörtüsü engelinden sonra, üniversiteye tekrar 
döndüklerini ama genel anlamda eskisi gibi alt yapısı sağlam 
samimi Müslümanların var olmadığının” söylüyor.

Milletvekili olan diğer bir katılımcımız: 

 
“Siyasal katılım az… dediğimiz gibi devlet erkek, parti erkek, cin-
siyet olarak, ayrıca İslami olarak da kadının kamusal alanda ol-
masıyla ilgili yani evin dışındaki varlığı ile alakalı ve hele siyaset 
gibi itiş kakışlı bir ortamda bulunmasını olumsuzlayan bir genel 
çoğunluk var. Siyaset makinesinin hantallığı da Türkiye’de kadınlar 
için büyük bir engeldir.”

Diğer katılımcımız ise; 

 
“Alanımızı kadın içi ilişkiler veyahut da kadının kapsayacağı alan-
lar olarak belirlemişiz diğerlerine sınır çizmişiz biz… halbuki çalışan 
insanız, ekonomiyle ilgileniyoruz, faizler bizi ilgilendiriyor, döviz 
iniş çıkışı bizi ilgilendiriyor, iç talebin düşüşü bizi ilgilendiriyor, is-
tihdam bizi ilgilendiriyor. Kadın olarak, bir kabullenişin olduğunu, 
siyaset veya diğer konularda erkeklere aitmiş gibi davranılması 
toplumsal baskıdan kaynaklanmaktadır. Çünkü geleneksel yapının 
kadınlar üzerinde baskı oluşturduğu gibi kabullenmede onların 
sığındığı bir kale haline gelmiştir.” 

Bütün engellere rağmen aslında kadının güçlü olduğuna inanan başka bir 
katılımcımızsa; kadınların siyasi katılımıyla ilgili sıkıntı yaşamadığını kadın-
ların başarılı çalışmaları sonucunda partilerini iktidara taşıyabilecek güce 
sahip olduğunu, diğer partilerce bu sistemin sosyolojik olarak çözemediği-
ni savunuyor.

Siyasal Katılımın Artışında Partilere Düşen Görevler 

Kadınların siyasal katılımındaki artışını partilerin desteklemesi gerekir. 
Katılımcız bu konu ile ilgili şunları söylemektedir: 

“Kadınların fiili anlamda siyasi faaliyette bulunması için çaba gös-
termek lazım. 1. Kadınların gücünden yararlanmak şeklinde ola-
bilir. 2. Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi daha çok kadın seçimine 
teşvik sağlamak gibi kadınların değerinden bahsetmekle ve daha 
çok karar mekanizmalarına kadınların alınmasıyla ilgili çalışmalar 
söz konusu olabilir. 3. Kadınların yukarı çıkışını engelleyecek zor-
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lukların ortadan kaldırılmasıyla olabilir çünkü kadınla, erkek eşit 
başlamıyor. Kadın bir yirmi adım sonrasından başlıyor. Bir erkek-
ten beklentinizin her şeyine sahip ama ekstra da bir şeye sahip 
olması gerekir ki aradaki o fark ortadan kaldırılabilsin. Erkek bir 
hata yaptığında çok fazla söz konusu olmazken kadının ufacık bir 
sözü onun darmaduman edilmesiyle sonuçlanabiliyor. Erkekler 
meclise gelmesin mesela sıkıntı olmuyor ama kadın sayısı zaten az 
olduğu için biz bir gün gelmeyelim hemen sıkıntı oluyor.”

Kadınların siyasal katılımında ki artışın en önemli ayağını partilerin oluştur-
duğu aşikâr ama parti liderlerinin kadının önünü açmaya çalışıp katılımın 
iyileşmesi konusunda ana kademe kadrolar kadar alt kadroların da 
bilinçlenmesi gerekir. Bir diğer katılımcımız ise;                           

Partideki bu sıkıntıların cinsiyetçi yaklaşımdan çok kadınlar ve erkeklerin 
bu yarışa aynı zamanda başlamadıklarından, erkeklerin daha önde old-
uğunu farklı bir katılımcımızla yaptığımız mülakatta ortak söylemi paylaş-
makta ve şu eklemeleri yapmaktadır:

 
“Kadınlar aktif olarak var. Ama temsilde sıkıntı var. Erkekler bu 
yönetim işini on bin yıldan fazladır yapıyorlar. Kadınlar hep araka-
da kalmışlar. Şu anda erkekle kadın arasındaki yetiştirilme farkları 
azaldıkça kadınlar da kendilerini daha fazla temsil edecek cinsi-
yetçi bir yaklaşım değildir. Diğer erkeklerle eşit ortamlar, eşit eği-
tim şartlarında dünya ve Türkiye meselelerine kafa yoran genç kı-
zlarımız da kendilerinin temsilini isteyeceklerdir. Erkeklerden gelip 
kadınlara da alan açılsın demelerini ben beklemiyorum. Ama çok 
cinsiyetçi de davrandıklarını da düşünmüyorum. Kadın olmasın 
da burada bir erkek olsun şeyi yok. İnsanlar networkler ve ekip 
halinde çalışıyorlar. Erkek varsa erkek, kadın varsa kadın birlikte 
hareket ediyorlar. Bazen bir kadın bir başka kadına ket vurabiliyor, 
ama bir erkek bir kadını alabiliyor, çünkü o ekip için bir işin parçası. 
Bir erkek başka bir erkeğin de kendisini geçmesine müsaade et-
mez.”   

Kadına uygulanan kotayı kabul eden ve bunun olması gerektiğine inanan 
katılımcımız, gerekçesini şöyle açıklıyor:

“Kotaya karşı değilim, kendimizi kamusal anlamda idrak edebilme imkânı 
veriliyorsa çok iyi. Kadın olduğum için gocunmuyorum ki bana verilen bir 
pozitif ayrımcılık beni gocundurmuyor açıkçası. Zaten negatif ayrımcılıktan 
o kadar çok geriye atılmışız ki niye yani? Onun bana kişi olarak katacağı 
bir şey yok ama ortada bir sistem var, öyle şeylerle uğraşmaya gerek yok. 
Kotayı ben kısıtlayıcı değil de pozitif ayrımcılık olarak kullandım. Bence sırf 
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kadın olduğu için de kadınlar bir yerde olmalı, o süreç başlasın da hele 
sonra layık olan da gelir. Kadınlar olarak kendimize çok sertiz. Erkek siyasi 
parti bizi bu kadar zorlarken, hırpalarken bir de onun öğretisini içselleştir-
erek daha da iyi olalım. Batı’da da Doğuda da kadına yapılan muamelenin 
birebir örtüştüğünü, bunun dinle, dille kısacası etnik bir kimlikle alakasının 
olmadığını cinsiyetçi yaklaşımın dünyayı sarmaladığını görüyorum.”  

Kadınların siyasi katılımın artışında bile söz sahibi olamadıklarını belirten 
AK Partili diğer katılımcımız:

 
“Kadınların önünün açılmasında en önemli etkenin de doğru 
kadının seçilmesi gerektiğine inanıyorum. Sadece kadın olsun 
düşüncesi bize ters olarak dönecektir doğru kadınların seçilmesi 
de bizim önümüzü açacaktır. Bir kere kadın kollarının kadın aday 
hakkındaki önerilerini mutlaka almaları gerektiğine inanıyorum. 
Kadın kollarının şu anda önerileri alınıyor ama değerlendirme 
noktasında biraz haksızlık yapılıyor. Ama bu böyle olmuyor orada 
olacak kadınları da erkekler belirliyor. Kadınlar belirlese bence çok 
daha doğru bir tespit yapılmış olur.”  

Farklı bir açıdan yaklaşan diğer bir katılımcımız ise: 

 
“Kadınların siyasete katılımı ile ilgili artışın olması için öncelikle 
kadına ve partiye ayrı ayrı sorumluluk düşüyor. Kadın siyasette ol-
mayı talep edecek. Partiler de onu siyasete kazandırmayı bilecek. 
Bir kere siyasetin dilini yumuşatacak. Mekânlarını kadınların rahat 
kullanabilecekleri mekânlar haline getirecek. Tuvaleti olmayan 
kahve modunda mekânlar var.”

Türkiye’de Kadınların Sadece Aile Bakanlığında Görev Alması

Bu soruya dair mülakatı yaptığımız kadın siyasilerimizin çoğu yaklaşık 
olarak aynı cevabı verdiler. Hepsinin ortak kanaatleri şöyle; 

“Kadınlara diğer Bakanlıklar verilirse o bakanlıklardaki işi kadın 
daha iyi yapar” oldu.

Bu konu hakkında bir katılımcımız; 
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“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı daha evvel bir kurumdu. Ku-
rumu bakanlığa doğru çevirdiler. Çok sosyal politikalar olunca 
kadın veriliyor normal mi, evet olabilir. Çünkü onun içinde anne 
var, şiddet konusu var, engelli konusu var. Bunu da çok abartma-
mak gerekir. Bunda ben bir sorun görmüyorum ama diğer Bakan-
lıkları da kadınlar yaparlar nitekim yaptılar. Nimet hanım Milli 
eğitim Bakanlığı yaptı, pekâlâ adalet bakanlığı yapabilir, pekâlâ 
Bayındırlık Bakanlığı yaptı bir arkadaşımız, yani diğer Bakan-
lıklarda da yarış o kadar hızlı ki kadınları sadece Aile bakanlığına 
hapsediyorlar.”

Diğer katılımcımıza bu soruyu sorduğumuzda; 

“Son on beş yılda sadece kadınlara kadın bakanlığı veriliyor. 
Geçmişte MEB verilmişti. Ama o siyaset makinasının ve partinin 
erkek olduğunu göz önünde bulundurursak Ak Parti’yi diğer partil-
ere göre kıyasladığımızda ilerlemeci olarak görüyoruz”

Bir diğer milletvekili katılımcımız ise; Kadınlara sadece bir Bakanlığın ver-
ilmesi ile ilgili diğerleriyle aynı düşüncede sadece bunun değişebilmesi 
hakkında farklı görüş sunuyor: 

“Haziran seçimlerinde iki tane kadın bakanımız vardı; ama bir 
müddet sonra tekrar teke düştü. Çünkü erkek bir şey yaptığında 
çok fazla eleştirilmezken bir kadın aynı işi yaptığında on kat daha 
fazla eleştiriliyor. Siyaset, toplumun algılarını dikkate alması gere-
ken bir kurumdur. Çünkü çok fazla eleştirilen bir yerde olduğunuz 
zaman parti; bu benim oyumu düşürecek dolayısıyla ben bunu 
gerçekleştirmeyeyim diyor. Bir değişiklik olduğunda kadınların 
varlığı desteklense bile ilk gidenler kadınlar oluyor maalesef. Bana 
göre Türkiye gibi bir ülkede tek bir kadının bakan olması yetmez. 
Milli Savunma bakanının kadın olduğu ülkeler var. Elbette ki ola-
bilir bunu engelleyen bir durum yok aslında. Bunun olması için 
sanırım toplumun bunu kabullenmesi lazım.”
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Değerlendirme ve Sonuç

Sonuç olarak baktığımızda; siyasetin erkek egemen yapısı, tüm partile-
rin zihninde kadınların bu arenada var olmalarını hazmedememektedir. 
Mülakatlarda ki görüşmeleri başlık başlık incelediğimizde aslında siyaset 
içindeki erkeklerin tutumunun devam ettiğini, değişimin çok zor ilerlediği-
ni görmekteyiz. Siyasete yönelmesinde üstlendiği rol bakımından kadına 
değer atfedilen, dönemde kadın, bu saikler ile politikleştirilmiş; ancak 
Müslüman erkeklerce kendi siyasi başarısı için kabul gören kadının siya-
setteki temsiline sıcak bakılmamış ve kadının siyasette kolayca yönetilmesi 
istenmiştir. AK Parti‘nin kadının önünü açan bir lidere sahip olması, parti 
içerisindeki ataerkil zihniyetin değiştiği anlamına gelmemektedir. Halen 
kadının siyasi temsil sorunu, kadın hakları ihlalleri ve cinsiyet ayrımcılığı 
devam etmektedir. Kadın siyasetin mutfağındaki başarısını, siyasetin ma-
sasına ve karar mercilerine taşıyacağı günü beklemektedir. Kadına kota 
uygulaması pozitif bir ayrımcılık gözükse bile aslında burada merkezde 
erkelerin, kadının ise onun azası konumunda olduğunu ifade etmektedir. 
Buna rağmen kadın kotalarını doldurma görevi, erkeklerde olduğu sürece 
siyaset yolu hep kadınlara kapalı kalacaktır. Yönetim kadrosundaki isim 
eksikliklerinin teşkilat zemininde emek veren işin mutfağında olan kişilerin 
getirilmediği ünlü vitrinize edilen kadın isimleriyle doldurulduğu görülme-
ktedir.

Müslüman erkeklerin başörtülü kadınlarla beraber çalışma ortamlarında 
örtülü kadınlara bacı olarak ona amatör muamelesi yaparken başı 
açık olan kadına ise takım arkadaşı gözüyle yaklaşıp, profesyonel 
muamelede bulunmaktadır. Kadın dayanışmasının olmadığı, ataerkil bir 
yapıda kadınların siyasi alanın erkeklere ait olduğu düşüncesini kadının 
kabullenmesi, kadının siyasi duruşu erkek egemen bir yapıda değer 
görmediği gibi tutumlar kadının siyasi cesaretini kırmaktadır. Kadının 
ataerkil toplumsal yapının öğretisinden kaynaklanan öğrenilmiş çaresizliği 
siyaset alanında olmak daha çok erkeklerin hakkıymış gibi kabullenişini var 
olduğu görülmektedir. Bu kabullenme toplumun kadına gösterdiği alanda 
durması gerektiğini de öğretiyor.

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadına yüklediği sorumluluğun dışına 
çıkmasına müsaade etmezken bu roller yerel kültürde kutsallaştırılarak, 
yerine getirilmediği takdirde toplumca dışlanıp, itileceği duygusuna 
kapılan kadınlar o rollerin dışına çıkamamaktadırlar ve bu öğretiyi mazeret 
olarak göstermektedirler. 

Siyasette kadının önündeki engellerin en önemlisi bu arenada kadının ve 
erkeğin birbirleriyle olan rekabetidir. Bu rekabetin sınır tanımaz mücadelesi 
görülmektedir. Erkeklerin rekabette güçlü olması cinsiyet ayrımcılığını 
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belirlerken, kadının mücadelesi erkeğe rağmen daha çetin mücadele haline 
dönüşmektedir. Çünkü sadece bu arenada erkeklerle yarışmamaktadır. 
Hemcinsiyle de böyle bir yarış içindedir. Siyasette olmak toplumu oluşturan 
halkın sesi olmak demektir. Ve bu insanları temsil etmek çok büyük bir 
sorumluluktur. Bu sorumluluk kişiye verilen emanettir. Herkes emaneti 
hakkıyla taşıyıp taşımadığını düşünmeli ve emaneti teslim edene kadar en 
iyi şekilde yerine getirmelidir. Bu emaneti alanın erkek ya da kadın olması 
önem arz etmemektedir. İmam Gazalinin dediği gibi, “İlimlerin içerisinde 
en yüksek olanı siyasettir. Ama bu siyaseti hakkıyla yapmak gerekir.”         
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TOPLUMSAL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA DENGBEJLİK GELENEĞİ

Meryem KURT1

Özet

Dengbêjler Kürtlerin en önemli sözlü kültür taşıyıcılarıdır. Kürtlerin gerçek 
tarihleri, dilleri, kültürleri, sosyal yaşamlarını ortaya çıkaran dengbêjlik, 
tarihsel süreç içerisinde Kürtçe diline yönelik baskılar ve modernleşme 
süreci bu geleneğin çökmesini hızlandırmıştır. Günümüzde dengbêjlik ge-
leneği etkisini yitirerek ve form değiştirerek devam etmektedir.    

Bu çalışmada, genel hatlarıyla Türkiye’de toplumsal değişim bağlamında 
dengbêjlik geleneğinin dönüşüm süreçleri ve bunun sonuçları üzerinde 
durulacaktır. Belirtilen çerçevede, ulus-devlet inşası sorunsalı ekseninde 
siyasal ve sosyal arka plan analiz edilecektir. Bu anlamda, makale deng-
bêjlik geleneğinin toplumsal bileşenlerini ve değişimini incelerken, güncel 
tartışmaların ortaya konulmasıyla birlikte bu geleneğin tarihini gün ışığına 
çıkarmayı amaçlamaktadır. Kürtler, sözlü tarihte bile ötekileştirildiklerin-
den, dengbêjlik sözlü bir gelenek olmasına rağmen yakın zamana kadar 
Türkiye’deki sözlü tarih çalışmalarına dahil edilmemiştir. Bu bağlamda 
özgün bir çalışma olacaktır.

Çalışmada alan araştırması yöntemi kullanılarak, gözlem ve görüşme 
teknikleri uygulanacaktır. Alanında ortaya konulan eserlerin, çalışılan 
alanların genel değerlendirilmesi yapılacaktır.

Anahtar kelimeler: Modernite, Sözlü Tarih, Gelenek, Siyaset, Toplumsal 
Değişme, Dil, Dengbéjlik.

1   Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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Giriş

Bu çalışmanın konusu Kürt toplumunda önemli bir yeri olan ve sözlü 
kültür bakımından büyük bir zenginliğe sahip olan dengbêjlik geleneğidir. 
Dengbêj sözcüğü, “deng” ve “bêj” sözcüklerinin birleşmesiyle meydana 
gelmiştir. “Deng” ses, “bêj” ise söyleyen anlamındadır. Kavramsal olarak 
dengbêj ise hikâye eden, anlatan, aktaran, şairane söyleyiş özelliklerine 
sahip, halk ozanı olarak ifade edilebilecek, Kürtlerin en önemli sözlü kültür 
taşıyıcılarına verilen adıdır. Dengbêjlik, Kürt kültürünün temel alt yapısını 
oluşturur. Kürt halkı; içinde yaşadığı coğrafyayı, sosyal yaşantısını, gün-
cel yaşamın tüm süreçlerini en iyi şekilde ‘’dengbêjlik’’ geleneğinde dile 
getirmişti. Dengbêjleri araştırma konusunu yapmamızın nedeni; coğrafi, 
siyasi ve sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı yakın geçmişe kadar sö-
zlü kültürün etkisinde kalan Kürt toplumunda dengbêjlerin oluşturduğu 
kültürün yapısını araştırarak, bu kültürün geçmişini ve bugününü irdele-
mek, toplumsal değişimle birlikte bu süreçte modernleşme ve devlet poli-
tikasının etkisini sorunsallaştırmaktır.

Dengbêjler, yaşadıklarını ve gördüklerini duygu ve düşüncelerini de 
katarak sunarlar. Tarih için canlı bellek görevini üstlenmeleri bakımından 
toplumun hafızasının aktarılmasında önemli bir işleve sahiptirler. Böylece 
Kürtlerin günlük yaşamlarındaki en küçük ayrıntılarında sözlü bir edebiyat 
başlamış ve bu anlatılar sayesinde geniş kitlelere ulaşmış ve yüzyıllarca 
devam eden bir geleneğin de oluşmasına vesile olmuştur.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak işlevleri günden güne azalan dengbê-
jlik geleneğinin tarihsel sürecine baktığımızda toplumsal, siyasal ve so-
syo-ekonomik gelişmelerle beraber yapısal değişiklik yaşadığını görürüz. 

Bölgede kültürel yapının kuşaktan kuşağa aktarılmasında ve tanıtılmasın-
da çok büyük rolü olan dengbêjlik geleneği günümüzde kitle iletişim 
araçlarının da etkisi ile itibar kaybı yaşamaktadır. Kentleşme, göç, küre-
selleşme gibi sosyolojik olgular ile ve yeni iletişim teknolojilerinin, hangi 
açılardan dönüştürdüğünün incelendiği makalede, dengbêjliği ve onun 
toplumsal işlevlerini, geleneğin toplum için tarihsel olarak ifade ettiği an-
lam ve anlatım biçimini de ortaya koymaktadır.

Kürtlerde Sözlü Tarih

Kürt halkı sözlü kültür ürünleri açısından büyük zenginliğe sahiptir. Birçok 
ülke sınırları içinde yaşayan Kürtlerin tarihinde siyasi, ekonomik ve coğrafi 
nedenlerden dolayı sözlü kültür ürünleri açısından büyük zenginliğe sahip 
olsa da Kürtlerde yazılı kültür geleneği de çok eskilere dayandığı söylen-
mektedir. “Günümüzde bilinen ilk Kürt şairi Baba Tahir’dir. İbn-i Sina’nın 
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çağdaşı olan bu şair, 935-1010 yılları arasında yaşamıştır. Kürtçe divan ve 
başkaca mensur eser sahibi şairlerin bazıları: El-Heriri (10. yy-11. yy), El-i 
Termuki (10. yy - 11. yy), FeqiyeTeyran (1302-1375), MelayeBate (1417-
1491), MelayeCiziri (1407-1481), Xaris Bitlisi (18. yy), Cigerxwin (1903-
1984), EhmedeXani gibi şair ve yazarların yazılı birçok divanı vardır” 
(Bayrak, 2002: s.13). Ayrıca 16. Yüzyılda Bitlis yöresinde hükümdarlığını 
sürdüren Şerefhan Bey’in 1597 yılında bastırdığı ‘’Şerefnâme’’ isimli eser 
Kürtlerin tarihi konusunda basılmış ilk yazılı eserdir. Birçok bölgeyi gezen, 
ozan ve yazar EhmedeXani’nin çocuklar için de olmak üzere yazılmış birçok 
eseri vardır. Burada en önemli rolü medreseler oynamıştır. Medreselerde 
ciddi çalışmalar ve tartışmalar yapıldığını yine sözlü gelenek sayesinde 
bilinmektedir. Ancak bu bilgiler kayıt altına alınamadığı için günümüze 
yazılı olarak çok az belge bırakılmıştır. Var olan birçok eser de açığa 
çıkarılamadığı için Kürt tarih yazımı açısından yeteri kadar katkı yaptığı 
söylenemez. Dolayısıyla Kürtler, sahip oldukları kültürlerini yazılı olarak 
sonraki kuşaklara çoğunlukla ulaştıramamışlardır.

Bu açıklamalara baktığımızda Kürtlerin geçmişte de yazılı kültür geleneğine 
sahip oldukları görülür. Fakat yukarıda da ifade edildiği üzere Kürt tarihin-
de siyasi, ekonomik ve kültürel nedenlerden dolayı yazı kültürü yeterince 
gelişmemiştir. Nihayetinde yazı kültürü yeterince gelişmemiş toplumlar-
da sözlü edebiyat, öteki toplumlara kıyasla daha büyük işlevler üstlenir. 
Bu bağlamda Kürtlerin yazı ile ilişkisi birçok farklı sebepten dolayı sınırlı 
olduğundan sözlü gelenek aşırı gelişerek Kürt edebiyatının, tarihinin, 
kültürünün başat öğesi konumuna gelmiştir. Kürtlerin, bahsedilen tarihsel 
ve toplumsal gerçeklikten yola çıkarak bir kadim gelenek olan Kürt sözlü 
geleneğinin güçlü olduğunu söylemek mümkündür. “Kürtler, 19. Yüzyıla 
kadar genellikle sözlü olarak aktarılan, bu tarihten sonra da yerli ve ya-
bancı araştırmacılar tarafından yazılı olarak kaydedilen geniş bir edebiyata 
sahiptir. Bu edebiyat, ağırlıklı olarak şiirlerden ve folklordan (atasözleri, 
bulmacalar, şarkılar, masallar) oluşmaktadır. Buna karşın yazılı aktarımlar 
çok fazla değildir” (Strohmeıer, Lale yalçın Heckmann, 2013: s.13). 

Bu kadar zengin bir geleneğe sahip olan Kürtler sözlü tarih alanında çalış-
maya yeni başladılar. Zira son yüzyılda Kürtler kendi tarihlerini yazmaya 
çalışsalar da politik baskılar uzun yıllar buna engel olmuştur. Kürtlerin sö-
zlü tarih çalışmalarına yönelmelerinin birçok sebebi olmakla birlikte en 
önemli sebebi politik gelişmelerle iç içe yaşamalarıdır. Bununla birlikte 
klasik tarih yazımının imkânlarının kısıtlı olması da bu alana yönelmelerini 
sağlamıştır. Bahsedilen sebeplerden dolayı Kürtler, yakın tarihlerini daha 
rahat kayıt altına alabilecekleri ve yakın geçmişlerinin unutturulmasını en-
gelleyici bir yöntem olarak sözlü tarihi tercih etmektedirler. Şunu belirt-
mek gerekir ki bir yönüyle sözlü tarihin tüm dünyada popüler olmasının 
ve alan bulmasının temel mantığı “ötekilerin” tarihine eğilmesidir. Kürtler 
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bu konumlarından dolayı, Türkiye’de sözlü tarihin gelişmesinde önemli 
bir role sahiptirler. Bu konuda Türkiye’deki sözlü tarih çalışmalarını değer-
lendiren Neyzi’ye göre, Türk devleti tarafından Kürt dilinin inkarı; Kürtleri 
dil, sözlü gelenek ve müzik hakkında yükselen bir bilince götürmektedir 
(Neyzi, 2009). Öte yandan bu alan aynı zamanda yaşadıkları trajedileri-
ni yansıtabilecekleri imkânlar sunmaktadır. Şeyh Sait, Zilan katliamı gibi 
örneklerde bunu açıkça görebiliriz. Şeyh Said isyanı ve sonrasında yaşanan 
olaylar, Kürt coğrafyasında etkisi günümüze dek devam eden, önemli 
dönüm noktalarından biridir. Bu bağlamda Assmann’nın şu sözünü hatır-
latmakta fayda vardır; Assmann, anlatmaya dayalı sözlü tarih çalışmalarını 
konularını gündelik hayatın görüş biçimiyle aktardığı için ‘halkın tari-
hi’, ‘günlük yaşamın tarihi’ olarak tanımlar (Assmann, 2001). Dolayısıyla 
Kürt halkının tarihine de yansıtan bu olaylar, sözlü tarihin başvurulan bir 
yöntem olmasına sebep olmuştur. Ayrıca günümüzde Kürtler artık birçok 
açıdan üniversitelerde araştırma konusu haline geldikleri için çalışmalarda 
sözlü tarihe başvurulmaktadır ve bu yöntemin kullanılması, aynı zamanda 
Kürtlerin yakın tarihlerinin yeniden yazılmasına da vesile olmaktadır. 

Özetlemek gerekirse son yıllarda dünyanın birçok yerinde sözlü tarih 
araştırmaları özellikle resmi tarih dışında ve yazılmamış genel ve yerel 
tarih konusunda önemli bir yer teşkil etmeye başlamışlardır. Bu anlamda 
Kürt toplumunun tarihsel sürecini göz önüne alırsak ötekileştirilen bir halk 
olarak Kürtler için sözlü tarih bir ifade biçimi olarak ele alınmaktadır. Öte 
yandan Türkiye’de resmi tarihin egemenlik alanı düşünüldüğünde yerel 
ve etnik toplulukların tarihlerini öğrenme açısından sözlü tarih çalışmaları 
büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Kürt sözlü kültürü hem bölgenin 
hem de Türkiye tarih yazımına katkıda bulunmaktadır.

Dengbêjlik Geleneği

Dengbêj sözcüğü, “deng” ve “bêj” sözcüklerinin birleşmesiyle meydana 
gelmiştir. “Deng” ses, “bêj” ise söyleyen anlamındadır. Kavramsal olarak 
dengbêj ise hikâye eden, anlatan, aktaran, şairane söyleyiş özelliklerine 
sahip, halk ozanı olarak ifade edilebilecek, Kürtlerin en önemli sözlü kültür 
taşıyıcılarına verilen adıdır. Dengbêjler ile ilgili geniş araştırmayı yapan 
Mehmed Uzun, dengbêjler için:

“Size dengbêjlerimi anlatayım. Evet, dengbêj, dengbêjlerim, dengbêjler-
imin sesi, kelamı, dili. Bunları anlatayım size. Dengbêj, sese nefes ve yaşam 
verendir. Dengbêj, sesi kelam, kelamı kılam, türkü haline getirendir. Deng-
bêj, söyleyendir, anlatandır. Tıpkı yazılı edebiyatın ilk dengbêji Homeros 
gibi. Yani dengbêj söyleyen, sözü nakşeden belleği canlı, diri tutan, bellek 
olan. Ancak dengbêjin tanımı sadece bu kadar da değil, bu kadarı bir deng-
bêji tanımak için oldukça eksik. Dengbêj, sadece sese biçim veren, onu 
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söyleyen değildir, aynı zamanda sesi stran, türkü, müzik haline getirendir. 
Tıpkı Homeros’un tanrıçası gibi. Evet, dengbêj, yani Homeros’un tanrıçası. 
Sese biçim ve ritim, yaşam ve duygu veren; kelamı, sözcüğü, gönül ve 
yüreği terbiye eden, coşturan, teselli eden bir güç, bir kaynak haline ge-
tiren ‘tanrıça…’ İşte dengbêj bu. İnsana, insanlığa bir dil, kimlik, tarih, ben-
lik, bellek veren ses, nefes; insanı, insanlığı, insana anlatan, çağlar boyu, 
zamanlar boyu, kesintisiz bir çağlayan haline getiren kaynak” (Uzun, 2006: 
s.11-12).

Kültürün bütün unsurları gibi dengbêjliğin de tarihini tam olarak bilmek ya 
da tahmin edebilmek oldukça güçtür. Dengbêjlerin tarihi, kaynak eksikliğin-
den dolayı EvdalêZeynikê ile başlatılır. Evdal’ı diğer dengbêjlerden ayıran 
bir diğer faktör, Evdal 1850’lerden 1865 yılına kadar sarayda dengbêjlik 
yapmış olmasıdır. Dönemin önemli beylerinden biri olan Sürmeli Memed 
Paşa’nın dengbejliğini yapmıştır. Evdal, bu tarihe kadar aktarılan eserleri 
okumanın yanı sıra, beyinin aşklarını, savaş ve ihtilaflı durumlarını dile ge-
tiren kılamlar bestelemiştir. Bütün bunlarla birlikte yapılan araştırmalara 
baktığımızda geleneğin köklerinin çok daha eskilere dayandığını söylemek 
mümkündür. Tarihçesi çok eski olan dengbêjlik kültüründe, dengbêjler en 
çok beylik veya yerel cemaatlerde doğaçlama biçimi ile sağ veya sol elini 
kulak tozuna dayayıp bir parmağını da bir kulağına tıkayıp diğer kulağını 
açık tutmak suretiyle ya bilinen bir ezgiyi ya da doğaçlama yolu ile içten 
geldiği gibi yaşanan haksızlıkları, kahramanlıkları, yiğitlikleri, çatışmaları, 
sürgünleri, çaresiz sevdaları ve sevdalıları anlatır. Burada en önemli nok-
ta, dengbêjlerin çoğu herhangi bir çalgı aleti kullanmadan, gırtlak gücüne 
dayanarak sanatlarını icra etmeleridir.

Dengbêjler genellikle köyden köye dolaşarak hayatlarını, söyledikleri 
destanlar, kılamlar, ilahiler ve hikayeler ile sürdürmektedirler. Çalgıdan 
ziyade sesini kullanarak daha etkili/kalıcı bir performans sergileyebilen 
dengbêjler sosyal olayları ve halk hikâyelerini ezgili veya ezgisiz anlat-
abilen, bu anlatılarla toplumun gelenek ve göreneklerini sonraki kuşak-
lara aktarırlar. Kahramanlıkların anlatıldığı, baharın güzelliği, düğünlerdeki 
eğlenceden, çatışmalar ve sürgünlere kadar birçok konu, değişik şekille-
rde sözlü gelenekte yerini almıştır. Bu anlatılar birçok yönüyle önemlidir. 
Çünkü o toplumun ya da o dili konuşan halkın kültürü, değer yargıları, 
yaşam biçimi, alışkanlıkları yansıyor. Yani denilebilir ki Kürtlerin gerçek 
tarihleri, dilleri, kültürleri, sosyal yaşamları bu anlatılarda ortaya çıkmak-
tadır. Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi Kürt halkı içinde yaşadığı 
coğrafyayı, sosyal yaşantısını ve güncel yaşamın tüm süreçlerini en iyi 
şekilde ‘’dengbêjlik’’ geleneğinde dile getirmiştir.

Özetlersek dengbêjlik; genelde okuma yazma bilmeyen, güçlü bir sese 
sahip, kendi toplumunun gelenek ve göreneklerini, yaşayış biçimlerini, 
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eksikliklerini çok iyi bilen usta çırak ilişkisiyle yetişmiş ve sanatını sunabilen, 
köy köy gezebilen, sonbahar, kış gecelerinde hikayesini anlatan, bir 
kültürün ayakta kalmasını sağlayan sağlam bir geleneğin ürünüdür.

Dengbêjlik Geleneğinin Toplumsal İşlevleri

Dengbêjlik geleneği çeşitli sebeplerden dolayı yazılı kültürle geç tanışan 
Kürtler açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Kürtler tarihe ilişkin 
çoğu bilgiyi sözlü kültür ürünlerinden, büyük oranda da dengbêjlerden 
öğrenmişlerdir. Yazılı bir tarih kaleme alınmadığı için Kürtler geçmişe dair, 
belleklerinde var olan tüm olaylara dengbêjler aracılığıyla ulaşabilmişlerdir. 
“Belleği canlı, diri tutan, hatta bellek olan” (Uzun, 2006: s.12). Dolayısıyla 
dengbêjler, önemli oranda yazılı kültürden uzak kalan Kürtler için büyük 
önem arz etmektedir.

Kılam: dengbêjin seslendirdiği esere verilen ad, söz, kelam demektir.

Dengbêjlerin yeri, yurdu yoktur. Şehir şehir, köy köy dolaşıp gittikleri yerle-
rde divan kurarlar. Geçimlerini de böyle sağlarlar. Gittikleri yerin türküler-
ini ve hikayelerini anlatırlar. Söylenen türküleri, anlatılan hikayeleri başka 
köylere şehirlere taşır, oralarda anlatır ve söylerler. Böylece dengbêjlerin 
zamanın gazetecileri görevini de üstlendikleri söylenebilir.

Yaşadıkları veya tanık oldukları her toplumsal olayı klam haline getiren 
dengbêjlerin, aynı zamanda toplumun birer aynası olduklarını dile getiren 
Aras “Bir dengbêj, aşk, göç, savaş, ölüm, yas, sevinç gibi bütün toplumsal 
olayları klam haline getirir. Dengbêjler genellikle köyden köye dolaşarak, 
hayatlarını söyledikleri destanlar, klamlar, ilahiler ve hikayeler ile sürdürme-
ktedirler. Dengbêjler, herhangi bir çalgı aleti kullanmadan, gırtlak gücüne 
dayanarak sanatlarını icra ederler. Dengbêjler, bu coğrafyada olup biten 
her şeyi klam haline getirdikleri için toplumun yaşam biçimini yansıtırlar. 
Bu coğrafyada yaşayan insanlar ağlarken, gülerken, savaşta, barışta, kavga-
da, cenazelerini bile defnederken bunları klamlaştırmışlar. Her klamın ayrı 
bir anlamı ve hikayesi vardır” (Aras, 2004: s.20). Bununla ilgili vereceğimiz 
örnek Şeyh Said için söylenmiş bir klamdır.

Kürt tarihinde Şeyh Said isyanı ve sonrasında yaşanan olaylar, Kürt 
coğrafyasındaki etkisi günümüze dek devam etmektedir. Dolayısıyla Şeyh 
Sait ile ilgili anlatılar birçok dengbej tarafından dile getirilmiştir. Nihay-
etinde dengbêjlik geleneği Kürt toplumunda, sanatın, tarihin, dilin ve 
bir bütün kültürün yaratılması ve aktarılmasında büyük rol oynamıştır. 
Ayrıca dengbêjler, sadece geçmiş ile bugün arasında kültürel devamlılığı 
ve birikimi sağlamakla kalmaz, yukarıda verilen örnekten de anlaşılacağı 
üzere aynı zamanda sosyal, politik, tarihi olaylara sözcülük etme ve 
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bunlara paralel olarak toplumu eğlendirme gibi görevleri de yerine 
getirirler. Bununla ilgili Mehmet Uzun, “Boş zamanlarda halkı belli 
mekânlarda topladıkları için eğlence hayatının da vazgeçilmez unsurudur 
dengbêjler. Kentleşmeden uzak yaşayan topluluklar neredeyse hiçbir 
sosyal faaliyetin olmadığı, gündelik işler dışında tek etkinliğin bazı geceler 
dengbêjleri, anlatıcıları dinlemek olduğu kırsal bölgelerde halk ozanının 
rolü sosyal hayatın canlılığı açısından da önem arz etmektedir. Etrafında 
yaşlılar, çocuklar ve köy sakinleriyle örülü hayatında dengbêj, köyü sıkıcı 
ve tekdüze hayatından kurtaran kişidir” (Uzun, 204, s.16-17). 

Özellikle günümüzde yok olmakla karşı karşıya kalan birçok değer ancak 
bu gelenek içerisinde korunabilmiştir. Dolayısıyla dengbejlerin anlatılarına 
baktığımızda, Kürtlerin gerçek tarihleri, dilleri, kültürleri, sosyal yaşamları 
ortaya çıkar. Bunlarla birlikte düşünüldüğünde dengbêjlerin Kürt toplu-
munun yaşam biçimini yansıttığını söylemek mümkündür. 

Birçok eserlerinde dengbêjlere yer veren Yaşar Kemal, dengbêjlerle ilgili 
şunları söylemektedir. “Dengbêjlere çok değer verildiği için onların destan 
anlatmaktan başka iş yapmalarına gerek yoktur. Dengbejler çalışmazlar, 
ellerini ılıktan soğuğa vurmazlardı. Konaklarda bir tek işleri vardı; destanlar, 
türküler söylemek, masallar anlatmak. Çok saygı görürlerdi yörede, 
kutsal kişi sayılırlardı” (Kemal, 1999, s.188). Bu ifadelere baktığımızda bir 
zamanlar sözün kıymetli olduğu dönemlerde dengbejliğin ne kadar kıymet 
ifade ettiği anlaşılmaktadır.

Kadın Dengbêjler

Bir toplumun tarihsel ve kültürel değerlerinin yaşatılmasında kadınların 
rolü önemlidir. Çünkü çocuğa anadilini, geleneği ve kültürünü öğretme-
kle yükümlü olan kadınlar bu değerler ile yeni nesilleri yetiştirirler ve 
kültürel aktarımı gerçekleştirirler. Karmaşık kökenleri nedeniyle dengbêjlik 
geleneğinin nasıl ortaya çıktığı net olarak bilinmemekle birlikte pek çok 
dengbêj bu işi sevdikleri için ağıt yakan kadınlardan öğrenildiğini söylüyor. 
Bu ifade dengbêjlik geleneğinde kadının önemli bir yerde olduğunu göster-
mektedir. Ancak bu geleneğin köklü bir geçmişi olduğundan yaratıcısının 
kadınlar olup olmadığı bilinmemektedir. Öte yandan ağıt, yeryüzündeki 
bütün insan topluluklarının hepsinde var olmuştur. Zira ağıtlar, savaşların, 
göçlerin ve yaşadığı bölge insanının özellikle sözlü kültür dünyasında çok 
önemli bir yer edinmektedir. Kürtlerde de bu ağıtlar ve Klasik Kürt edebi-
yatının birçok ürünleri kadınların ağzından söylenegelmiştir. Bu bağlam-
da sözlü gelenek içerisinde kadınlar, özellikle kendi bireysel hikâyeleri ve 
duygu dünyalarından beslenerek ürettikleri ninniler, ağıtlar, kına-düğün 
şarkıları ile sanatsal yaratıcılıklarını ortaya koymaktadırlar. 
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Kürtlerin sözlü geleneğinde kadının aktif rolü olduğu birçok araştırmacı 
tarafından kabul edilmekte ve sıkça dile getirilmektedir. Örneğin; Nikitin 
(1994), lirik Kürt şiirinin çoğunlukla kadın duygularından esinlendiğini, 
esasen şarkıların, ninnilerin, ağıtların büyük bir kısmının kadınlar tarafından 
yazıldığını köken itibariyle sadece vokal olarak icra edilen Kürt şarkısının 
bestecisinin çoğu zaman -nadiren sevinç ve genellikle üzüntü duygularını 
ifade etmek isteyen- bir kadın olduğunu söyler. Nitekim bu araştırma 
kapsamında stran sözlerine baktığımızda bunları doğrular nitelikte 
örneklerle karşılaştık. Aşağıda bununla ilgili bir örneğe yer verilmiştir.

Ah de lololilolilo…

Ey anam, yurdumuz olan Serhed, yaşanılası bir yer değil

Örükleri kesilesi ben, yurdumuz olan Serhed, yaşanılası bir yer değil

Bugün örükleri kesilesi benim, babamgillerin yiğitleri için

Korunabilecekleri ne bir yer ne bir sığınak var

Dört günlük kışın bir ayı soğuktur

Ben zavallının, babamgillerin süvarilerine bakın

Ben ne yapayım şimdi ey ahali

Yaz da değil bugün güz de değil

Önümüz kıştır bahar değil

Zavallı annem,

Ben zavallının gönlü bugün,

Yedi dere, on iki yolağzı olmuştur

Bir rüya gördüm bu gece

Çok kederliydim, ürküyordum

Yukarıdaki kılamlara benzer birçok örnek vardır. Bu kılamlara baktığımızda 
bu tür seslendirmeleri kadınların kullanması bu stranların ilk söyleyenleri-
nin de kadın olduğu izlenimi vermektedir. Fakat yukarıda da ifade edildiği 
üzere dengbêjlik geleneğinin ilk yaratıcısının kadınlar olup olmadığı bilin-
memektedir. Dengbêjlik geleneğinde ilk söyleyenin kadın olup olmadığı 
daha geniş bir konuyu kapsar. Ayrı bir araştırma konusudur. Biz burada 
şunu söyleyebiliriz: Kadınların toplumsal yapılardan kaynaklanan baskı ve 
kısıtlamalara rağmen sözlü gelenek içerisinde aktif olarak var olduklarıdır. 
Onlar, erkekler gibi eşit görünürlüklere ve kolaylıklara sahip olmadıkları 
halde bu geleneğin içerisinde var olabilmişlerdir. Yapılan araştırmalara 
baktığımızda geçmişte ve günümüzde her bölgede kadın dengbêjler 
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görülmüştür. Fakat yakın geçmişte değişik nedenlerden dolayı kılam okun-
mamıştır. Bunun birçok sebebinin olduğu söylenmektedir. Örneğin; ayıp 
sayılması, kocasının izin vermemesi, günah olarak görülmesi gibi neden-
lerden dolayı kadınların kılam söylemediği görülmüştür. Divanlarda kılam 
okuyamayan kadınlar da sadece kadın dinleyicilere kılam okumuştur. Öte 
yandan tüm bu baskılara rağmen sanatını icra eden önemli birkaç kadın 
dengbêjden bahsedilmektedir. Bunlar: MeryemXan, Eyşa Şan, SusikaSimo 
bu üç kadının öne çıkmasının en önemli sebebi, bu sanat uğruna çok ağır 
bedeller ödemiş olmalarıdır. Bu kadın dengbêjlerin toplum baskısı, aile 
baskısı ve diğer sosyal sıkıntılar nedeniyle ülkelerinden göç edip en yakın 
bir diğer coğrafyaya gittiğini ve sanatını burada ortaya koymaya çalıştıkları 
göz önünde bulundurulduğunda ne kadar ağır bedeller ödedikleri anlaşıl-
maktadır.

Günümüzde ise tekrar kadın dengbêjleri görüyoruz. Artık festivallere de 
çıkan kadın dengbêjler vardır. Bunlar için, kadın dengbêj evi kurulmuş. 
Dengbêj evinde enstrüman, ses eğitimi gibi hem müzik alanında hem 
farklı alanlarda etkinlikler düzenlenmektedir. Tüm bunlar dönüşümün 
göstergesi olarak ifade edilebilir. Bu dönüşümün sebebini kadınlar yapılan 
görüşmelerde sosyal, kültürel ve politik yaşamın etkileri ile bağlantılı 
olarak, yaşadıkları zorlukları “kadın” olarak mücadele etmeye çalıştıklarını 
anlatmaktadırlar. Fakat bu dönüşüm özellikle 1990’lı yıllarda hareketlenen 
politikleşme ve Kürtlerin kimlik inşa etme süreçleri ile yakından ilişkili old-
uğu görülmektedir. Bunlara paralel olarak, tüm dünyada görüldüğü gibi 
değişen sosyo-ekonomik ortam, modernleşme ve teknolojinin etkisi ile 
kadınların bugün kamusal alana aktif katılımlarının olduğu ve kendilerini 
ifade etmenin imkânlarının arttığı söylenebilir. Öte yandan bölge kadın-
larının yaşadığı genel sorunların sebeplerini bütün dünyada olduğu gibi 
toplumsal yapıdaki işleyişinde aramak gerekir.

Devlet Politikasının Dengbêj Geleneğine Etkisi

Bütün imparatorlukların dağılıp ulus devletlere dönüştüğü dönemde ku-
rulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ana hedefi, batılı bir ulus devlet inşa et-
mekti. Ulusun inşa süreci Türkleştirme ve yukarıdan dayatılan batılılaşma 
endeksliydi. Bu sürece yani Türkiye toplumunu yeniden inşa etme, yeni 
bir millet yaratma sürecine bir şekilde kırsal bölgeler de dahil edilmişti. 
Türkiye’de bir ulus devlet kurma sürecinde ortaya konulan eğitim, sosyal 
ve siyasal yapılanmalardaki kuramsal dönüşümlerden nasibini alan Kürtler 
de hemen her alanda; dil, tarih, müzik, halk dansları ve eğitim boyutların-
da sistematik bir asimilasyona tabi tutulmaktaydı. Kürt toplumu anlatılan 
sebeplerden dolayı kültürel yozlaşma yaşamaktaydı. Örneğin, tekke ve za-
viyelerin kapatılması, Kürtçe eğitim veren medreselere yönelik yasaklama 
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ve baskılar, aynı zamanda yazılı kültürün üretildiği merkezlerin yok olması 
anlamına geliyordu. Bu sebeplerden dolayı eserler üretmekten yoksun 
kalmışlardır. Dolayısıyla ellerinde sadece dengbêjlik yanı kalmıştır. Nitekim 
yazılı kültür ve diğer yazılı bileşenlerinin çeşitli nedenlerle gelişememiş 
olması, sözlü kültür aracılığıyla kendine çıkış olanağı bulan Kürtlerde, 
dengbêjlik geleneği, bugerçekliğin zorunlu sonucu olarak aşırı gelişerek 
Kürt Edebiyatının, tarihinin, kültürünün başat öğesi konumuna gelmiş ve 
toplumsal belleğin oluşumunu tek başına üstlenmiştir.  

Tarihsel sürece baktığımızda dengbêjlik geleneğinin üç kırılma yaşadığın-
dan bahsedilebilir. Birincisi; Osmanlı döneminde Kürt beyliklerinin yıkıl-
ması olmuştur. Nitekim Kürt beyliklerinin ortadan kalkmasıyla birlikte 
dengbêjlik sanatına önem veren, teşvik eden ve finanse eden kurumun da 
ortadan kalktığı anlamına gelir. Bu beyliklerin çöküşü aynı zamanda deng-
bêjlik sanatının da altın çağının bitimini beraberinde getirmiştir. İkincisi; 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında bölgede aşiret yapısının çözülmesi ile dengbêj-
lik geleneğiyle birlikte dengbêj mekânları da farklılaşmıştır. Ayrıca Tek Parti 
döneminde uygulanan resmi dil politikaları Kürtlerin; çok zengin olan sözlü 
kültürlerini geliştirme ve dönüştürme olanağından yoksun bırakmıştır. Bu 
bağlamda yapısal değişiklik yaşayan dengbêjlik geleneğinde son kırılma ise 
1980’lerde yaşanmıştır. İnşa edilmeye çalışılan tekçi ulus devlet arzusunun 
başlandığı bir dönem olan 1980 darbesinden sonra Kürtçe konuşmak 
yasaklanmıştır. 1983 yılında çıkarılan 2532 sayılı yasa kapsamında, Türk 
yurttaşlarının ana dilinin Türkçe olduğunun ilan edilmesiyle “Kürt dilini 
kullanmak” on yıldan fazla bir süre boyunca suç sayılmıştır. İşte bu yasaklı 
yıllarda dengbêjlik Kürt dilinin kullanımı ile bağlantılı olduğu için devlet 
tarafından engellendi ve dolayısıyla ana dillerini konuştukları gerekçesiyle 
bölücülükle suçlanan dengbêjler için bu yıllar tam olmasa da suskunluk 
yılları olmuştur. Nitekim ninni dahil Kürtçe söylenen her şeyin sansürlen-
mesi dengbêjlerin bölücü olarak tanımlanması bu açıdan kayda değerdir. 
Görüşme yapılan dengbêjler yılları şöyle anlatmaktadır: “Dengbêjlik kolay 
gelmedi bugünlere. Tam on beş yıl ağzımı açmadım, kılam söylemedim 
çünkü yasaktı. Benim 200’ün üzerinde dengbêj kasetlerim vardı.  12 Eylül 
darbesiyle yasaklanınca alıp kasetleri toprağa gömdüm. Devlet yasaklam-
ıştı ferman êdewletêgirane (devletin fermanı ağırdır). Kürtçe anadilimizdir, 
bu yüzden herkes sahip çıksın yoksa dengbêjler biter” (İhsan Colemergi, 
Dengbej İsmail ile Röportaj, 2011). Leiden Üniversitesi öğretim üyelerin-
den Wendy Hamelink, röportaj yaptığı dengbêjlerin anlatılarına şu şekil-
de yer vermiştir: “Tüm yaşamını bir köyde geçiren 55 yaşındaki Dengbêj 
Mahmut, ustasını düğünlerde tanımış. İhtilalle birlikte tüm kasetlerini 
nehre atmış. 2001’e kadar ağzını bıçak açmamış. Bazen evde akşamları 
tek başına sabaha kadar şarkı söylemiş. Korku ortamından dolayı deng-
bêjliği unutmayı tercih etmiş” Her alanda görülen yasak sözlü kültürün 
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unsurları olan dengbêjleri, dervişleri etkilemiş ve bu kurumların yapısal 
olarak dönüşmesine sebep olmuştur. Dengbêjlik kaydına izin verilmeyen 
ve 1980-1991 yılları arasında Kürtçenin gündelik hayatta kullanılmadığı 
düşünülürse elbette bu sanatın icra edilmesi beklenemez. Dolayısıyla bu 
yasakların dengbêjlik geleneğinin gelişmesine engel olduğu söylenebilir. 
(Dengbejler Suskunluğunu Bozdu, 2011).

Dengbêjler, meydana gelen bu baskı ve yasaklardan dolayı bir kısmı 
farklı ülkelere sürgün edilmiş, birçoğu da göç etmek zorunda kalmıştır. 
Türkiye’den göç eden dengbejler başta Ermenistan olmak üzere İran ve 
Irak bölgelerinde seslerini duyurma olanağı bulmuşlardır. Buralardaki 
dengbejlerin daha özgür bir hayat ve imkânlarının olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de Modernleşmenin Geleneksel Yapıya ve Dengbêjliğe Etkisi

Dengbêjlik geleneği Kürt sözlü kültürünün temel yapısını oluşturmaktadır. 
Yazılı kültürün ve tarihin oldukça kısıtlı, dar bir çevrede karşılık bulabildiği 
Kürt toplumunda, sanatın, tarihin, dilin ve bir bütün kültürün yaratılması 
ve aktarılmasında büyük rol oynamıştır. Toplumun anlatıcısı, müzisyeni, 
âkil insanı, gazetecisi tüm bunlarla birlikte düşünüldüğünde aynı zamanda 
entelektüel olarak tanımlanabilecek olan dengbêjler, bu rollerini yüzyıllar 
boyunca muhafaza etmişlerdir. Fakat sözlü geleneklerin, yazılı kültür 
karşısında gittikçe önemini yitirmesiyle birlikte (yazıyla tanışan toplumların, 
sözlü kültür içerisinde anlama, anlatma, düşünme ve üretme işlevlerini 
zamanla kaybettikleri tüm toplumlar için yadsınamaz bir gerçekliktir) 
diğer sözlü gelenekler gibi Kürt sözlü kültürünün en önemli aktarıcıları 
konumunda olan dengbêjlik geleneğini de etkilediği söylenebilir. Zira 
dengbêjlik geleneği yaşadığımız dönemde büyük bir itibar kaybına 
uğramıştır. Fakat şunu hatırlatmakta fayda vardır: Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde okuma-yazma oranının düşüklüğü anlatı geleneğine 
olan ihtiyacın uzun yıllar sürmesine neden olduğu için dengbêjlik geleneği 
varlığını korumuştur. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde batılılaşma hareketiyle başlayan 
modernleşme süreci ve bunun bir devamı olan yeni Türkiye Cumhuriyet 
dönemine geçilmesiyle birlikte uygulanmaya konulan inkılaplar, Türkiye’de 
köklü bir modernleşme sürecini başlatmıştır. Bu dönemde her alanda 
egemen olan uluslaşma süreci, sistemli bir şekilde kültürel alanlarda da 
uygulanarak toplumu tek kimliğe dayalı ulusal kimlik yaratılmaya çalışılmıştır. 
Türkiye’nin kırsal bölgelerini de kapsayan bu modernleşme sürecinde yeni 
dönemde, modernizasyon ve şehirleşme ile etkileşim içindeki göçe zorlama 
hareketleri Kürt toplumunun, sosyal yaşamını ve yerleşimini değiştirmiştir. 
Dolayısıyla bu yıllarda dengbêjlerin mekânları, icra biçimleri, eğitimi ve 
kültür hayatındaki yerini farklı şekillere dönüştürmüştür. Yaşanan bu 
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toplumsal ve siyasal değişimlerle beraber dengbêjlerin gelenekleri yeni 
mecralarda icra edilir olmuştur. Zira dengbêjler, artık şehirde dengbêj 
evlerinde kendini ifade etmeye çalışmaktadırlar. Bu da bazı zorlukları da 
beraberinde getirmektedir. Örneğin, geleneksel olarak evlerde kurulan 
divan ortamlarında sanatlarını icra eden dengbêjler, bugün divanlarda 
olduğu gibi bir ortam kurgusuyla düzenlenmiş sahnelerde performanslarını 
göstermektedirler. Ancak bu klasik anlamda sabahlara kadar sürecek bir 
divan ortamı olmadığından, uzun kılamlardan bölümler kısaltılarak sunulur. 
Nitekim sözlü kültürde beden, mimik, ses tonu gibi araçlarla kolaylıkla 
bir sonraki nesle aktarılabilen anlam, önem arz etmektedir. Dengbêjler 
de hikâyelerini anlatırken jest, mimik ve beden hareketlerini kullanarak 
interaktif bir ortam kurarlar, bu mekânlarda ise dinleyici ile divanlardaki 
gibi bir interaktif ilişki olduğu pek söylenemez. Çünkü dengbêjler artık 
sahnede performanslarını sergilemektedirler. Nihayetinde sahne doğal 
ortamın dışında seyirliğe dönük, dinleyicinin dışında olan ve izlenen bir 
mekândır.

Dolayısıyla bu değişimin sonucunda işlevsizleşen dengbêjler şehrin getirdiği 
mekân olarak dengbêj evlerinde çevresinde eski rağbeti görmemekte 
ve artık toplum içinde kendilerine yer edinmekte zorlanmaktadırlar. Zira 
buradaki geleneklere olan bağlılık, dengbêjlerin kendi iç dünyasında 
anlamlandırabildiği bir bağlılık değildir. Zaten bütün dünyada görülen 
küreselleşme ve modernleşme de en çok bu tür yapılar üzerinde etkili 
olmaktadır. Geleneksel olanı bertaraf eden modernleşme, gelişmiş 
toplumlarda insanlara tatminkâr bazı değerler sunarken, geleneksel 
toplumlar bir türlü bu tatmini sağlayacak olguları bulamıyorlar ve bu da 
patoloji üreten bir sürece dönüşüyor.  Nitekim iyice yalnızlaşan dengbêjlere 
toplum, onlara artık eskisi kadar değer vermemektedir. 

Öte yandan bahsedilen bu değişimlerin sonucunda sözlü geleneklerin 
önemli problemlerinden biri olarak yeni icracılar ve temsilciler 
yetiştirememe sorunu, dengbêjlik için de bir problem haline gelmeye 
başladı. Zira usta çırak ilişkisi kalmamıştır. Dolayısıyla ‘dengbêj evleri” 
mevcut haliyle geleneğin tanınması, bilinmesi açısından önemli bir işlev 
üstlense de devamı açısından aynı derecede etkin olamamaktadır. Sonuç 
olarak denilebilir ki; modernleşme, politik süreçler, yazılı kültürün gelişme-
si ve buna bağlı olarak resmi eğitim kurumlarının yaygınlık kazanması ile 
birlikte yaşanan dönüşümün dengbêjliğin yaygın olduğu bölgelerde de 
yaşandığı ve bu dönüşümlerin tüm sözlü geleneklerde olduğu gibi deng-
bêjliğe de etkisi olmuştur.

Bunlara paralel olarak diğer bir problem ise küresel olarak gelişen bilgi 
teknolojileri ve bunun bir sonucu olarak iletişim araçlarının yaygınlaşmasıdır. 
Kürt toplumunun sözlü kültür dokusu olarak dengbêjlik geleneğinin 
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omuzladığı işlevlerin yerini artık TV, radyo, vb. gibi iletişim araçları almıştır. 
Bu kültürel açıdan önemle ele alınması gereken bir sorundur. Radyo, teyp 
vb. elektronik aletlerle klamların yeniden yayımlanması, dengbêjlerin 
klamı okumadaki yaratıcılık ve performanslarını etkilemesi, anlatıcı 
dinleyici arasındaki duygusal ve duyumsal bağları zayıflatmıştır. Dolayısıyla 
teknolojik araçların etkisi ile dengbêjlere olan ilgi de gün geçtikçe azalmaya 
başlamıştır.

Bahsedilen tüm bu etkenler dengbêjlerin ağır bir yükün altında olduğunu 
göstermektedir. Günün koşullarına adapte olmak için kimileri dengbêjliği 
bırakmak, kimileri de değişen ortamlar ve mekânlar içerisinde sanatlarını 
icra etmek zorunda kalmıştır. Abidin Parıltı’ya göre, “Dengbêjlerin modern 
gündelik hayat içinde yerleri kalmamış görünüyor. Çoktan uzaklaştılar 
bizden.” Evet, çoktan uzaklaştılar bizden. Onlar mı bizlerden uzaklaştılar, 
biz mi modern hayatların hengâmesi içinde onları “çağlar ötesinde kalmış 
bir zanaatı sürdürenler” olarak küçümseyerek öteledik?” (Parıltı, 2004, 
s.14-15). Modernizmden olumsuz etkilenen dengbêjlik geleneğinin son 
yıllarda değişen sosyolojik ve siyasi koşullar gereği bu durumun eski haline 
dönmesi imkânsız görünmektedir.

Dengbêjlik geleneğinin bugün itibari ile ne kadarının korunabildiği ve 
yaşatılabildiğine baktığımızda, gerek Kürt belediyelerinde gerekse kültür 
sanat festivallerinde onlara yer verildiğini görürüz. Kültür-sanat festivalleri, 
kültür merkezleri ve dengbêj evleri aracılığıyla bu gelenek yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. Ancak geleneğin yaşatılması hedefiyle yürütülen bu 
çalışmaların yanı sıra dengbêjler, dengbêjliğe olan ilginin azaldığını ve 
özellikle genç kuşakların bu geleneğe sahip çıkmadığını düşünmektedirler. 
Onların daha çok hareketli müzikleri sevdiklerini ve yeni nesillerin Kürtçeyi 
bilmemesinden kaynaklı olarak kılamları öğrenemediklerini yakınarak 
dile getirmektedirler. Dengbêj evlerine bakıldığında da, ağırlıklı olarak 
orta ve yaşlı kuşağın olması bu kaygıların haklılığını göstermektedir. Fakat 
öte yandan bu geleneğe önem verildiğini görmekteyiz. Bu ilginin temel 
sebebi Kürtlerin yeni kimliklerini oluşturma süreçleri ile bağlantılı olarak 
kültürün simgesi olduğu için dengbêjlere özel olarak önem verilmekte ve 
sınırlı da olsa ciddi bir dinleyici kesimin olduğunu belirtmek gerekir. Bu 
dinleyici hem geleneksel kesimden hem de Kürt orta sınıfı diyebileceğimiz 
ve kültürün öneminin farkında olan entelektüel kesimdir. 

Sonuç olarak şu söylenebilir; dengbêjlik geleneği form değiştirerek, 
devam etmektedir. Artık enstrüman kullanılarak bu klamlar okunmaya 
çalışılıyor. Sözlü kültür ürünleri edebiyat, müzik, roman, tiyatro ve şiir gibi 
yapılara kaynaklık ederek her dönem ve günümüzde gündemde kalmayı 
başarmıştır.
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Sonuç

Dengbêjlik geleneği; toplumdaki bölgesel ve küresel anlamdaki her türlü 
siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler ile yakından ilişkilidir. 
Geleneğin yaşandığı bölgeler çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı toplum 
yapılarını bünyesinde barındırmaktadır. Ancak bölgede tek kimlik anlayışı 
üzerine kurulan ulus-devlet yapılarının burada yaşayan toplulukların kendi 
kültür, dil ve kimliklerini yaşatma ve geliştirmelerine engel olduğu söylene-
bilir. Bunlarla beraber gelişen modernleşme ile birlikte Türkiye toplumunu 
yeniden inşa etme sürecinde ortaya konulan eğitim, sosyal ve siyasal 
yapılanmalardaki kuramsal dönüşümler tüm sözlü geleneklerde olduğu 
gibi dengbêjliği de etkilediğini söylemek mümkündür. Yaşanan toplumsal 
ve siyasal değişimlerle birlikte dengbêjlik geleneği ve buna bağlı olarak 
dengbêjlik mekânları da dönüşmüştür. Bahsedilen tüm bu etkenler sözlü 
geleneklerin önemli problemlerinden biri olarak yeni icracılar ve temsilcil-
er yetiştirememe sorununu ortaya çıkarmıştır. Böylelikle dengbêjliğin işlevi 
de sorgulanır duruma gelmiştir. 

Dengbêjlik geleneğinin bugün itibari ile ne kadarının korunabildiği ve 
yaşatılabildiği ciddi bir sorundur. Kültür-sanat festivalleri, kültür merkezleri 
ve dengbêj evleri aracılığıyla bu gelenek yaşatılmaya çalışılsa da Kültürel 
dokuyu geliştirme işlevini uzun süre sürdüren bu gelenek işlevlerinin 
çoğunu yitirmek üzeredir. Günümüzde gerek Kürt belediyelerinde gerekse 
kültür sanat festivallerinde onlara yer verilmektedir. Bu festivaller ya da 
kurulan dengbêj evleri mevcut haliyle geleneğin tanınması, bilinmesi 
açısından önemli bir işlev üstlense de devamı açısından aynı derecede 
etkin olamamaktadır. Zira Dengbêj Evi bugünlerde giderek turistik bir yere 
dönüşmektedir. Bu bağlamda dengbêjler, dengbêjliğe olan ilginin azaldığını 
düşünmektedirler. Geleneksel müziğe ilgi, yakınlık ve sahiplenmelerin 
de sadece ‘nostalji’ye gönderme yapmak, bu kadarıyla sınırlı kaldığı 
düşünülmektedir. 

Öte yandan bu çalışma kapsamında geleneği önemseyen kesimlerin de 
olduğunu gözlemledik. Özellikle Kürtlerin yeni kimliklerini oluşturma 
süreçleri ile bağlantılı olarak kültürün simgesi olan dengbêjlere, özel 
olarak önem verilmektedir. Günümüzde sınırlı da olsa dengbêjlere önem 
veren Kürt dinleyici kesimi var. Sonuç olarak dengbêjlik geleneği form 
değiştirerek devam etmektedir. Değişen rollerle de olsa teknolojik çağda bu 
sözlü kültürün varlığını sürdürmesi dikkate değerdir. Günümüzde modern 
müzik icra eden birçok Kürt müzisyen, edebiyatçı, tiyatrocu ve sinemacı bu 
gelenekten faydalanmakta ve eserlerine bu gelenek aracılığıyla zenginlik 
katmaktadır. Bir bütün olarak Kürt kültürünün ve özellikle de Kürt sözlü 
kültürünün en önemli unsurlarından biri olma özelliğini korumaktadır. 
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Nitekim geçtiğimiz yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren günümüze 
kadar hızla değişen ve karmaşıklaşan dünyanın siyasi, ekonomik ve 
sosyal yapısına paralellik göstererek sözlü kültür çalışma alanlarıyla gerek 
dünyada gerekse Türkiye’de dengbêjlik geleneği soysal bilimlerin dikkat 
çekici, özgün alt dallarının başında yer almaya başlamıştır. Bu sebeple 
makalemizde, toplumsal tarih ile paralel şekillenen dengbêjlik geleneği 
sözlü kültür bağlamında toplumsal değişme ve dönüşümler ana hatlarıyla 
ele alınarak sunulmaya çalışılmıştır.
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BİR HAYVAN SINIFI DENEMESİ OLARAK İMPARATOR’UN
HAYVANLARI: YILDIZ SARAYI ÖRNEĞİ

Rumeysa ÇAVUŞ1

Özet

Yerin ve suyun üstü, yüzeyi ve altı mahlûkatın yaşadığı ve yaşamalarının 
sürekli birbiriyle karşılaştığı ve kesiştiği mekânlardır. Bir an için kendilerine 
verilen isimlerden bağımsız düşünürsek, bu mekânları sürekli kat edenlere 
“yaşayanlar” diyebiliriz. Ne var ki düşünce tarihi içinde insanın akıl, mantık 
ve dil gibi nitelikleri kendine has kılarak, sınıflandırıcı bir jestle yaşayan-
ların geri kalanına yönelmesi, en genel anlamıyla yaşayanların “insan, 
hayvan ve bitki” olarak üç parça halinde düşünülmesine yol açmıştır. Bitki 
ve hayvanların “insanlar” tarafından sınıflandırılması ve bilinme biçimleri 
farklılıklar göstermiştir.

Genel anlamda bu türden bir sınıflandırma üzerine muhtemelen yakın tar-
ihli en önemli felsefi çalışmalardan biri Michel Foucault’nun “Kelimeler ve 
Şeyler”i dir. Henüz daha Önsöz’de, Foucault kitabın doğum yerini Jorge Luis 
Borges’in “John Wilkins’in Analitik Dili” adlı metnine atıfla bir görüşe dik-
kat çeker. Bu görüş Borges’in zikrettiği bir Çin Ansiklopedisi’nin hayvanları 
sınıflandırma biçiminedir. Bu kitapta hayvanlar, imparatora ait olanlar, içi 
saman doldurulmuş olanlar, evciller, süt domuzları, denizkızları, masalsılar, 
başıboş köpekler… testiyi kırmış olanlar, uzaktan sineğe benzeyenler gibi 
kategorilere ayrılır. Foucault bu sınıflandırmada birbirine uygun olmayan 
şeylerin yan yana getirilmesinden “daha beter bir düzensizlik” olduğunu 
düşünmektedir: Şeyler burada öylesine farklı yerlere ‘yatırılmış’, ‘konul-
muş’, ‘yerleştirilmiş’lerdir ki, onları kabul edecek bir mekân bulmak, on-
ların her birinin altında ortak bir yer tanımlamak olanaksız hale gelmiştir.”2

Bu çalışma, Borges’in kendine has sınıflandırmasından biri olan “impara-
tora ait” olan hayvanlardan yola çıkacaktır. Dolayısıyla siyasetin bir parçası 
olarak hayvanları düşünmenin tarihine odaklanılacaktır. Çalışma iki ayrı 
düzlemde işlenecektir. Bunlardan ilki; kimi dönemlerde diplomatik ilişkile-
rde bir armağan olarak hayvan, ikincisi; yöneticinin gücünün temsili açısın-
dan kendine ait olan hayvanları sergilediği bahçeler olacaktır. Hayvanın 
siyasi ilişkiler bağlamında bedeni, sergilendiği alanlar olarak ise bahçeler 
ele alınacağından makale, disiplinler arası bir literatür içermekle beraber 

1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Sosyoloji ve
 Metodoloji Doktora Öğrencisi
2 Foucault, M. (2013). Kelimeler ve Şeyler, İmge Yayınları, Ankara, ss. 11-15
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siyaset, dil, mekân ve hayvan çalışmalarının kesişme noktasında konum-
lanmaktadır. Mekânsal anlamda örneklem alanı olarak İstanbul’da bulu-
nan Yıldız Parkı ele alınacaktır. Yıldız Parkı, Sultan Abdülhamit döneminde 
çeşitli hayvanlara ev sahipliği yapmıştır. Döneme ait görseller üzerinden 
hayvan ve siyasetin kesişme noktaları ele alınacaktır. Çalışmanın somut-
laşması açısından; mekânsal olarak görsel materyallerden, dil ve söylem 
açısından ise siyasi olarak seçilen hayvan temsilleri ve imparator ile bütün-
leşen hayvan fikrinden yola çıkılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Hayvan, Dil, Bahçe, Sınıflandırma, Hayvanat 
Bahçesi, Yönetici, Sergileme. 
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Yaşadığımız döneme kadar canlılarla ilgili gelmiş geçmiş sınıflandırmaların 
tamamını unuttuğumuz bir resim düşünelim. Bu düşünce sınıflandırma 
meselesine dair bir reddediş veya eleştiri niteliği taşımamalıdır. Yine bu 
düşüncemiz sınıflandırmanın acı sonuçlarıyla duygusal olarak bir bağ kur-
mamalıdır. Dolayısıyla bu makale sınıflandırma meselesine ilişkin bir alt 
etme düşüncesi taşımaz. Sınıflandırmanın ne denli kötü ya da iyi olduğun-
dan bahsetmez. Var olan hiçbir ideolojiye yönelik sınıflandırma yorumu 
yapmayacak olup, hiçbir ideoloji ile de sınıflandırmayı beraber okumaya-
caktır. Ayrıca yine bu makale ne hayvanın ne olduğu, ne de haklarına ilişkin 
modern eğilimin yaklaşımı doğrultusunda bir “kurtuluş reçetesi” sunmay-
acaktır. Makale bir alternatif sunma vaadetmez, ancak tarihin bir kesitinin 
resmini sunmayı hedeflemektedir. O halde bu makale şunu söyleyecek: 
Sınıflandırma ezelden beri var olan değil, kurulan kurgulanan bir sistemdir. 
Farklı dönemlerde farklı biçimlere girmiş, farklı inceleme odakları üzerine 
yoğunlaşmış bir bilgi, iktidar ilişkisinin sonucu olarak karşımızdadır.

Michel Foucault’ya aşinalığı olan okuyucu makalenin bu hassas noktaların-
dan, Foucault’nun düşünme yöntemine yönelik yakınlığı hissedecektir. 
Foucault, şeyler üzerine düşünürken şeylerin kendisine gömülerek düşün-
memekteydi. Foucault, daima şeyleri bağlantıları ile düşünürdü. Yani şey-
lerin belirli zamanlarda iktidar ilişkileri bağlamında nasıl yoğrulduğunu, ne 
şekillere büründüğünü, nasıl işlediğini incelemekteydi. Konuya giriş olması 
bakımından makale boyunca kullanacağımız sınıflandırma yani taxinomi-
nin iktidar ile olan ilişkisinin tarihini Foucault’nun “Kelimeler ve Şeyler” 
kitabından hareketle düşünelim.

Sınıflandırmaya Dair Notlar

17. özellikle de 18. Yüzyıllarda hayat bilimlerine yönelik yeni bir merak 
yaygındı. Bu merak keşfetmenin dışında kalmaktadır. Bu dönemde ince-
lenen canlıya ait belirlenmiş birçok neden atfedilmektedir. Bu merakın 
keşfetmekten incelemeye dönüşünde teknolojik değişimlerin etkisi vardır. 
Mikroskobun icadı ve diğer teknik iyileşmeler bunlar arasında düşünüle-
bilir. Tüm bunlarla beraber tarıma yönelik ekonomik ilgi de yadsınamaz 
elbette. Tarım ve ekonomi arasında kalan alan ise dikkati egzotik hayvan ve 
bitkilere çekmiştir. Avrupa’yı deyim yerindeyse cezbeden “egzotik” bitkiler 
ve hayvanlar “doğu”ya ait olmasının yanında, bir araştırma konusu olarak 
rağbet görüyordu. Örneğin Jean-Jacques Rousseau 18. Yüzyıl ortalarında 
araştırma yapmak üzere bitki toplamaktaydı (Foucault, Kelimeler ve Şey-
ler, 2013, s.188). Egzotik olana yönelik bu eğilim özellikle oluşturulmaya 
çalışılıyordu. Bu yüzden “doğu”ya yönelik büyük araştırma ve keşif gezileri 
yapılmaktaydı. Bunlardan birkaçı; Tournefort’un Ortadoğu’ya, Adanson’un 
Senegal’e yaptıkları gezilerdir. 

Bu noktada farklı “zihniyet” biçiminden söz edilebilir. Descartes’tan iti-
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baren 18. Yüzyılın sonuna kadar etkisini sürdüren mekanist zihniyettir. Bu 
minvalde kimyaya yönelik çalışmalardan söz edilebilir. Bu gayretler 18. 
Yüzyıl boyunca dört başı mamur belli bir disiplinin yükselmesini sağladı. Bu 
dönemde yapılan çalışmalarda önemli olan ve benim çalışmamda önemli 
gördüğüm kısmı “taxinomia” yani sınıflandırmadır. Neden sınıflandırma? 
Çünkü sınıflandırma sade bir meraktan farklı işlemektedir. Artık doğa 
bilimleri için canlının “şey”leştiği dönemden bahsediyoruz. Canlı, araştır-
ma konusunun başat elemanı, kendisine sorular sorulan, yani mikroskop 
altında farklı deneylere verdiği cevapların zaptı tutulandır. Carl Linne, 
doğanın bir sınıflandırma içerisine girebileceğini savunmuştur. Linne bun-
ları savunurken Buffon ise çeşitliliğe vurgu yaparak doğanın belirli bir sını-
flandırmanın içine giremeyeceğini düşünmekteydi (Foucault, Kelimeler ve 
Şeyler, 2013, s.189).

 Linne koleksiyonu, hayvanların sınıflandırılması (London, 2016)

Bu tartışmaların haklılığı ve ne şekilde olduğu meselesi makalenin konu-
su açısından önemli değildir. Önemli olan bu iki farklı görüşün, yani sını-
flandırmanın imkânı veya imkânsızlığını savunurken hangi iki yaklaşımın 
çatışmasından bahsediyor oluşumuzdur. Bu iki ayrıksı ve çatışmalı tara-
flardan biri ilahiyat diğeri ise bilimdir. “Kendi yolunun basitliği, esrarını ve 
taleplerini yerleştiren ilahiyat ile doğanın özerkliğini tanımlamaya çalışan 
bilim arasındaki başat bir çatışmanın izinin bulunduğuna inanılmaktadır” 
(Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.189).

İlahiyat ve bilim arasındaki bu tartışmayı daha geniş ifadesiyle şu şekilde 
aktarabiliriz: Canlıların zamanın tüm düzleminde aynı oldukları ve herhangi 



299BİR HAYVAN SINIFI DENEMESİ OLARAK İMPARATOR’UN HAYVANLARI: YILDIZ SARAYI ÖRNEĞİ

bir dönüşüm yaşamadıklarını düşünen fikrin karşısında mikroskobik 
yöntemler vasıtasıyla henüz bilinmeyene yönelik araştırma ile “evrim ve 
hayatın kendine özgü” olduğu fikri vardır (Foucault, 2013, s.190). Bu iki 
ayrı fikrin yanında on sekizinci yüzyıla ait farklı bir tespit bulunmaktadır. Bu 
tespit ise biyolojinin bir disiplin olarak henüz var olmayışı ve bu sebepten 
henüz hayat kavramından bahsetmiyor oluşumuzdur. Biyoloji ve hayatın 
noksanlığının sebebi ise o dönemde doğa tarihi tarafından kurgulanmış bir 
“canlı tablosunun” esas alınmasıydı. 

Sınıflandırmanın Tarihi Üzerine

Biyolojinin olmayışı ve bir doğa tarihinden bahsediyor oluşumuz bizi tarih 
düşüncesine yönlendirir. 16. ve 17. Yüzyıl tarih düşüncesi doğayı konu ed-
inmek zorunda hissetmiştir. O döneme ait eserler arasında Belon Kuşların 
Doğasının Tarihi, Duret Bitkilerin Hayranlık Veren Tarihi, Aldrovandi ise 
Yılanlar ve Ejderhalar Tarihi bulunmaktadır. Burada Foucault’nun dikkat 
çektiği nokta doğa tarihi dediğimiz şeyin Aldrovandi’ye kadar canlı olan 
şeyin tarihi, onu dünyaya bağlayan tüm şebeke içindeki yeri oluşuydu. Bu 
şebeke kapsayıcı ve bütün bir şebeke olarak sunulmaktadır. 

(…) bir bitkinin veya hayvanın tarihini yapmak, onun unsurlarının 
veya organlarının neler olduklarını, ona benzer olarak bulunabilen 
şeyleri, ona atfedilen hassaları içine karıştırdığı efsane ve öyküleri, 
üzerinde yer aldığı armaları onun özünden imal edilen eczaları, 
sağladığı gıdaları, eskilerin ona ilişkin olarak aktardıklarını, 
seyyahların ona ilişkin olarak anlatabildiklerini söylemek demekti   
(Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.192). 

Aldrovandi incelediği hayvanı içinde bulunduğu şebekesiyle anlatmak-
tadır. Bu şebekenin özelliği ise aynı düzlem üzerinde canlının sergilenme-
sidir. Düzlem üzerinde sergileme, bir masanın üzerine saatin kendine ait 
olan parçalarının dışarı çıkarılmasıyla masanın üzerine fırlatılması gibidir. 
Foucault buna bir “hayvana dolanmış olan kelimelerin çözülmesi ve 
sökülmesi” demektedir (Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.193).  Bu-
rada hayvanın içindeki bir mekândan bahsedilmektedir. “Hayvana dola-
nan kelimeler”in sökülmesi hayvan temsilinin içinin açılmasıdır. Hayvana 
“dolanan” kelimeler hayvandan uzaklaşınca o hayvan hakkında ne konuşu-
labilir ne de görülebilir olur. Aldrovandi’den sonra hayvanı ele alan bölüm 
Linne’nin önerdiği betimsel bir düzenleme ile ilerler. İlerleme şu şekildedir: 

“Ad, teori, cins, tür, yüklemler, kullanımı ve bitirmek üzere, Litter-
aria. Şeylerin üzerine zaman tarafından bırakılmış olan dilin tümü 
söylemin kendi kendini anlatacağı ve keşifleri gelenekleri inançları, 
şiirsel biçimleri aktaracağı sınıra bir eklenti olarak sürülmüştür 
(Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.194).  
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Burada 17. Yüzyıl doğa tarihinin kendine ait işleyişini görebiliriz. 17. Yüzyıl 
ortasına kadar tarihçi bulduğu şeylere ve hayvanlara konuşma olanağı 
verendir. Ancak Klasik Dönem’de ise (1650-1800) yeni bir sınıflandırma 
düşüncesi doğrultusunda, hayvanların ve bitkilerin “tuhaf” bir şekilde yan 
yana ve bir arada, bir mekânda ya da “başka-mekân”da bulunması söz 
konusudur. Foucault’ya göre Klasik Dönem’in tarihe verdiği yeni anlamda 
artık belgeler “kelimeler, metinler veya arşivler değil de şeylerin çatıştıkları 
aydınlık mekânlardır: bitki derlemeleri, koleksiyonlar, bahçelerdir; bu tar-
ihin yeri, varlıkları her tür yorumdan ve etraftaki her cins konuşmadan 
arınmış olarak, kendilerini birbirlerinin yanı başında, görülebilir yüzeyleri 
ile sundukları ortak çizgilerine göre yakınlaştırıldıkları (…) zaman dışı bir 
dörtgendir (Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.195). Foucault’ya göre 
botanik bahçeleri ve hayvan koleksiyonları kurulması oluşmakta olan yeni 
bir meraka işaret etmez. 

                                    

Aldrovandi Sulu Boya Çizimleri (Aldrovandi, 2005)

Bu yeni durumdaki değişiklik, bu bitkilerin ve hayvanların “görülebildiği” 
ve buradan hareket ile tasvir edilebilediği mekândır. Foucault, Röne-
sans’ta da tuhaf hayvanların gösterisinin yapıldığına işaret eder. Ancak o 
zaman bu hayvanlar bayramların, düelloların ve efsanelerin bir parçasıdır. 
“Klasik Çağ’da düzenlendikleri biçimi ile doğa tarihi koleksiyonu ve bahçesi 
‘gösteri’nin dairesel geçit töreninin yerine, şeylerin bir “tabla” üzerinde 
sergilenmesini geçirmiştir.” Hayvanların hayvanat bahçeleri ve zooloji mü-
zelerinde görünür yüzeylerinden ibaret sergilenmelerini bu yeni durumun 
örneği, görme ve sergileme rejimi olarak düşünebiliriz. Çünkü hem hayva-
nat bahçeleri hem de zooloji müzeleri hayvanların sergilenmek üzere özel 
bir kompozisyon dahilinde bir araya getirildikleri, dizildikleri ve yerleştiril-
dikleri mekânlardır. Hayvanat bahçesinde sergilenen bir aslan artık salt bir 
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görüntüdür ve pek de uzağında olmayan deve kuşuyla bu anlamda yan 
yana gelmektedir. Bu adlandırılması güç birlikteliğin mekânına başka-me-
kân, yani heterotopya denilebilir. Hayvanlar hayvanat bahçesinde ancak 
bir görüntü olarak var olabilir. 

Mekânsal tezahürleri bu şekilde olan sınıflandırma 19. Yüzyılda doğa tar-
ihinin düzenlenmesinde de etkin rol oynamıştır. Zira 19. Yüzyıl tarihçileri, 
“doğru bir tarih” yazımına var olan sınıflandırma içinde girişmişlerdir (Fou-
cault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.197). Artık düzene sokulmuş bir doğa 
tarihinden bahsetmekteyiz. Ayrıca doğa tarihi görebildiği şeyi adlandır-
ması üzerinden işlemektedir. Bu anlamda yine ilahiyatın dışında bir yoldan 
ilerlemektedir. Böylece hiçbir gizemi barındırmaksızın, uzaktan “saf olarak 
gözüken eda” ile ilgilenir. Bu anlamda muhataplarına yeni bir “görülebilir-
lik” alanı açmaktadır. 

Bu “görülebilirlik” meselesini gözlem yönteminden ayrı tutamayız. Gözlem 
18. Yüzyılda “hassas bir bilgi” üretme konusunda önemli bir yöntem olarak 
görülmektedir. Dolayısıyla kendini masalsı anlatılardan arındırmıştır. Be-
lirsizlik ve değişkenlik dışlanmış evrensel olarak kabul edilebilecek unsur-
lar için çalışmalara girişilmiştir. Bunu dinsel bakışın dışında mercek yani 
mikroskopla gözlemlemişlerdir. Hatta Tournefort, “birlikleri tanıyabilmek 
için onların değişimlerinin her birini dinsel bir titizlikle incelemekten 
çok onları göze göründükleri halleriyle çözümlemenin daha iyi olduğunu 
düşünüyordu” (Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.199). 

Görülenin ardına inerek görülebilir olanı gözlem ve mercek yöntemi ile 
çözümleme fikri, kendiliğinden görünen canlının bütün benzerliklerinden 
arındırılarak görünebilir temsiller olarak doğa tarihindeki sınıflandırmaya 
yerleştirilmesi demektir. Bitki ya da hayvan ile karşılaşan gözlemci bu yer-
leştirmeyi evrensel kabul gören haliyle dört şekilde yapmaktadır. Bunlar: 
Unsurların biçimi, miktarı, mekâna birbirlerine nazaran dağılma biçimleri, 
her birinin nispi büyüklüğü olarak geçmektedir. Bunları bir yapı olarak 
düşündüğümüzde gözlemcinin kullandığı bir alet olarak yapı görüneni 
“sınırlandırarak ve filtreden geçirerek” yani devşirerek onun sınıflandırma-
ya bir dile aktarılmasını sağlar (Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.200-
201).

Doğa tarihi üzerinden bilim, Foucault’ya göre bir dil olarak tanımlanır. 
Çünkü gözlem ve mercek ile incelerken incelediğini çizgisel bir dizi haline 
sokar, temsili ve evrensel bölümlere ayırır ve böylece aynı temsil üzerin-
den birçok cümleye olanak sağlamış olur. “Tek ve aynı hayvan, tek ve aynı 
bitki temsilden dile doğru yapının kabiliyeti ölçüsünde aynı şekilde tasvir 
edileceklerdir.” Çünkü incelenen şey görünmeyen dokular tarafından değil 
yüzey ve hatlar tarafından sunulmaktadır (Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 
2013, s.203). Böylece doğa tarihi hayvan ve bitkinin görmediğimiz içini 
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değil, aksine gördüğümüz şeylerin tarihi incelemektedir. Yani anatomik 
olan değil, bizzat göze gelen şey konu edinilmiştir. Dolayısıyla sınıflandırma 
görülebilirlik yüzeyleri üzerinden on yedinci ve on sekizinci yüzyılın karak-
teristiğini oluşturmuştur. 

Batı ilahiyatının varlığa yaklaşma tarzı yerini düzenleyici, adlandırıcı ve 
bütünlük içinde çerçevelenmiş bilim sistemine bırakmıştır. Bilimin kendi 
içerisinde ise on altıncı ve on yedinci yüzyıl varlığa bakışında temel bir fark 
vardır. Örneğin 16. Yüzyılda, çeşitli hayvan cinsleri ayrılıyordu, ayrılan bu 
cinsler arasındaki ayrım farklılıklar üzerinden yapılmamaktaydı. Her varlık 
bir damga taşıyarak kendi kendini işaret etmekteydi. Ancak on yedinci 
yüzyılda sınıflandırma farklılıklar üzerine kurulmuştur. Sınıflandırma bir 
canlıya ait olan şeyi bilmek onun önündeki ve ardındakinin canlının ne 
olduğunu bulmak için ciddi bir adım kabul edilmekteydi. “Bir hayvan veya 
bir bitki, onda kayıtlı olarak bulunan bir izin işaret ettiği -veya açık ettiği- 
şey değildir; o başkalarının olmadığı şeydir; ancak ondan ayrıldığı sınırda, 
kendinde var olmaktadır (Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.215).

16. ve 17. Yüzyıllarda hayvanlar veya bitkilere olan bu bakışın on sekiz-
inci yüzyıla gelindiğinde belli bir amaç doğrultusunda kullanılan bir “dis-
pozitif”e dönüştüğünü fark etmek mümkün. Burada “dispozitif” kavramını 
Foucault’nun tarif ettiği şekliyle alıyorum. Dispositifler, bilgi ve iktidar 
arasındaki söylemsel veya söylemsel olmayan biçimler olarak kendini 
gösterir (Foucault, Entelektüelin Siyasi İşlevi, 2000, s.115-122). Dispositi-
fler; deneyimler, deneyimleri kuran hakikat oyunları, bu hakikatlerin 
oluşturduğu kimlik, kimliğin dayattığı sınırlar iktidar ilişkileri içerisindedir. 
Canlılara yönelik sınıflandırmayı da bu kavramla düşünebiliriz. İktidar il-
işkileri kimi zaman bireyleri disipline, nüfusları ise yönetimsellik açısından 
ele alır. Bu ele alışında bir veya bir çok dispozitiften faydalanır. Dispoziti-
fler disipline etme veya yönetimsellikte yardımcı düzenleyiciler veya kimi 
zaman düzenlemenin kendisi olarak düşünülebilir.

Hayvan veya bitkiye bakışın kendisi, belirli bir hakikati ve söylemi sınıflan-
dırma vasıtasıyla kurmaktadır. Kurduğu hakikat oyunları ile on sekizinci 
yüzyıla geldiğimizde doğaya yönelik bir meraktan bahsetmiyoruz. Artık bu 
yüzyılda bilgi ve iktidar ile doğada süreklilik vasıtasıyla bir düzen kurulmaya 
çalışılmaktadır. Doğal tarih, bilim olarak var olabilmek için sürekliliği çeşitli 
mekânsal biçimler olarak düzenlemiştir. Örneğin sınıflandırmayı insanların 
gözleri  önünde tabla yüzeylerinde yapmaktadır. 

Tabla üzerinde sergilenenler, bir canlı türünün bütününe ait olan parçalar 
olarak karşımıza çıkar. Bu bir atın toynağı, bir filin dişi, veya bir boynuz ola-
bilir.  Mekânda hayvanın bütününe ait olan parçalar, bölünür, alt üst edilir 
ve zamanı kat ederek donuklaşır. Canlılar sürekli olarak bir tablada tasnif 
edilerek sabitleşir. Bu sabitlik aynı zamanda “doğanın başlangıcı belirsiz 
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tarihine” (Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.122) atıf yapmaktadır. 
Hayvan, bitki veya kimi zaman insanlara ait olan parçalar klasik çağda bir 
evrim düşüncesine gönderme yapmazlar. Aksine makalenin başında da be-
lirtildiği gibi tabla üzerindeki parçalar sabit, çıplak bir görüntüden ibarettir. 
Bu görüntülerin zamanla olan ilişkileri ise “evrimcilik” fikrinin zaman ile 
olan ilişkisinden farklıdır. 

Zaman artık “sınıflandırıcı tablanın bütününü gelişmenin sonlu veya son-
suz hattı” (Foucault, Kelimeler ve Şeyler, 2013, s.125) üzerinde ilerleyişini 
göstermez. Bunun yerine zaman “cinslerin sürekli şebekesini oluşturacak 
olan kutuların her birinin birbiri ardı sıra ortaya çıkartmaya” (Foucault, Ke-
limeler ve Şeyler, 2013, s.225) yarayacaktır. Dolayısıyla tabla canlıyı yavaş 
yavaş ve ardışık olarak kuran bir mekândır.  Tablanın kendisine, bitkiden 
söz ediyorsak bir botanik bahçesinde ya da doğa tarihi müzesinde, hayvan-
dan veya insandan söz ediyorsak zooloji müzesi veya hayvanat bahçesinde  
rastlamak mümkün hale gelir. Bu gördüğümüz, gösterilen şeylerin iktidar 
ilişkilerinden ayrılmayan bir tarihi var. İktidar ilişkieri özelinde bu mekânlar 
belirli düzenlemelerin ürünüdür. Üretilen belirli ihtiyaçlara cevaben ortaya 
çıkmış bu mekânlar günümüze dek değişen iktidar ilişkilerin düzenlemel-
erinden bağımsız değildir. İktidar ilişkileri çerçevesinde farklı bilme biçim-
leriyle yeniden düzenlenen hayvan ve ait olduğu sınıflandırma değişerek 
mekânlarda kendini göstermektedir. Makalenin buraya kadar olan kısmın-
da doğa tarihi dolayısıyla canlıya yönelik yaklaşımın nasıl değiştiğini ince-
lemiş olduk. Sınıflandırma dediğimiz “şey”in hangi yollardan geçerek son 
hallerini aldığını görmüş olduk. Sınıflandırma refleksinin kendisi tartışmaya 
açılmış oldu. Tam da bu noktadan sonra sınıflandırmaya yönelik bir eleştiri 
edebiyattan sesleniyor olacak.

Jorge Luis Borges’in Hayvanları

Hayvanlara dair günümüze kadar gelen ve günümüzde de şekillenen bir 
taksonomi mevcuttur. Tür ve cins tartışmalarını beraberinde getiren bu 
konu başka bir makalenin konusudur. Ancak tür, cins ve dolayısıyla sını-
flandırma meselesinin kendisine ciddi bir eleştiri sunduğunu düşündüğüm 
Jorge Luis Borges’i meşhur taksonomisi yani sınıflandırmasını yeniden pay-
laşmak istiyorum.

Borges 20. Yüzyılı yaşamış deneme, öykü, şiir yazarıdır. Borges’in 
hikayelerinin ya da denemelerinin pek çoğunda bir hayvan figürüne 
rastlamak mümkündür. Ancak bu bölümde incelemek istediğim Borges’in 
“Öteki Soruşturmalar” kitabında yer alan “John Wilkins’in Çözümsel Dili” 
denemesidir. Borges denemenin başında Britannica Ansiklopedisinin on 
dördüncü baskısına dikkat çekiyor. Bu baskıda John Wilkins’in biyografisinin 
haricinde bilgi olmadığından bahsediyor. Bunun sebebinin de Wilkins’in 
“tuhaf” düşünceleri ve kurmacalarının olduğundan söz ediyor. Bu sebeple 



304 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

de Wilkins ve saçmalıklarının ansiklopedide yer almadığını belirtiyor. 
Öyle ki Wilkins yaşamı boyunca: Tanrıbilim, şifreli yazı, müzik, saydam 
arı kovanları üretme, görünmeyen gezegenin yörüngesi, aya yolculuğun 
mümkün olup olmadığı, bir dünya dili yaratmanın mümkün olup olmadığı 
ve böyle bir dilin ilkeleri gibi konuları düşünmüş bunlar üzerine yazmıştır. 
Hal böyle olunca da gerçeklikten uzak pek çok tuhaflığıyla (Borges’in 
tabiriyle bol bol mutlu tuhaflıklarıyla) bir ansiklopediye girecek düzeyde 
biri olarak kabul görmemiştir. 

John Wilkins 17. Yüzyılda yaşamış ve Borges’in döneminde tek bir baskısı 
olmayan “An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language” 
isimli kitabı 1668’ de kaleme almıştır. Kitap bir serinin sonuncusu yani 
Wilkins’in üzerine düşündüğü son konu olan “bir dünya dilinin ilkeleri” 
üzerinedir. “17. Yüzyılda Wilkins’in düzenlediği evrensel dilde her sözcük 
kendi kendini tanımlamaktaydı” (Borges, Öteki Soruşturmalar, 130). Wilkins 
evreni kırk kategoriye bölmüştür. Bunların her biri kendi içinde tekrar tekrar 
bölünüyordu. Bölünen alt türler yeniden ve yeniden bölünüyordu. Borges, 
Wilkins’in çözümsel dilinin sözcüklerinde her harfin, anlamlı ve önemli 
olduğu görüşündedir. Wilkins’in kırk kategorisinde her bir kategorinin adı 
vardır. Örneğin sekizinci kategori taşlardır. Wilkins taşları adi, orta değerli, 
değerli, saydam ve erimeyen şeklinde sınıflandırmıştır. Borges’e göre diğer 
kategorilerde belirsizlikler, eksikler, tekrarlar ile doludur. Bu kategoriler, 
alt türler, onların da alt kategorileri şeklinde uzayan liste Borges’e Dr. Franz 
Kuhn’nun “İyilikçi Bilgilerin Göksel Kenti” adlı Çin ansiklopedisi hakkında 
söylediklerini anımsatıyor. Bu ansiklopedinin son sayfalarına doğru diyor 
Borges bir hayvan sınıflandırmasından bahsedilir. Bunlar sıralı kümeler 
olarak on dört kümedir: (a) İmparatora ait olanlar, (b) mumyalanmışlar, 
(c) terbiye edilmişler, (d) meme emen domuzlar, (e) deniz kızları, (f) masal 
yaratıkları, (g) başıboş köpekler, (h) bu sınıflandırmaya girenler, (i) deli gibi 
çırpınanlar, (j) sayılamayacak kadar çok olanlar, (k) deve kılından ince bir 
fırçayla resmedilenler, (l) ötekiler, (m) biraz önce bir sürahiyi kıranlar, (n) 
uzaktan sinek gibi görünenler (Borges, 2012, s.132). 

Borges’in böyle bir sınıflandırmayı alıntılandırmasının, sınıflandırmanın 
temel refleksinin dışında bir zihinsel seyir olduğunu görüyoruz. Sınıflan-
dırılmış olan hayvanlar birbirleri ile bağlantıları olmayan kümeler içerisin-
deler ve belki de kimi zaman aynı hayvan birden fazla başlığın altında yer 
alıyor olabilir. Böylece Borges, sınıflandırmanın bir yanıyla keyfi olduğuna 
yönelik örnek vermiş oluyor. Sınıflandırmanın dışarıda tuttuğunu iddia et-
tiği keyfilik, Borges’in bu örneği ile algıyı tersine çeviriyor. Borges’in alıntı 
olarak bir kitaptan aldığını iddia ettiği ya da uydurduğu sınıflandırmada, 
ayırıcı unsurun ne olduğuna dair bir fikir edinebilmek mümkün değil. Sını-
flandırılan “hayvan”lar çevre koşullarına, beslenme biçimlerine, barınma 
biçimlerine, soluk alıp verme biçimlerine, avlanma biçimlerine göre mi 
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ayrıldı? Bilmiyoruz, hiçbiri veya tamamı olabilir. İlk bakışta evet bu bir sını-
flandırmadır. Bu sınıflandırmada kimisi görüntüsüne göre, kimisi neden 
orda olduğunu bilemeyeceğimiz haliyle var olan başlıklar. Ve tabi tama-
mıyla keyfi olduğunu hissettiren başlıklar. Başlıkların keyfi oluşu, saçma 
duruşlarından veya bir hayal ürünü gibi görünmelerinden kaynaklanmıyor. 
Borges bütün bir sınıflandırma düşüncesine yönelik genel bir keyfiliğin 
hakim olduğunu vurguluyor. 

Keyfi olma, belirsizlik hali sınıflandırmanın uzaklaşmaya çalıştığı bir 
muamma iken, Borges’in örneği ile keyfi oluş sınıflandırmanın kaderi 
oluveriyor. Her ikisi de birbirinden ayrılması mümkün olmayan ya da 
aynı olan refleksler olarak kurgulanmış oluyor. Belirsizlikler ve keyfi 
tanımlamalarda uzaklaşmaya çalışan sınıflandırma düşüncesi Borges’in 
bakışı ile aynı noktada dönüp duruyor. Zamanı donduran tanımlamalar, 
parçalar, nesneler, unsurlar bir makineye girermiş gibi okunup yeni 
biçimlerini alarak sınıflandırmadaki yerine almış oluyor. Niyet okuyarak 
düşünmek gerekirse Borges bu ciddiyeti aşırı derecede gülünç buluyor. 
Üzerine düşünmek ve ideal bir sınıflandırma örneği sunmaya bile 
yeltenmeden, özensiz seçilen başlıkları bir çırpıda nereye ait olduğu 
bilinmeyen yerlerden koparıp bir araya getiriveriyor. Bu gülünç özensiz 
seçişler ciddi bir meseleden bahsediyor. Bir çırpıda okuduğumuz yığın yığın 
sınıflandırma örnekleri : “İmparatora ait olanlar, mumyalanmışlar, terbiye 
edilmişler, meme emen domuzlar, deniz kızları,  masal yaratıkları, başıboş 
köpekler, bu sınıflandırmaya girenler, deli gibi çırpınanlar, sayılamayacak 
kadar çok olanlar, deve kılından ince bir fırçayla resmedilenler, ötekiler, 
biraz önce bir sürahiyi kıranlar, uzaktan sinek gibi görünenler” ne zaman, 
ne de bir ortam fikrinden besleniyor tümüyle parçalı, dağınık, saçılmış 
kısacası “düzensiz” bir sınıflandırma.  Nasıl kulağı tırmalıyor değil mi? 
Zaten sınıflandırma bu değil midir? Aralarında bir bağ olması kimi zaman 
gerekli değildir. Toparlayıcı ve genel ifadeler olarak karşımıza çıkarlar ve 
düzensizliklerin berbat bir düzeni olarak oradadırlar.

Bu sınıflandırma alıntısı veya Borges’in yalanı Michel Foucault’nun 
haklı kahkahasını anlaşılır kılıyor. Bundan bu kısmın son bölümünde 
bahsedeceğim. Öncelikle buraya kadar yapılan anlatım ve sonunda 
sınıflandırma yeni bir dilin de denemesi niteliğinde. Biraz tersten 
düşünürsek şeylerin bir düzensizlik içinde bir arada olduğu düzenden 
bahsediyoruz. Borges için kitapta yer aldığı noktaya kadar var olan 
bu sınıflandırma bir kurmacadan ibarettir (yanlış okumadınız). Hatta 
böyle bir Çin ansiklopedisine bile kimse henüz rastlamamıştır. Ama 
okurken kendinden emin kelimelerle kurulan ögeler sayesinde hakikaten 
bunun Çin’e ait bir dönemin sınıflandırması olduğu fikrine kapılıyoruz. 
Referanslar verilmiş, kitapta yer alan kısım tarif edilmiş (son sayfalara 
doğru), sınıflandırmalar belirlenmiş merak edip araştırdığınızda ise böyle 
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bir ansiklopedinin yalnızca Borges’in zihninde olduğunu anlamış oluyoruz. 
Bu Borges’in sanatının bir tarzı ancak sınıflandırmaya da vurucu bir eleştiri. 
Sanki Borges şöyle diyor; sizin sınıflandırma deyip soy bilimini kurduğunuz, 
kökenlerini merak etmekten şaşkına döndüğünüz şeylerin tamamı ancak 
benim uydurma sınıflandırmam kadar hakikat olabilir. 

Söylediğinin hakikat olduğunu çeşitli düzenlemelerle sunan bir bilgiden 
ne kadar farklı bu? O halde insan bedeni, hayvan denen şeylere dair 
tanımlamaların bir “bilgi”ye dayanarak oluştuğunun inandırıcılığı ancak 
Borges’in tatlı bir uydurmayla sunduğu Çin ansiklopedisi kadar inandırıcı 
olabilir mi? Burada her şeyden şüphe edilmesi gibi yavan bir yargı 
çıkmıyor elbette. Borges, bize yapılan bütün sınıflandırmaların, kendisinin 
uydurduğu bir uydurma denemesi olduğunu söylüyor. Borges’in atıf 
yaptığı kitabın olmadığını fark ettiğimizde ne yaparız? Ondan uzak dururuz. 
atıf vermekten kaçınırız. Çünkü akademik “ahlak” bunu gerektirir şeklinde 
öğrenmişizdir. Bununla beraber bir sürü sınıflandırma da öğrenmişizdir. 
İki görsel, birkaç bilimsel tabir ve birkaç iyi denk gelmeyi bir veri kabul 
ederiz. Canlılar üç kategoriye ayrılır; bitkiler, hayvanlar, insanlar. Gerçekçi 
ve uygulanabilirdir. Bu başlıkların altı doldurulur, basılır, okutulur, kitaplar 
vardır sayfa numaraları vardır, yazarlar vardır. Bu yüzden de Borges’in Çin 
ansiklopedisi kadar gerçektir her biri. Bu sınıflandırmayı neden paylaştım?  
Çünkü hayvan denen şeyin kabulü ile ilerleyen sınıflandırmalar yerine 
Borges’in uydurmasını tercih ediyorum. Zira Borges, her şeyin hakikate 
dayandığını ve dayanması gerektiğini gösteren gerçeklerdense daha 
gerçek bir meseleden bahsediyor ve tekrarlanan ezberlerden ayrıksı 
durmanın ışığını yakmış oluyor. Bu yüzden de bu çalışma tam da Borges’in 
“uydurma” taksonomisini ele alarak imparatora ait olan hayvanlara 
odaklanıyor.

İmparatora Ait Olan Hayvanlar

Borges’in sınıflandırmasına ait olan bu tür, aslında zamanımıza dek hüküm 
sürmüş tüm yöneticilerin sahip olduğu irili ufaklı hayvanların varlığını ak-
lımıza getirir. Bu hayvanları diğerlerinden ayıran hükümdarın veya yöneti-
cinin koleksiyonuna ait olmalarıdır. Hükümdarlar yönettikleri topraklarda 
belirli mekânlar düzenlerler. Düzenledikleri mekânlardan biri de kendile-
rine ait olan bahçeler ve bahçeler içerisindeki hayvanlardır. Bu hayvanlar 
hükümdarın bedeni ve gücü ile özdeştir. Bir aslana, güzel bir papağana sa-
hip olmak yahut yeryüzündeki masalsı bir yaratığın dişinin onların düzen-
lediği mekânda bulunması bir zenginlik, refah ve güç alametidir. 

Hükümdarlar şimdilerdeki gibi türleri “korumak” veya bilimsel, eğitsel 
faaliyetlerin arttırması düşüncesiyle bahçelerinde hayvan koleksiyonları 
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barındırmazlardı. Onlar için önemli olan o hayvanın güzelliği, gücü veya 
yegâneliğidir. Kendilerinin o hayvana sahip oluşu önemlidir.  Bu anlamda 
hükümdarların hayvanat bahçeleri, günümüz hayvanat bahçelerinin kapa-
tma, koruma ve eğitsel amacından ciddi anlamda ayrı düşmektedir. Bu 
bakımdan “nadire kabineleri” dediğimiz mekânsal, masalsı dünyaya aitle-
rdir. Rönesans dönemi nadire kabinelerinin birkaç kategorisi vardır bunlar; 
naturalia, artificalia, scientifica, mirabilia, bibliotheca.

Ali Artun’a göre Topkapı Sarayı Koleksiyonu da Avrupa’daki diğer impar-
atorluk koleksiyonlarından ayrı değil, hatta yukarıdaki kategoriye göre 
düzenlenmiş mekânlardır (Artun, Mümkün Olmayan Müze, Müzeler Ne 
Gösteriyor, 2017, s.16). Koleksiyonun naturalia kısmı botanik ve zoolo-
jik koleksiyonlardan oluşmaktadır. Bu kısımda devekuşu yumurtaları, fil 
dişleri, gergedan boynuzları, kaplumbağa kabukları bulunmaktadır (Artun, 
Mümkün Olmayan Müze, Müzeler Ne Gösteriyor, 2017, s.16). İmparatora 
ait olan bu hayvanlar canlı veya cansız olarak düzenlenen bu mekânda 
yerlerini almaktadırlar. Hatta kimi zaman belli bir hayvana ait olduğu 
düşünülen parçalar da burada yer almaktadır.

Hükümdarların diğer devletlerle ilişkisinin tesis edilmesinde canlı ya da 
cansız bu hayvanlar veya parçalarının işlevleri büyüktür. Örneğin, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın böyle bir parçaya sahip olabilmek için diplomasiyi devr-
eye soktuğu bilgisine sahip oluyoruz. Sultan Süleyman, bir atın gövdesine 
ve başına, ceylanın bacaklarına ve bir aslanın kuyruğuna sahip kutsal bir 
varlık olan unicorn boynuzuna sahip olmak için hayli uğraş vermiştir. Bu bir 
araya gelmeyecek parçaların bir araya getirdiği masalsı hayvanın boynuzu 
için özel olarak İbrahim Paşa’yı Venedik Senatosuyla iletişime geçmesi için 
hassaten görevlendirmiştir (Artun, Mümkün Olmayan Müze, Müzeler Ne 
Gösteriyor, 2017, s.16).

  

Maerten de Vos Unicorn Tablosu (Vos, 2015)
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1530-31 yani bir yıllık süre sonunda iki devletin dostluğunun nişanesi 
olarak bu boynuz Sultan’a bir törenle sunulmuştur (Artun, Mümkün Ol-
mayan Müze, Müzeler Ne Gösteriyor, 2017, s.17). Dostluğun nişanesi 
olarak armağan edilen hayvanların yanı sıra hükümdarın farklı türle-
rden hayvanlara sahip olması ve bu hayvanları gelen elçilere göstermesi 
hükümdarın gücü dolayısıyla siyasetin bir parçası olmuştur. 1529 yılında 
Kanuni Sultan Süleyman’a Kutsal Roma İmparatoru I. Ferdinand’ın elçisi 
olan Avusturya’dan gelen Johann Hoberdanacz, Topkapı Sarayı’nda değerli 
iki adet fil görmüştür. İki yıl Habsbourg elçilik heyeti, fillere ek olarak züra-
fanın olduğuna tanıklık etmiştir (Günergün, 2006).

Burada fark edilmesi gereken bir nokta var. Yönetici düzenlediği mekân-
da bulundurmak ve koleksiyonuna eklemek istediği parçayı alıp, alama-
ma meselesini siyasetin bir parçası olarak görmektedir. Öyle ki boynuzun 
teslimi bir temsile işaret eder. Devletlerarası armağan olarak, hükümdara 
ait olan hayvanlar için ortak bir özelliktir bu. Dostluğun temsili olarak siyasi 
bir unsur olarak hayvandan veya parçasından söz edilir. Boynuzun teslim 
edilişi sonrasındaki süreç ise daha farklı işlemektedir. Artık size ait olan bu 
parçadaki kelimeleri sökerek boynuza yeni bir tarih yazabilirsiniz. Onu sa-
hip olduğu öyküden sıyırıp başka bir temsil olarak gösterebilirsiniz. Müzel-
er ve elbette hayvanat bahçeleri bu işlevi görürler. Artık o sergilenen şey 
veya canlı İmparatora ait olan tarihi konuşur ve bu konuşması ile siyasi bir 
işlev yüklenir. Biriktirilen, toparlanan bu şeyler bir arşivciliktir. Jacques Der-
rida’ya göre arşiv humması, bastırılamayan bir kökenlere dönme arzusu, 
bir ev hasreti en arkaik mutlak başlangıç yerine dönüş nostaljisidir. Arşiv 
ötekine ait olduğu için biriktirilebilendir dolayısıyla bir şiddetin kaydıdır 
ama aynı zamanda “ileriki gelişmeleri güvence altına almanın bir yoludur 
da çünkü arşiv olayları ya da gelecek olayların arşivlenebilir olmasını 
sağlayacak kriterleri üretir. Böylece arşivin kontrolü sadece geçmişin değil 
geleceğin de kontrolü anlamına gelir (Derrida, 1995, s.9-63).

Hükümdara ait olan, sergilenmek maksadıyla oluşturulan koleksiyonlar 
siyasi bir rol üstlenmiş olurlar. İmparatora ait olan hayvanların sergilen-
mesi ile hükümdar geçmişi kontrol altına almış olur. Nadir bir “tür” hayvan 
geçmişten gelmiş olabilir ve bu hali ile bir hükümdara ait olması o hüküm-
darın yalnızca şimdiyi değil geçmişin ve geleceğin de kontrolünü sağlayabi-
leceğinin işaretlerini barındırır. Başka hayvan türleri ise farklı birçok türün 
sergilenebildiği mekânsal bir düzenleme ile sunulabilir. Bu düzenlemenin 
örneği olarak hükümdara ait olan hayvanat bahçeleri gösterilebilir. 

Hükümdara ait hayvanat bahçelerinde farklı birçok hayvan aynı sınırlar 
içerisinde beraber yer almış olurlar. Hükümdar yalnızca tebaasını değil 
aynı zamanda hayvanları da egemenliği altına almıştır. Gücünün ve siyasi 
başarısının temsili olarak armağan edilen hayvan, diğer hayvanlarla yan 
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yana geldiğinde artık hükümdarın iktidarına işaret eden başka bir tebaaya 
da denk düşmüş olur. Böylece sınıflandırma içerisinde farklı bir “tür” inşa 
edilmiş olur. Hükümdara ait olması münasebetiyle sergilenmeye değer 
görülen bir hayvan türünden bahsedilmiş olur.   

Farklı coğrafyalardan gelen hayvanların barışı temsil etmesinin yanında 
daha başka bir özelliği daha vardır. Hükümdar, kendisine armağan edilen 
veya özellikle isteyip sahip olduğu hayvanların “ait olduğu topraklar ve 
kültürler üzerindeki gücünü” (Artun, Mümkün Olmayan Müze, Müzeler 
Ne Gösteriyor, 2017, s.21) hayvanat bahçeleri vasıtasıyla da göstermiş 
olur. Hükümdara ait olan gösterim mekânları, nadire kabinelerinden farklı 
bir görev üstlenir. Nadire kabinelerinden bu gösterim mekânlarına geçiş 
Rönesans sonrası modern müzelere geçiş dönemine denk gelmektedir. Bu 
geçiş konusu devasa bir literatür içeriyor. Makale için önemli olan kısmı 
ise, hükümdarlara ait olan, modern müzelere geçiş dönemine denk gelen 
ve Türkiye’de yirminci yüzyıla yayılan gösterim mekânları nadire kabinel-
erinden farklı bir episteme, bilme biçimi ile düzenlenmeye başlar. Örneğin 
az önce bahsi geçen unicorn boynuzunu koleksiyona 1900’lerde eklemek 
hükümdarlara pek cazip gelmez.

II.Abdülhamit’in Hayvanları

20. Yüzyıl Türkiye’sinde gösterim mekânlarında, masalsı öğeler, mitolo-
jilerden uzaklaşan bilimsel, tarihsel anlatıların giydirildiği hayvan tem-
silleri belirir. Bu yaklaşıma bağlı olarak da modern müzelerin Türkiye’de 
açılabilmesi için Halil Ethem ve Osman Hamdi’nin çabaları söz konusudur 
(Artun, Mümkün Olmayan Müze, Müzeler Ne Gösteriyor, 2017, s.27). Bu 
iki isim II. Abdülhamit döneminde yaşamışlardır. Bu bilgi önemli, zira Ab-
dülhamit’e ait olan hayvanat bahçesinin düzenlenmesindeki reflekslerden 
birini bize sunuyor. Bilindiği üzere Abdülhamit’in farklı hayvan “tür”lerin-
den oluşan Yıldız Sarayı bahçesinin bir kısmında yer alan bir hayvanat 
bahçesi vardı. Bu bahçe bir nadire kabinesi değildi. Hayvanlara masalsı 
anlatılar giydirilmemişti.

Yıldız Sarayı’nda bulunan koleksiyonlar müzeleşme konusundaki gayretle-
rde işlevsel olarak yeniden bu bilme biçimi ile elden geçirilmiş, düzenlen-
miştir. Yıldız Sarayı’nda bulunan rasathane, marangozhane, kütüphane “gü-
zel sanatlar” müzesinin oluşmasına katkı sağlarken, böcekler ve zebralar 
da bu koleksiyonun içinde yer almıştır (Artun, Mümkün Olmayan Müze, 
Müzeler Ne Gösteriyor, 2017, s.29). Bu geçiş müzesi nadire kabineleri ile 
modern müze pratiklerinin arasında durmaktadır. Ncak modern müzecilik 
tekniklerine daha yakın olduğunu söylemek gerekir. Yıldız Sarayı içindeki 
bu tesis özel olarak hükümdarın “özel bir hayal aleminin mekânı” (Artun, 
Mümkün Olmayan Müze, Müzeler Ne Gösteriyor, 2017, s.29) olarak Ab-
dülhamit tarafından kullanılmıştır.
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Yıldız Parkı Bahçe ve Köşkleri (İstanbullite, 2017)

Abdülhamit, Yıldız Saray bahçesini Topkapı Saray bahçesi gibi düzenle-
mek istemiştir. Bu düzenlemede farklı olan Topkapı Saray Bahçesinde bir 
dönem ceylan ve tavus kuşlarının serbest dolaşmasıydı (Emiroğlu, 2014). 
Abdülhamit’in sahip olduğu hayvanlar, bir sınırın ardında klasik anlamda 
gözümüzde canlanan bir hayvanat bahçesinde yaşadılar. Bu iki örnek de 
hayvanat bahçesi üzerinden her şekilde gücün ve itibarın niteliğine işaret 
etmekteydi. Topkapı Saray bahçesindeki örnek, nadir hayvanların ser-
gilenmesiyken, Yıldız Saray bahçesi farklı türden hayvanların bileşiminden 
oluşan bir mekân tasarımıydı. Zira Yıldız Saray bahçesinin tecrübe edildiği 
dönem bahsi geçen modern müzelerin kurulduğu döneme denk düşmek-
tedir.

                                



311BİR HAYVAN SINIFI DENEMESİ OLARAK İMPARATOR’UN HAYVANLARI: YILDIZ SARAYI ÖRNEĞİ

Yıldız Sarayı hayvanat bahçesinde kuğular.

Abdülhamit, 1880’li yılların başında Yıldız Sarayı’na taşınmıştır. Bu sarayın 
bahçesi kendisine farklı coğrafyaların hükümdarlarının hediye ettiği hay-
vanlardan oluşmaktaydı. Bu hükümdarlar ve armağan hayvanlar arasın-
da; Habeşistan İmparatoru’nun armağanı zebralar, tavus kuşları, sülünler, 
papağanlar, güvercinler, Japon İmparatoru’nun armağanı olarak ördekler, 
İsviçre’den gelen kuğular bulunmaktadır (Osmanoğlu, 1986, s.125-126). 
Abdülhamit’in sahip olduğu hayvanlar koleksiyona yöneliktir. Hayvanların 
çokluğu ön plandadır. Nadir ve tek başına sırf sergilenmek için orada bu-
lunan hayvan sayısı azdır. Hayvanat bahçesine yönelik algı hayvanların 
çokluğu ile ilişkilendirilmiştir. Nitekim Osman Nuri’ye göre Yıldız Sarayı 
genel itibariyle şu şekildeydi:

“...en çok güvercin, karaca, geyik, nadir koyunlar vesair her nevi 
kuşlar vardı... köpekler için ayrı bir köşk tahsis edilmiş, kediler için 
de ayrı bir yer tefrik edilmişti. Fakat bunların hepsinden mükem-
meli “Kuşhane idi”. Burada türlü türlü kuşlar toplanmış, her biri 
bir başka perdeden öter, hepsi birden zarif bir mecmua-i elvân 
teşkil ederdi. Kuşçubaşı’nın idaresi altında 20’den fazla adam, bu 
kuşlara bakmaya memur idi. Hayvanat-ı sairenin hepsi için de bir 
müdür ile 30 memur müstahdem idi. Yıldız’da hayvanat-ı vahşi-
ye pek az idi. Habeş Kralı’nın hediye ettiği birkaç aslan, kaplan ve 
parstan ibaret idi (Nuri, 1998, s.23).
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 Yıldız Saray bahçesi sınırın ardındaki tavus kuşları

Abdülhamit’e armağan edilen bu hayvanların bakımları görevli-
ler tarafından yapılmaktaydı. Hayvanların ve kuşların yaşadığı 
bu bahçe, farklı sınıflandırma tekniklerinden etkilenmiştir. Öyle 
ki bahçenin sınırları içerisinde farklı türden böcek koleksiyonları 
da sergilenmektedir. Sarayın bahçesinde bulunan hayvanların 
sergilenmesi kamuya açık değildir. Bu önemli bir nokta zira döne-
min bilme biçimlerinde, kamunun hayvanat bahçesi ziyaretleri 
eğitsel faaliyet ve aidiyetleri doğrudan etkileyen mekânlar olarak 
görülmemekteydi. Bu bahçeler hükümdarların siyasi görüşmeler-
ini yaptıkları mekânlardır. Ayrıca hükümdarın kendisi bu bahçede 
vakit geçirmektedir. Abdülhamit Yıldız Saray bahçesinde suların 
akışını seyrederek, akşam oluncaya dek vakit geçirirmiş (Nuri, 
1998, s.13).
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 Yıldız Saray Bahçesi

19. Yüzyıl Osmanlı Müze ve Modernleşme

19. Yüzyıl, şeylerin sergilenmesi konusunda özel ve kamuya açık olan müze 
tartışmasının oluştuğu dönemdir. Bu döneme kadar hükümdara ait olan 
bahçeler siyasi olarak gücün sembolü, armağan edilen hayvanlar dostluğun 
nişanesi, dış ilişkilerde prestij sağlarken bu prestije ek olarak kamuya açık 
müzelerin kurulması prestiji de eklenmiştir. Yaşadığımız dönemde de bu 
pratik devam etmektedir. Dolayısıyla hükümdarın özel alanı olan ve dış si-
yasette bir vitrin olarak gücü taşıyan bahçeler değişerek, yerini günümüzde 
kamuya açık müzelere ve hayvanat bahçelerine bırakmıştır. Dış ilişkilerdeki 
gücün sergilenmesi artık birkaç fil veya zürafaya sahip olmak değil, akılcı 
bir sınıflandırma ile düzenlenmiş halka açık müzelerin kantitatif çokluğu ve 
sergilenecek unsurların çeşitliliği olarak değişmiştir.
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Yıldız Saray Bahçesi

Sergileme pratiklerinin modernleşmesi ilk olarak nadire kabinelerinin 
sınıflandırma biçimine yakın olan Topkapı Sarayı’nda Halil Edhem tarafın-
dan başlatılmıştır. Bu başlangıç uzunca bir sürece yayılmıştır. Bu sürece 
eşlik edenlerden biri de Osman Hamdi Bey’dir (Artun, Mümkün Ol-
mayan Müze, Müzeler Ne Gösteriyor, 2017, s.27). Topkapı kabinelerinin 
müzeye dönüştürülme sürecinde görev alan ilk müdür İrlandalı Edward 
Goold olmuştur (Artun, Mümkün Olmayan Müze, Müzeler Ne Gösteriyor, 
2017, s.28). Müzeye dönüştürülmeye çalışılan nadire kabineleri için yurt 
dışından görevliler çeşitli düzenlemeler ile kabineleri bir müze formatı-
na dönüştürmeye çalışmışlardır. Mekânsal anlamda destek alınan yerler 
de Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı’nda oluşturulan koleksiyonlar vasıtasıyla 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Öyle ki Yıldız Saray koleksiyonları Fausto 
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Zonaro’nun katılımıyla modern tasnife uygun şekilde düzenlenmiştir. An-
cak Yıldız Saray koleksiyonları bu düzenlemeler sonrasında kamuya açık 
mekânlar olmamışlardır. Yıldız Saray bahçesi ve koleksiyonları bu düzenle-
meler sonrasında da hükümdara ait mekânlar olarak kullanılmıştır (Artun, 
Mümkün Olmayan Müze, Müzeler Ne Gösteriyor, 2017, s.29).

Modern taksonomi ilkeleri yalnızca Yıldız Saray koleksiyonlarının düzenlen-
mesinde rol oynamamıştır. Bunun yanında Abdullah Bey’in tıp okulunda 
doğa tarihi koleksiyonları bulunmaktaydı. 1871 yıllarında doğa tarihi ile 
ilgili iki mekân bulunmaktaydı bunlardan biri Abdullah Bey’in Tıp Okulu 
bu okulun içinde 10.000 fosili barındırdığı söylenen Doğa Tarihi Müzesi ve 
Saint-Joseph Lisesi’ndeki Anadolu zooloji ve botanik tarihine ait müzedir 
(Artun, Mümkün Olmayan Müze, Müzeler Ne Gösteriyor, 2017, s.30).

Dönemin bilme ve sergileme biçimleri, hükümdarı temsil eden hayvan-
lardan ve sergilenen “şeyler”den uzaklaşmaya başlıyordu. Öyle ki artık 
gösterilen, sergilenen şey, devletin “kökenleri” ve geleceğine yönelik mod-
ern müze kaygılarına işaret etmektedir.  Dolayısıyla bir şey sergilenmek 
üzere nadide olduğu için var değil, seni sen yaptığı için orada sergilenme-
ktedir. Bu da aslında mit üretim süreçleri ile doğrudan alakalıdır. Devletin 
içini sembolize eden bir vitrin olarak bu mekânlar kurgulanmaya başlan-
mıştır. Nitekim bu kaygılar kronolojik olarak uzakta olmayan Cumhuriyet 
Dönemi’nde ulusu tarihselleştirmek suretiyle kendini gösterecektir. 

1921’de düzenlenen Anadolu Medeniyetleri Müzesi bunun örneğidir. Bu 
dönemde müzede “Türk ırkına ait olduğu” şeklinde kelimeler giydirilen 
“şeyler” sergilenmekteydi. Bu mekânları daha “kökenlere” dönücü, milli-
leşmiş ve geçmişi ırk temelli yazma girişimleri olarak görmek mümkündür. 
Zira her türden sergileme mekânları belirli bir bilme biçimine işaret eder-
ken aynı zamanda modernleşme sürecinin sergileme pratikleri Benedict 
Anderson’nun da belirttiği gibi ulus fikrinin kurumsallaşması için gerekli 
olan nüfus, harita maddelerinin üçüncüsü olan müze maddesini karşıla-
maktadır (Anderson, 1995, s.12).

Anderson’un bu tezi ile düşündüğümüzde, modernleşme faaliyetlerinin 
doğrudan sergileme ile olan ilişkisi İstanbul’da konuyla ilgili hareketliliğin 
artmasına sebep olmuştur ancak daha dikkat çekici olanı başkentin Ankara 
olarak belirlendiği tarihlerde müze ve hayvanat bahçesi çalışmalarının An-
kara’ya kaymasıdır. Bunun bir örneği ise Atatürk Orman Çiftliği’dir. Anka-
ra’nın İstanbul karşısındaki duruşunu kuvvetlendirmek maksadıyla Atatürk 
Orman Çiftliği inşa edilmiştir. Modernleşme ve müzelerin doğrudan ilişkis-
ini Enver Behnan Şapolyo’dan 1935 yılına ait bir alıntı ile de görmek müm-
kündür.
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“Müzeler ulusların manevi kıymetlerini göstermek dolayısıyla 
mühim bir mevki kazanmıştır… Medeni seviyesi yükselmiş uluslar-
da müze teşkili en ileri giden ihtiyaçlardan biri olmuştur… Müzel-
er ulusal kültürün inkişafına yardım etmekte en büyük amildir… 
Müzecilik bizim için de ulusal bir mesele olmuştur (Artun, Sanat 
Müzeleri 1, 2006, s.156).  

Modernleşme, Abdülhamit ve Sergileme

Sultan Abdülhamit öncesi ve sonrası ile bu geçişin yaşandığı bir dönemde 
mekânı düzenlemiştir. Modern döneme ait olan akılcı hareketlerin ben-
zerlerini bu hayvanat bahçesinde görebilmek mümkündür. Abdülhamit 
Yıldız Sarayı’ndaki hayvanat bahçesinin düzenlenmesini belli bir uzman 
görüşünden hareketle sağlamıştır.  1883 yılında, bahçedeki hayvanların 
bakımı için Fransa’dan D. Jombard ‘ı davet etmiştir (Günergün, 2006, s.12). 
Masalsı nadire kabineleri ve siyaseten sergilenen hayvanların dönemind-
en daha farklı bir paralele geçiş yapmıştır. Abdülhamit döneminde hayva-
nat bahçesindeki hayvanlar için özel bir ilgi hatta hobiye dönük bir taraf 
gözlemlenebilmektedir. İsyanın yaşanmasının arefesinde hükümdarın bu 
tutumu pek hoş karşılanmamış olsa gerek. Dolayısıyla hayvan figürü nasıl 
düzenlendiğine bağlı olarak da siyaseti doğrudan etkilemektedir. Bahset-
tiğimiz dönemde aynı zamanda kamuya açık sergileme mekânlarına dair 
girişimin olduğunu hesaba katarsak Abdülhamit’in kendine ait bir bahçesi 
hükümdar bile olsa halk tarafından yakışık bulunmamış olsa gerek. 

Abdülhamit’e ait olan hayvanların düzenlenişi ile Sultan Süleyman döne-
minde hayvanın düzenlenmesi ve sergilenmesi refleksleri birbirinden 
farklıdır. Abdülhamit döneminde modern dönemin etkileri görülmekte-
dir. Abdülhamit döneminde hayvanat bahçesi sahip olunan hayvanların 
özelliklerinden, sayıca çokluğu ve çok olan sayının muhafazasına yönelik-
tir. Masalsı hayvanlar Abdülhamit’in bahçesinde yoktur. Hayvana dönük 
bilme biçimi ise bir hayli değişmiştir. Bahçede yer alan hayvanlar belli bir 
sınıflandırma ile düzenlenen koleksiyonlar halinde bulunmaktadır. Abdül-
hamit döneminde özel bir doktor tarafından sağlıkları kontrol edilen hay-
vandan bahsedilmesi buna bir örnektir.  

Hükümdarın ve Hayvanın Bedeninin Özdeşliği

Hükümdar ve hayvanlarının bedeninin ortak kılınması yalnızca hayvanlar 
için geçerli değildir. Hükümdarın eşyaları da benzer niteliktedir. Hayvan-
lar özeni ve kabalığı kime ait oldukları üzerinden görürler. Abdülhamit’in 
koleksiyonları da tarihlerinde benzer duruma düştüler. Hayvanların sınıfın-
dan imparatora ait olanlar kısmında yer alan Yıldız Sarayı’nda bulunan hay-
vanlar, 29 Nisan 1909’da 31 Mart vakası olarak bilinen isyanda yağmaland-
ılar. Daha doğrusu yağmalanan eşyaların arasında yer aldılar. 
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 31 Mart sonrasında hazırlanan bir albümden: 

         Selânik’ten gelen jandarma subayları, Çit Kasrı’nın önünde. (Bardakçı, 
2015)

Yöneticiye yönelik düşmanlık doğrudan yöneticiye olduğu gibi, sahip olduk-
larına da yönelmektedir. Hükümdara ait olan hayvanlar artık göründükleri 
hayvanları temsil etmemektedirler. Hükümdarın bahçesinde sergilenmel-
eri veya bir koleksiyona ait olmaları dolayısıyla siyasi değişikliklerden et-
kilenen kırılgan bir temsiliyeti edinmişlerdir. Düzenlenen mekâna gelişleri 
siyasi bir amaç doğrultusunda olmuştur. Farklılaşan bilme biçimleri tarafın-
dan düzenlenen hayvanlar, siyasi ilişki bakımından sergilenmelerini müm-
kün kılmak içindir. Sayıca çoklukları sahiplerinin zenginliği ve prestiji ile 
ilişkilidir. Bu anlamda görüntüleri ile orada var olan hayvanlar, hükümdara 
ait oldukları veya bir dostluğun nişanesi olarak düzenlenen mekânda yer 
edinmişlerdir. 

19. Yüzyılın bir kısmında hayvanların egzotik ve masalsı özellikleri ile nadide 
olanın hükümdara ait olması önemlidir. Ancak bu yüzyılın diğer bir kısmın-
da ise doğrudan teknik vurgusu ile hükümdara ait olan kapalı hayvanat 
bahçeleri örneğini Abdülhamit döneminde görüyoruz. Anılarda konuşanlar 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde elçiler iken Abdülhamit döneminde 
bilim insanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilme biçimlerinin değişmesi 
hükümdara ait olan bu prestiji ortadan kaldırmamıştır. Yalnızca mekân-
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ların düzenlenmesi ve tercih edilen hayvanların veya hayvan parçalarının 
“akılcı” ilkelere doğrultusunda elde edilmesi söz konusu olmuştur. Hayvan 
sahibi olmanın prestiji veya hayvanın temsiliyeti konusunda bir değişim 
olmamıştır. Özellikle 1920’li yıllarda Cumhuriyet döneminde “milli” ka-
vramının vurgusunun artışı ile bazı hayvan türleri kökenlere ve toprakların 
zenginliğinin temsilinde ön planda tutulmuştur.  Aynı yıllarda müzelerin 
hayvanların sergilenebileceği mekânların çokluğu bir ulusun inşasında 
önemli bir parça sayılmıştır. Tüm bu örneklerde, hayvan dolayısıyla (milli 
ve ya hükümdara ait olsun) siyasi bir duruşun temsilinin önemi göze çarp-
maktadır. İktidar ilişkilerinin merkezinde olan hayvanın ise siyasi değişim-
lerin, yağmaların hedefinde olması kurulması zor bir bağlantı değildir. Zira 
yalnızca isimleri zebra, aslan, papağan ve benzerleri şeklinde geçmektedir. 
Onun haricinde her biri aynı hükümdara, başka bir imparatora veya bir 
ulusa işaret eder.

             

Selânik’ten 31 Mart isyanını bastırmak için gelen jandarma subayları, 

Yıldız Sarayı’nın havuzunda. (Bardakçı, 2015)
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17. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İDARİ VE SOSYAL 
ÇALKANTILARA BİR ÇÖZÜM ARAYIŞI OLARAK SİYASETNÂMELER

(KOÇİ BEY RİSALESİ ÖRNEKLİĞİNDE)
                                                                                 Sultan KÜÇÜKAYTEKİN1

                                                                                                                           

Özet
Osmanlı Devleti, yeryüzünde hüküm sürmüş diğer imparatorluklar gibi 
doğmuş, gelişmiş, yükselmiş, gerilemiş ve çökmüştür. 17. Yüzyılda Osmanlı 
devlet idaresinde bir takım aksaklıkların ortaya çıktığı bir dönemdir. 
İsyanlar, devlet adamlarının yetersizliği, ekonomik sıkıntılar devletin 
içinde bulunduğu durumun vehametini göstermesi açısından önemlidir. 
Gerilemeye başlayan imparatorluktaki aksaklıklar dönemin aydınlarının 
dikkatini çekmiş ve çareler aramaya sevk etmiştir.

İslam tarihine baktığımızda, genellikle siyasetnâme veya nasihatnâmeler 
adı ile bilinen, idareci ve hükümdarlara en iyi devlet idaresinin nasıl olması 
gerektiğini anlatan yazıların çok eski bir geleneği olduğunu görürüz. 
Yazıldığı dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler 
içermesi; devrinin yönetim anlayışını ve değerlerini yansıtması açısından 
siyasetnâmeler, tarihi ve sosyolojik açıdan çok önemli kaynaklardır.

Köklü bir devlet geleneğine sahip olan Osmanlı Devleti, çok zengin bir 
siyasetnâme geleneğine sahiptir. Gelenekçi ıslahat yazarları arasında yer 
alan Koçi Bey, Osmanlı devletinin içine düştüğü bunalımlı duruma çare 
olarak, 1631 yılında padişah IV. Murat’a, ardından 1640 yılında Sultan 
İbrahim’e sunduğu risalelerle sadece devlet kurumlarında yaşanan 
sorunları tespit etmekle kalmıyor, bunlara çözüm önerileri de getiriyordu.

Koçi Bey’in o gün risalelerinde önerdiği ve tespit ettiği hususlar günümüzde 
de halen geçerliliğini korumaktadır. Bu makalede Koçi Bey, risalesinde 
zikredilen yönetimde meydana gelen aksaklıklar, rüşvet, adam kayırma, 
liyakate bakılmadan yapılan atamalar, vergi sistemindeki haksızlıklar, 
ordunun siyaset üzerindeki etkisi gibi hususlarda neler söylediği ele 
alınacak ve günümüze yansımaları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyasetnâme, Nasihatnâme, Koçi Bey, Osmanlı 
İmparatorluğu, Tımar, Zeamet.

1 Anadolu Üniversitesi, Tarih Bölümü, Mezunu
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İnsanoğlunun toplumsal yaşama adım attığı, yöneten-yönetilen 
ayırımının ortaya çıktığı andan itibaren devlet, halk ilişkileri ve devletin 
gerekliliği konusu hep tartışılan bir konu olmuştur. Ortaçağ İslam-
Arap düşünürlerinden olan İbn-i Haldun (1332-1406) devletin, göçebe 
toplum yapısından, yerleşik toplum yapısına geçiş ile ortaya çıktığını 
savunmaktadır. Göçebe toplumların devleti meydana getirmelerinde, 
ihtiyaçların karşılanması, dıştan gelen tehlikelere karşı korunmak gibi 
zorunlulukların etken oluşturduğunu söylemektedir.

Meşhur eseri Mukaddime’de bu konuya şöyle değinmiştir: “İnsanlar 
yemek, yaşamak ve diğer zorunlu olan nesneleri istihsal etmek üzere bir 
araya toplandıklarından birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermeye muhtaç ve 
mecburdurlar. Dağınık halde yaşayan insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için 
biri diğerine saldırır ve onun malını elinden alır, malı alınan şahıs da gücü 
nispetinde cevap verir. Böylece insanlık birbirini yer ve yok eder. Zaten 
insanlar bir araya gelmez ise hak ve hukuk olamaz” şeklinde dile getirmiştir. 
Aynı düşünceyi bir başka İslam alimi olan M. Hamidullah “Cemiyet olan 
yerde hukuk vardır” sözüyle dile getirmiştir (Hamidullah 1963,3).

Devlet, kavramına her dönemde olumlu ya da olumsuz pek çok anlam 
yüklense de insanlık tarihine baktığımızda devletin, vazgeçilmez bir 
müessese olarak karşımıza çıktığını görürüz. Bu bağlamda devleti: “Belli 
sınırlar içindeki insan topluluğuna ait siyasi hâkimiyetin teşkilatlanmış 
şekli” (Davutoğlu 2005, 234) olarak ifade edebiliriz. 

Her kuvvet sahibi ve elinin altında insanlar bulunduran şahıs devlet kurarak 
hükümdar olamaz. Bu hususta doğu ve batı dünyasının görüşleri ayrıdır 
ve bu ayrılık hiç şüphesiz din ve tatbikattan kaynaklanmaktadır. Batıya 
yani ortaçağ Hristiyan âlemine baktığımızda hâkimiyet, ya fertlerin ya da 
bir şahsın elindeydi. 16. Lui’nin “Devlet benim” demesi ve bunun geçerli 
olması yukarıdaki iddianın açık bir kanıtıdır.

İslam’da ise hâkimiyet Allah’a aittir. O, bunu kullarından istediğine verir. Ve 
o, bir emanetçi veya taksim edici gibi çalışır. O, Allah’ın yeryüzünde gölgesi, 
ilahi bir sığınak sayılır. Hz. Peygamber defalarca “Ben yalnız hazinedarım 
ve tevzi ediciyim, ne çeşit olursa olsun ihsan eden Allah’tır buyurmuşlardır” 
(Uğur 2001, 12). Buradan hareketle İslam dininin, insanın yalnızca Allah’a 
karşı görevlerini esas almadığını, faziletli ve erdemli bireylerden müteşekkil 
toplum yapısını oluşturmak için siyasi ve sosyal ilkeleri belirlediğini 
söyleyebiliriz.

İslam düşünürleri, özellikle Farabi’den itibaren İslam kültür tarihi 
bakımından büyük değer taşıyan, oldukça orijinal bir siyaset felsefesi 
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geliştirmişlerdir. Siyaseti dar anlamda hakları paylaştıran, sosyal birliği 
koruyan, sorumlulukları düzenleyen cismani bir yönetim saymakla 
yetinmemiş; toplumdaki herkesin manevi gelişmesini sağlayıcı bütün 
imkânları araştıran bir disiplin olarak da görmüşlerdir (Menekşe 2005, 
196).

Siyaset kısaca ‘’yönetme sanatı’’dır. Aleti de, hedefi de insandır. Bu 
bağlamda insanın dünya ve ahiret saadetine yönelik yapılan her eylem 
içinde siyaseti de barındırır dersek yanlış olmaz. Bu açıdan doğru yapılan, 
insanları ayrıştırıcı değil, birleştirici karakter taşıyan ve adaletten taviz 
verilmeyen bir siyaset anlayışı toplumların huzur ve refahı için olmazsa 
olmaz bir gereksinimdir. Yönetimler bu ilkelerden taviz verdikleri noktada 
yıkıma gitmeleri kaçınılmazdır.

Cezayir’li düşünür Malik Bin Nebi bu gerçeği şöyle tespit etmiştir: 
“Toplumlar, medeniyetler ve imparatorluklar, kendini doğuran ana fikirlere 
ihanetlerinden ötürü yıkılırlar.” Bu noktada makalemizin de konusu olan 
Osamanlı Devleti incelendiğinde, kuruluş ilkelerinden tavizler verilmesiyle 
birlikte yıkıma giden yolun kaçınılmaz olduğunu görürüz.

Devlet ve hukuk sistemini büyük ölçüde İslam hukukuna göre şekillendiren 
Osmanlı Devleti, yönetim noktasında kendine has bir geleneğe sahiptir. 
Siyasi otoritenin amacı, Allah’ın emirlerini uygulamak ve adaleti 
sağlamaktır. Ünlü İngiliz Tarihçi Arnold Toynbee’nin “Osmanlı Devleti, 
tarihe yön vermiş, iz bırakmış bir kaç devletten biriydi” ifadesi Osmanlı 
devletinin tarihteki etkinliğini anlamamız açısından önemlidir.

Peki, ne oldu da Osmanlı Devletinin yükselmesinde büyük etkisi olan idari 
kabiliyet, merkezi ve taşra idarelerindeki işleyen sistem bozuldu? Devlet ve 
toplum düzeninde çarklar muntazam olarak işlerken ve adalet prensibinden 
taviz verilmezken, refah ve ahlaki değerlere sahip bir toplumda değişen 
neydi ki 17. Yüzyılda devlet otoritesinde zaafiyetler meydana geldi?

Şu bir gerçektir ki; tarih boyunca devletlerin otoritesindeki küçük bir 
zayıflama bile toplumları büyük sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Nitekim 
Koçi Bey’in yaşadığı dönemi göz önüne alırsak, devlet otoritesindeki 
küçük bir boşluk, bu boşluğun çıkar çevreleri ve gayri meşru yapılanmalar 
tarafından doldurulmasıyla sonuçlanmıştır.

İşte devlet düzeninde meydana gelen bu aksaklıklar, dönemin siyaset ve 
ilim adamlarının dikkatini çekmiş ve onları çözüm arayışları içine itmiştir. 
Koçi Bey, yazdığı risalesiyle gerek saray içerisinde gerekse saray dışında 
huzursuzlukların baş gösterdiği bir dönemde Padişaha cesurca öğütlerde 
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bulunmakla kalmamış, net çözüm önerileri de sunmuştur.

Risaleleri incelediğimizde, günümüz kamu yönetiminde meydana gelen 
aksaklıklarla, risalenin yazıldığı dönemdeki aksaklıkların benzerliği ve tespit 
edilen hususların halen geçerliliğini koruduğunu görürüz. Günümüzde batı 
siyaset litaretürü üzerinden kendini tanımlayan derinliksiz, kendi siyaset 
felsefesinden uzak siyaset anlayışının, bu risalede tespit edilen temel 
hususlarla yeniden hatırlanıp, güncellenmesi bu risaleyi incelememizdeki 
asıl neden olmuştur.

Koçi Bey risalesinin yazıldığı dönemde ne kadar uygulandığı, başarılı olup 
olmadığı tartışma konusu olsa da, Koçi Bey yazdığı risaleyle kendini, İslami 
olarak adlandıran bir yönetimde olması gereken temel ilkeleri sistemli bir 
şekilde belirtmiştir. İslam’ın temel ilkelerinden biri olan Ahlak anlayışının 
en çok yönetici tabakasında kendini göstermesi gerektiğini ve İlahi huzurda 
mazeretlerinin kabul edilmeyeceğini, her fırsatta anlatmış, devletin hukuk, 
ahlak ve dinden bağımsız olamayacağını bize fikirleriyle hissettirmiştir.

SİYASETNÂME

Arapça siyaset (insan topluluklarını yönetme, devlet işlerini yürütme 
sanatı, politika) kelimesiyle Farsça nâme (mektup, yazı) kelimesinden 
meydana gelen siyâset-nâme “Devlet adamlarına siyaset sanatı hakkın-
da bilgi vermek, devlet yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlara 
dair tavsiyelerde bulunmak amacıyla yazılmış kitap veya bu kitapların 
oluşturduğu tür” anlamında kullanılır. Bu eserler devlet başkanları için 
yazılmışsa “nasîhatü’l-mülûk, âdâbü’l-mülûk, tuhfetü’l-mülûk, ahlâku’l-
mülûk, enîsü’l-mülûk”, vezir, emîr veya diğer devlet adamlarına yönelikse 
“nasîhatü’l-vüzerâ, tuhfetü’l-vüzerâ, mir’âtü’l-vüzera” gibi adlar verilmiştir.

Siyasetnâmelerde devlet yönetiminin temel ilkeleri, devlet başkanında bu-
lunması gereken başlıca özellikler, yönetimde dikkat edilmesi veya kaçınıl-
ması gereken hususlar, devlet görevlilerinin tayin ve denetimleri, beytülmal 
idaresi, devletlerarası ilişkilerde uyulması gereken kurallar, hükümdarın Al-
lah’a ve halka karşı sorumlulukları, devletin ayakta kalmasının temel şart-
ları gibi konular üzerinde durulur.

Konuların işlenişinde teorik yaklaşımın yanı sıra pratik hayata yönelik hu-
suslara da ağırlık verilir. Ayetler, hadisler ve hikmetli sözler, meşhur hüküm-
darların, halife ve sultanların söz ve davranışlarından örnekler kaydedil-
erek yöneticilere tavsiyelerde bulunulur. Bu konulara genel âdâb, ahlâk ve 
tasavvufa dair eserlerle nasihatnâmelerde de yer verildiği görülmektedir.
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İslam dünyasında, hicretin ilk asırlarından itibaren devlet yöneticilerine 
tavsiye ve öğütleri ihtiva eden siyâsetnâmeler kaleme alınmıştır. Kur’ân-ı 
Kerîm ve Hadislerde vurgulanan devlet yönetimine dair temel ilkeler 
(ülü’l-emre itaat, adalet, ehliyet, doğruluk, halka güzel muamele, zulüm 
ve haksızlıktan kaçınma vb.), Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn devri 
başta olmak üzere çeşitli dönemlerde gerçekleştirilen uygulamalar, siyasî 
ve idarî mektuplar, sözlü rivayetler bu eserlerin başlıca kaynaklarını 
oluşturmaktadır.

Devlet yönetimine dair eski Yunan, Hint, İran ve Çin kültürlerine ait kita-
plar veya nasihatnâmeler de (pendnâme) bu eserlerin kaynakları arasında 
önemli bir yer tutar. Sanskritçe’den Pehlevîce’ye tercüme edilen Pançatan-
tra’nın (beş düşündürücü makale, söz, nasihat), Abbâsîler döneminde 
İbnü’l-Mukaffa tarafından Kelîle ve Dimne adıyla yapılan Arapça çevirisi, 
yine İran kültüründe yaygın olan “andarznâme” (pendnâme) adlı nasihat 
kitapları, eski Yunan filozoflarından Eflâtun ve Aristo’nun devlet felsefesine 
dair görüşleri bunların başında gelmektedir (Apaydın, 304).

Siyasetnâmelerde, “siyaset” kelimesinin: Hayvan terbiyesi, vali olmak, 
idare, ceza, idam, icraat, diplomasi anlamlarına geldiği belirtilmiştir. 
Arapça sözlüklerde “siyaset” kelimesi, bir nesneyi dikkatle gözetmek, vali 
ve hâkim olmak, halkı gözeterek yönetmek, bu yolda gereken tedbirleri 
almak anlamları verilmiştir.

Daha sonraları hükümet işleri, politika, diplomasi yerinde kullanılmıştır. 
Siyasetin bir anlamı da, şeriat hükümlerine göre suçluyu cezalandırmaktır 
ki, buna “siyaset-i şer’iyye”, hükmün uygulanacağı yere de “siyaset-gâh” 
denilir. Topkapı Sarayı’ndaki “Siyaset Çeşmesi”, siyasî idamlarda baş kesilen 
yerdir.

Siyasetnâme yazma geleneği, Siyasetnâmelerin ilk örnekleri ve klasik 
kaynakları olarak, Hint filozof ve krallarının siyasi ve ahlaki hikmetleri ile 
Sokrates, Eflatun ve Aristo gibi Yunan filozoflarının, Galen ve Hipokrat gibi 
tabiplerin ve başta Büyük İskender olmak üzere Rum krallarının ve devlet 
adamlarının siyasi tecrübelerini içeren bilgiler ve metinleri sayılmaktadır.

Ayrıca, Uzakdoğu ve Çin filozof ve krallarının siyasetle ilgili görüş ve kuralları 
ile İslamiyet’ten önceki Arap idarecilerinin siyasi tecrübe ve yaşamları da 
siyasetnâmelerin klasik kaynakları arasında zikredilmektedir. Bu bilgiler, 
İslami inanç ve değerlendirmelere adapte edilerek siyasetnâmelerin 
materyalini meydana getirmişlerdir.

Siyasetnâmeler de halkın durumu, toplumun hali anlatılarak hükümdara 
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öğütler verilir. Devlet yönetiminin şerefli fakat güç bir sanat olduğu 
açıklanır. Ayrıca bu eserlerde devlet teşkilatının kural ve gerekleri, kötü 
yönetimin zararları ve vahim sonuçları ifade edilerek idarecilere ikazlarda 
bulunulur.

Aynı zamanda bir ülkenin çağının siyasî ve sosyal hayatını, askeri ve mali 
yapılanmasını, kanunlarını, toplumun gelenek ve göreneklerini de yansıtan 
eserler olan siyasetnâmelerde, dîni özellikli de oldukları için, Kur’an’dan 
ve hadislerden ispatlar getirilir, tarihten örnekler verilir, zalim ve adil dev-
let adamlarının geçmişte yaşanmış olaylardaki durum ve tavırları, zalim, 
deneyimsiz ve cahil hükümdarların ve vezirlerin yol açtığı felaketler, 
hikâyeler anlatılır. Bu tür eserlere, hükümdarlara nasihatler anlamında 
“Nesâyihu’l-Mülûk” ismi de verilmiştir (Belen, 276-277).

İlk ve Orta çağda hükümdar, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi sayılmıştır. Bu 
durum hükümdar ile tebası olan halkın arasında bir uçurum meydana 
getirmiş ve hükümdarların halktan uzaklaşmasına neden olmuştur. 
Hükümdarın çevresinde yer alan zalimlerin, hükümdarı halka karşı 
kışkırtmaları üzerine halk büyük zulümler görmüştür. Halkın ıstırabını 
yakından gören fikir adamları, her fırsatta hükümdarlara, vezirlere 
adaletli davranmayı öğütlemişler, adalet olmadıkça saltanatlarının uzun 
sürmeyeceğini anlatmaya çalışmışlardır.

İşte siyasetnâmeler bu amaç doğrultusunda kaleme alınmış eserlerdir. 
“Eski Hint-İran Nasihatnâme ve Siyasetnâmelerinde devlet, hükümdarın 
kuvvet ve kudretinden, otoritesinden başka bir şey değildir. Siyaset 
ise, hükümdarın bu otoritesini koruma ve kuvvetlendirme ve bunun 
vasıtalarını, yani askeri ve parayı halkın hoşnutsuzluğuna sebep olmadan 
sağlama yoludur” (Uğur 2001, 1).

Medinetül Fazıla (Farabi), Siyasetüs Şeriyye (İbn Teymiye), Ahkamüs Sul-
taniyye (Maverdi), Siyasetnâme (Nizamülmülk), Kabusnâme (Keykavus, 
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib), Siyasete Müteallik Asarı islamiye (Burs-
alı Mehmet Tahir Bey), Asafnâme (Lütfi Paşa), Nasihütüs Selatin (Geli-
bolulu Mustafa Ali), Kitabüs Siyase (Pirizade) en çok bilinen siyasetnâme 
örnekleridir.

Osmanlı Siyasetnâmeleri

Köklü bir devlet geleneğine sahip olan Osmanlı Devleti, çok zengin 
bir siyasetnâme geleneğine de sahiptir. Siyasetnâmelerin, Osmanlı 
coğrafyasına ilk girişi tercüme eserlerle olmuş, daha sonra bu tercüme 
eserlerin etkisiyle birçok te’lif siyasetnâme yazılmıştır. Bu durum göz 
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önüne alınırsa Osmanlı Siyasetnâmelerini; Tercüme Siyasetnâmeler ve 
Te’lif Siyasetnâmeler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür (Uğur 2001, 
53-54).

Siyasetnâme geleneğinin klasikleri erken dönemlerde Türkçe’ye kazan-
dırılmış, böylece devlet geleneği, yönetim yorumları ve siyaset literatürü 
Osmanlı coğrafyasına taşınmıştır. Bugüne ulaşan ilk tercüme Kelîle ve Dimne 
olup manzum olarak I. Murad’a sunulmuştur. Türün önemli örneklerinden 
Kābûsnâme ise Mercimek Ahmed tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve II. Mu-
rad’a takdim edilmiştir. Osmanlılar döneminde telif edilen ilk siyâsetnâme 
1401’de tamamlanan Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ’dır.

XVI. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren tercüme ve telif siyâsetnâme türü 
eserlerin sayısında ve mahiyetinde önemli artışlar ve farklılıklar gözlen-
mektedir. Bunun temel sebeplerinden biri devletin büyümesi, bir diğeri 
de devlet teşkilâtı ile sosyal yapıda görülen birtakım aksaklıkların ortaya 
çıkmasıdır. Bu dönemde yazılan eserlerden bazıları üslûp ve muhtevada, 
devlet ve yönetim meselelerine yaklaşımlarında erken dönem siyâsetnâm-
elerinden farklılık gösterir.

Söz konusu farklılıkta çağının olaylarına tanıklık eden müelliflerin, geçmişin 
birikiminden de faydalanıp kaleme aldıkları eserlerine bu tecrübe ve gö-
zlemlerini yansıtmaları önemli rol oynamıştır. Uygulamalı siyaset düşünce-
si olarak nitelendirilebilecek olan bu tarzda güncel gerçeklerle yüzleşme 
ve bunlara çözüm bulma gayretleri öne çıkar.

Osmanlı siyasî literatüründe siyâsetnâme geleneğinin yöntemlerini kul-
lanarak kendine özgü bir karakter kazanan türün öncüsü, Kanûnî Sultan 
Süleyman döneminin devlet adamlarından Lutfi Paşa’nın Âsafnâme adlı 
eseridir. Yazarın tamamen kendi tecrübelerine dayanan bu eser Osman-
lı siyâsetnâme anlayışının pratiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. 
Özellikle XVI. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlılar’da siyâsetnâme 
tanımlamasını ıslahatnâme türünden ayırmak güçtür.

Bizim de bu makalede inceleme konusu yapacağımız Koçi Bey Risale-
si başta olmak üzere Kitâbü Mesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfii’l-Mü’minîn, 
Nushatü’s-Selâtîn, Hırzü’l-Mülûk, Usûlü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Âlem, Kitâb-ı 
Müstetâb, Kānûnnâme-i Sultanî li-Azîz Efendi, Düstûrü’l-amel li-ıslâhi’l 
Halel, Telhîsü’l Beyân fî Kavânîn-i Âli Osmân, Nesâyihu’l-Vüzerâ ve’l-Ümerâ 
ve Nasîhatü’l-Vüzerâ söz konusu türün en çok dikkat çeken ve üzerinde 
araştırma yapılan eserlerdir.

Siyâsetnâmeler ve bu türe giren eserler Osmanlı siyasal düşüncesi ve ha-
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yatı açısından olduğu kadar ekonomik ve sosyal yapı, hukuk, tarih araştır-
maları açısından da birinci derecede kaynak özelliğine sahiptir. Bununla 
beraber bu tür eserlerin altın çağ özlemini dile getiren, birbirinin tekrarı 
fikirlerle dolu metinler olarak değerlendirildiği de bilinmektedir.

Gerçekte siyâsetnâme yahut ıslahatnâme türü eserlerde örnek alınacak 
bir dönemin anlatılması kendi çağına ait yeni bir atılımın yapılmasını sağla-
ma amacına yöneliktir. Bunlardan esasen, içinde bulunulan siyasî şartlar 
hesaba katıldığında esaslı çözüm tekliflerinin beklenmesi anlamsızdır.

Bu tür eserler arasında çözüm yolları açısından önemli-önemsiz birçok 
görüş ayrılığı vardır. İster telif ister tercüme olsun hazırlandıkları döne-
min entelektüel zihin dünyasını da yansıtır, ayrıca farklı veya aynı zaman 
dilimlerinde değişik kesimlerin gözlemlerini, düşüncelerini, isteklerini ve 
çatışmalarını anlama imkânı sağlar.

Osmanlı siyâsetnâmelerinin özellikle XVI. Yüzyıldan sonra kaleme alınan-
larındaki söylemin temel kavramları “Nizâm-ı Âlem, Erkân-ı Erbaa, Kānûn-ı 
Kadîm, Dâire-i Adliyye ve Dîn-ü Devlet”tir. Kurumları saltanat, sadâret, 
ilmiye, ordu, reâyâ, hazine ve Dîvân-ı Hümâyun’dur. İlkeleri de; liyakat, is-
tişare, adalet ve denetimdir (Yılmaz, 308).

Sonuç olarak baktığımızda; yazılan siyasetnâmelerin hepsi birer gayeye 
yönelmiş ve yazıldığı devrin yöneticilerine ışık tutmuşlardır. Adlarından 
da anlaşılacağı gibi gayeleri nasihattir, yol göstermektir. Hepsinin başta 
besmele, Allah’a Hamd, Peygambere salavat, Sultan’a veya vezire dua ile 
başlayıp, neticede temenniler ve dua ile bittiği görülmektedir.

Osmanlı Sisteminin Esasları

Yaklaşık 600 yıl boyunca hüküm süren ve bu sürenin önemli bir kısmında 
dünyadaki en önemli siyasal aktörlerden biri olan Osmanlı İmparatorluğu 
güçlü bir yönetim mekanizması oluşturmuş ve meşruiyetini sağlam bir 
zemine oturtmayı başarmıştır. Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nin asıl 
gücünü, askeri teşkilattan ziyade Osmanlı sisteminin bütününde aramak 
daha doğru olur. Devletin toplumla dikey olan ilişkisi ve organizasyon gücü, 
bütün sistemin temelini teşkil etmektedir.

Yöneticiler ile yönetilenler arasında sınıfsal engellerin bulunmaması, 
yönetim sisteminin en temel özelliğidir. Sistemi genel olarak “askeri’’ 
(yöneticiler) ve “reaya” (yönetilenler yani vergi verenler) olmak üzere ikiye 
ayırmak mümkündür. Osmanoğulları ailesinden başka hiç bir kurum ve 
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şahsın doğuştan sahip olduğu bir ayrıcalığı bulunmamaktadır ve üstelik 
ailenin ayrıcalığı da erkek fertlerle sınırlıdır.

Şehzadelerin katli yüzünden erkek üyelerin sayısının artmadığı göz önüne 
alındığında hanedanın ayrıcalıklı bir zümre oluşturamadığı daha iyi anlaşılır. 
16. Yüzyılın sonlarında padişah kızları ve kız kardeşleriyle evlilik yapan 
damatlara dayalı saray çevresinde teşekkül eden hizipler ile 18. Yüzyılda 
taşrada ortaya çıkan ve güçlenen ayanların varlığı bu genel kaidenin aksine 
emsal teşkil etmez; zira bunlar yasal ırsi ayrıcalıklara sahip değillerdir. 
Bununla birlikte bu gelişmelerin sistemi yozlaştırdığı, huzursuzluk ve 
isyanlara kaynaklık teşkil ettiği de bir başka gerçektir (Sakin 2001, 15).

Osmanlı Devletinin sınırları içindeki milletleri yüzlerce yıl adalet ve huzur 
içinde yönetebilmesinin bir sebebi de oluşturduğu Millet sistemidir. İslami 
literatürde din ile eş anlamlı olması yanında belli bir dinin mensuplarını 
ifade eden ‘’millet’’ kelimesinin, Osmanlıda dini zümreleri ifade etmek için 
kullanıldığını görmekteyiz.

Osmanlı yönetim anlayışı içinde bu unsurların her birine ‘millet’ dendiği 
gibi oluşturulan sisteme de “millet sistemi” adı verilmiştir. Bu sisteme dahil 
olanlar Yahudi milleti, Ortodoks milleti, Ermeni Milleti gibi isimler almak-
tadırlar. Millet sisteminin en temel özelliği; farklı inançlara sahip insanlara, 
kendi inançlarının ve hatta hukuklarının gerektirdiği şekilde yaşama imkânı 
tanımasıdır.

Osmanlı Devletinin İdari Teşkişlatlanması

Osmanlılar ilk devlet teşkilatını düzenlerken Selçuklular ve İlhaniler’den 
örnek almışlardır. Osmanlı Devleti’nin yönetim felsefesi ve idari yapılan-
ması İslam-i Devlet ve Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar intikal eden Türk 
töresine göre şekillenmiştir. I. Murat ile birlikte merkez teşkilatlanması 
oluşturulmaya başlanmıştır.

Osmanlı merkez teşkilatı genel olarak kutsal kabul edilen bir hükümdar ve 
onun sarayı çevresinde şekillenmektedir. Merkezi yönetimin bütün öğeleri 
başkenttedir. Bu öğeler başta padişahın kendisi ve Divan-ı Hümayun’dur. 
Osmanlı Devleti’nin idari yapısı içinde kökenleri itibariyle iki sınıf mevcuttur.

İlmiye sınıfı; medreselerden yetişmiş, kadılık, müftülük, müderrislik, 
kazaskerlik, defterdarlık, şeyhülislamlık gibi mevkilere gelmiş olan 
kimseleri kapsamaktadır. Bu gruba ulema da denmektedir. Ümera sınıfı 
ise kul sistemi içerisinde yetişmiş, Enderun veya diğer bir okulda eğitim 
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görmüş kapıkulu ve tımar mensupları ile ağalık, subaşılık, sancakbeyliği, 
beylerbeyliği ve vezirlik gibi rütbelerde bulunan kimseleri kapsamaktadır. 
Bu gruba seyfiye de denmektedir (Dinler, 2).

Kul Sistemi

Kul sistemi, köle ve esirleri özel bir eğitime tabi tutarak, devlet yönetimi ve 
orduda kullanma usulüne denmektedir. Bu sistem Osmanlılar’da Yıldırım 
Beyazid döneminden beri uygulanmaktadır. Kölelerin eğitilip devlet 
yönetiminde kullanılması Sasani, Roma, Bizans ve Abbasiler’de görülmüş, 
Anadolu Selçuklular aracılığıyla Osmanlılar’a geçmiştir.

Osmanlı Devleti’nin çağdaşı olan Memluklular tarafından da 
uygulanmaktadır. Osmanlı’da uygulana daha sistematiktir ve devşirilen 
gençlerin eğitimi ve talimlerinde değişik yönler vardır. Osmanlı kul 
sisteminde, savaşlarda esir alınanlar, para ile satın alınan köleler, tabi 
devlet ve beylikler tarafından gönderilen rehin çocuklar ve devşirme usulü 
ile toplanan Hristiyan çocukları kullanılırdı.

Tımar Sistemi

Kapitalizm öncesi toplumları incelediğimizde, tarımsal artıkların devlet 
hazinesine alınmasının büyük sorun oluşturduğunu görürüz. Bu dönemde, 
para kullanımının yaygın olmaması, tarımsal üretimden devlet payına 
düşeni nakti olarak alınmasını engellemekteydi. Ordunun beslenmesi, 
askerlerin maaşlarını alması büyük sorundu.

Saydığımız sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşturacak bir sistem olan 
tımar sistemi, kökeni batı Asya İran toplumuna, Selçuklular’daki ikta 
sistemine ve Bizans devletindeki pronoias sistemine dayanan bir sistemdir. 
Osmanlı Devleti’nin ilk yayılma dönemlerinden başlayarak, topraklar 
fethedildikten sonra vergi geliri sağlayacak tüm mal ve insan kaynaklarının 
sayımı yapılarak bunlar tahrir defterlerine kaydedilirdi.

Sadece tarım yapılacak topraklar değil; kentlerdeki imalathaneler, pazar 
yerleri, değirmenler, limanlar, gümrük kapıları da bu deftere işlenmektedir. 
Bu kaynaklar yıllık gelir miktarına göre dirlik denilen birimlere ayrılmaktaydı.

En çok gelir sağlayan dirliklere has, orta ölçektekilere zeamet ve bu 
dirliklerin çok büyük kısmını kapsayan ve küçük ölçekli olan dirliklere ise 
tımar denirdi. Haslar padişaha ayrılır, zeametler ise maaşlarına karşılık 
olarak yüksek mevkideki devlet adamlarına verilirdi. Tımarlar bir beratla 
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sipahilere dağıtılmaktadır.

Sipahilerden ve dirlik sahiplerinden beklenen, dirliklerindeki üretime 
yönelik olan ve ticari faaliyetlerin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak 
ve tahrir defterine işlenen vergi gelirlerini toplamaktır. Dirlik sahipleri, 
gelirlerinin bir kısmını kendi geçimleri için ayırmakla birlikte, gelirin 
geriye kalan kısmıyla dirliğin büyüklüğüne göre öngörülen sayıda cebelü 
adı verilen süvari ve zırhlı askerin savaş zamanında orduya katılmasını 
sağlamak ve kendileri de sipahi olarak savaşa katılmakla yükümlüdür.

Tımar sistemi sadece orduya asker sağlayan bir sistem değildir. Aynı 
zamanda tarımsal artığın devlet hazinesine aktarılmasını sağlamaktadır. 
Küçük aile işletmelerine dayanan bir yapı olmasıyla aynı zamanda devlet 
otoritesine alternatif bir varlığın, bir toprak aristokrasisinin oluşmasının 
önüne geçilmektedir. Bu çiftlikler toprağı işleme ve belli vergileri 
ödeme yükümlüğü karşılığında babadan oğula geçecek şekilde köylüye 
bırakılıyordu.

Her padişah değişiminde verilen tımarlar ve hane toprakları padişah 
tarafından yeniden verilme durumundadır. Yani padişah bunları genişletilen 
ölçüde değil ilk verilen zamanki oranda kabul ediyor, dolayısı ile tımarların 
veya hane topraklarının büyümesi engelleniyordu. Reayanın kendisine 
işlemesi için verilen topraktan ayrılması yasaktır. Köyden ayrılacak olan 
çiftçilere çift bozma resmi adı altında ağır bir para cezası öngörülüyordu 
(Dinler, tez).

Sonuç olarak uygulanan sistem ile daima tarımsal üretimin gerçekleşmesi 
sağlanıyor, ayrıca toprakların genişletilip, bazı kimselerin devlet otoritesi 
dışında güç kazanmasının önüne geçilmiş oluyordu. Böylelikle ekonominin 
temel dinamiği olan tarımsal üretim gerçekleşiyor, sipahiye getirilen asker 
besleme yükümlülüğü ile de ordunun beslenmesi sağlanıyordu (Dinler: 3-5).
                                                   
KOÇİ BEY’İN HAYATI

Koçi Bey 17. Asırda yetişmiş değerli bir şahsiyettir. Koçi Bey’in hayatı 
hakkında kesin ve açık bir bilgi bulunmamaktadır. Çeşitli kaynaklardan 
edindiğimz bilgilere göre Koçi Bey, gençliğinde Görice’den İstanbul’a 
getirilmiş ve saray-ı hümayuna girmiştir. Sicil-i Osmani’de şöyle denir:

“Göricelidir. Çocukluğunda Dersaadet’e (İstanbul) gelerek Enderun-ı 
Hümayuna girmiş ve zabit olarak Sultan I. Ahmed’den Sultan IV. Murad 
zamanına kadar hizmette bulunmuş özellikle Sultan IV. Murad hazretlerine 
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has mahrem dostu olarak, devlet tedbirleri ve saltanat işleri hakkında 
telhisler (özetlenmiş yazılar) şeklinde bir risale kaleme almıştır (1631)”.

Hayli zaman yaşayarak Sultan İbrahim’e dâhi bir risale yazmış (1640) 
ve IV. Mehmet devri (1648-87) başlarında vefat etmiştir. Sicili Osmani 
de kendisinden siyaset işlerine vakıf, kâmil ve akıllı bir kişiydi, şeklinde 
bahsedilir (Süreyya, 1996, 0).

Aynı devirde yaşamış ve 1045 (1635) yılında bir ara Enderun’da bulunmuş 
olan Evliya Çelebi seyehatnâme’sinde ‘musahib-i sabık silahtar Mustafa 
Ağa’dan bahsetmektedir ki bu muhasibinde Koçi Bey olduğu düşünülebilir. 
Evliya Çelebi’nin bu hususta yazdıkları şöyledir:

‘’Kıymetli elbiselere bürünmüş olduğum halde o gün civan dilsiz il tavşan 
dilsiz gelüp, çeşitli şakalar ederek bu hakiri alıp, Has Odada silahtar Melek 
Ahmed Ağa ve musahib-i sabık Mustafa Ağa hücresine götürdüler. Onlar 
da hakire birçok tesellilerde bulunduktan sonra padişah huzurundaki 
meclis adabı, dua ve sena etmeyi ve nice sözleri öğretip, hakiri Has Odaya 
götürüp, orada da bir saat kadar seyrettirdiler’’ (Çelebi, 245).

Bursalı Mehmed Tahir Bey’e göre, Görice ile Anburya köyü arasında adına 
vakfedilmiş bir arazisi olan Koçi Bey bir Arnavut devşirmesidir ve koçi 
kelimesinin onun adı değil lakabı olması gerekir. Arnavutça “kuç” kırmızı 
demektir ve beklide yüzünün kırmızılığından dolayı bu lakap verilmiş 
olabilir. Mehmed Tahir Bey yazma bir nüshaya ve Hidiv Kütüphanesi 
fihristine dayanarak onun asıl adının Mustafa olduğunu yazmıştır.

Koçi Bey’in şahsiyeti ve üstlendiği görevler hakkında belgelere dayanan 
kesin bir bilgi olmasa da, risaleler incelendiğinde iyi bir tahsil gördüğü ve 
özellikle eski Osmanlı teşkilatı hakkında emsalsiz bilgilere ve bu bilgileri 
çözümleyip değerlendirme kudretine sahip olduğu anlaşılır.

Önce IV. Murad gibi tarihin en sert, en acımasız hükümdarlarından birine, 
ardından da Sultan 1. İbrahim gibi her türlü telkine müsait bir hünkara, 
sarayın düzeninin ve devlet idaresinin bozulduğunu, hükümdarın nasıl 
hareket etmesi gerektiğini arz edebilmesi, onun sağlam bir karaktere sahip 
olduğunu gösteren delillerdendir (Çakmakçıoğlu, 2008, 10).

Koçi Bey Padişah IV. Murad’ın muhasibi olarak Bağdat seferine katılmıştır. 
Koçi Bey Sultan İbrahim’in son günlerinde veya IV. Mehmed’in ilk yıllarında 
emekliye ayrılmış ve Görice’ye yerleşmiştir. Koçi Bey’in doğduğu tarih 
kesin olarak bilinmediği gibi, ölüm tarihi de kesin olarak bilinmemektedir 
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(Aksüt, 1937, 14)).

Risalelerin Önemi Ve Özellikleri

Koçi Bey’in hazırladığı risale, Osmanlı da o tarihe kadar padişaha sunulan 
ilk yazılı rapor özelliği taşımaktadır. XVII. Yüzyılda bu şekilde bir yazılı rapor 
verme geleneği olmadığı için devlet düzeni ile ilgili verilen bu risale önem 
kazanmaktadır.

Koçi Bey Risaleleri, birisi Sultan IV. Murat’a, diğeri de Sultan İbrahim’e 
sunulan iki risaleden oluşmaktadır. Koçi Bey Risalesi ilk önce 1631 
tarihinde Sultan IV. Murat a sunulmuştur. Bu risale, kısa kısa yazılmış yirmi 
iki bölümden oluşmaktadır. IV. Murat’ın Topal Recep Paşa’yı astırarak 
idareyi ele aldığı 1632 tarihinden önce risalenin sunulmuş olması, Koçi 
Bey’in sunuşlarının Padişah üzerindeki etkisini göstermektedir.

O tarihe kadar annesinin sözlerinden çıkmayan padişah, Koçi Bey’in 
etkisinde kalarak yönetimi ele geçirmiş ve Koçi Bey’in ileri sürdüğü 
ıslahatları yapmıştır. Koçi Bey’in sarayın içinde yaşaması ve padişahın 
danışmanları arasında olması, devlet çarkının nasıl işlediğini, yapılan 
hataları ve padişahın çıkar çevreleri tarafından art niyetli olarak 
yönlendirilmesini yakından gözlemlemesi ve tanımasına neden olmuştur.

Sultan IV. Murat’a sunulan risaleyi iki kısımda incelemek mümkündür. 
Birinci kısımda; Koçi Bey, devlet teşkilatındaki bozuklukları izah etmektedir. 
Bunları yaparken padişahı bile tenkit etme cesaretini göstermiştir. İkinci 
kısımda; bütün bozuklukların düzeltilmesi için alınması gereken tedbirleri 
anlatmaktadır.

1631 yılında IV. Murat ın devlet yönetimini ele aldığı günlerde Koçi Bey 
de padişaha ıslahat risalelerini vermektedir. Sultan IV. Murat’ın devlet 
yönetiminde köklü ıslahat yapma düşüncesini eyleme dökmesi, özellikle 
Koçi Bey’in risalelerinden etkilendiğini ve risalelerde belirtilen sorunları 
çözmek amacıyla harekete geçtiği söylenebilir (Danışman, 1985, 10).

Sultan İbrahim’e gelince IV. Murad’ın aksine, ciddî bir eğitime sahip 
olmayan ve iktidar öncesi hayatını kafeste geçirmiş olan Sultan İbrahim, 
Koçi Bey’den kendisine Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik durumuna 
ilişkin bir risale yazmasını istemiştir. Bunun üzerine kaleme alınan risale 
1640 tarihinde Sultan İbrahim’e sunulmuştur. 18 bölümden oluşan Sultan 
İbrahim’e sunulan risale, sâde ve açık bir dille yazılmıştır. Bunun sebebi 
olarak Sultan İbrahim’in kültür düzeyinin daha düşük olması ve yıllar boyu 
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sarayın bir odasında her an asılma korkusu içinde beklemenin yarattığı 
ruhi durumda olması gösterilebilir.

Koçi Bey, Sultan İbrahim’e ders verir gibi meseleleri dile getirmektedir. 
Bu risalede Koçi Bey âdeta bir hoca, Sultan İbrahim de bir talebe gibi 
görünmektedir. Bu risalede Koçi Bey, Sultan İbrahim’e devlet teşkilatına, 
devlet erkânına nasıl hitap ve muamele edileceği, fermanların nasıl 
yazılacağı, mülki taksimata, vergi ve para işlerine, elçi kabulüne dair bilgiler 
vermektedir.

Okunduğunda da anlaşılacağı gibi bu risaleler öğretici mahiyettedir. 
Koçi Bey, ince bir taktik ve üslup ustalığıyla her iki padişaha da Osmanlı 
devlet teşkilatını hissettirmeden öğretmenin yolunu bulmuştur. Koçi Bey 
bu ders verme ve akıl öğretme işini saygıdeğer hitaplar arasına gizlemeyi 
gayet ince bir ustalıkla başarmış, her iki padişahın gazabını değil, takdir ve 
teveccühünü kazanmayı bilmiştir (Çakmakçıoğlu, 2008, 9-15).

Koçi Bey’in Yaşadığı Devrin Özellikleri

Koçi Bey’in yaşadığı 17. Asırda, Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri 
arasındaki güç dengesinin henüz Osmanlı aleyhine dönüşmediği bir 
dönemdir. Sınırlar İran içlerinden Fas’a, Orta Avrupa’dan Habeşistan’a 
kadar uzanmaktadır. Coğrafi olarak büyüklüğüne rağmen, bu yüzyılda çöküş 
emareleri kendini göstermiş fakat devletin siyasi ve coğrafi olarak büyümesi 
devam etmiştir. Risaleyi incelediğimizde anlıyoruz ki Koçi Bey, Osmanlı 
devletinin içten içe çürümeye başlamasını, en görkemli hükümdarlardan 
sayılan Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar götürmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, bütün yetkilerin Padişahta toplandığı mutlakıyetle 
idare edilen bir sistemdir. Kuruluş ve yükseliş devrinde bu geniş yetkiyi 
sınırlandıran bir kurum vardı; bu kurum ilmiye (din bilginleri) sınıfıydı. 
Gerçek ilim ve din adamlarının sayısının çok olduğu devirlerde hükümdarlar 
hareketlerinde tamamen serbest değillerdi. Dünyanın her yerinde olduğu 
gibi mutlak bir hükümdarın etrafında dalkavuklar ve fırsatçılardan örülmüş 
bir çember daima oluşur ve bu zümre çemberi daralttıkça halktan ve 
dürüst devlet adamlarından uzaklaşmasına sebep olur. II. Selim (1566-
74), III. Murad (1574-95), III. Mehmed (1595-1603) gibi hükümdarlar bu 
durumun tipik örnekleridir.

Hemen hepsi etraflarındaki devlet adamlarının, saray entrikalarının ve 
kadınların tesiri altında kalmışlardır. İşte Koçi Bey yazdığı risalede özellikle 
bu hükümdarlar devrinde mülki ve askeri teşkilatın nasıl yozlaştığı 
konusuna IV. Murad’ın dikkatini çekmeye çalışmıştır. Yeniçeri ocağının 
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bozulma sebeplerini, tımar ve zeamet usullerinin çığrından çıkmasını, 
devlet adamlarının alenen rüşvet almasını, memuriyetlerin rüşvetle 
satılmasını ve halkın içinde bulunduğu ıstıraplı durumu çok ince bir ustalıkla 
iki padişaha, özellikle IV. Murad’a bildirmiştir (Çakmakçıoğlu 2008, 11-12).

Risalelerden anlıyoruz ki; Koçi Bey’in yaşadığı devirde sarayın ve 
İstanbul’un durumu, devlet idaresi, devlet adamlarının değersizliği, 
İstanbul ve Anadolu’daki isyanlar, iktisadi çöküntüler baş göstermiş ve 
devlet yönetimini sarsar hale gelmiştir. İşte Koçi Bey yazdığı bu önemli 
risaleyle tespit ettiği hususları gayet açık bir şekilde padişaha arzeder ve 
çare olarak da tımar ve zeamet usullerinin süratle düzeltilmesini, rüşvetin 
kaldırılmasını, ilmiye sınıfının yola getirilmesini gösterir. Makalenin başında 
da belirttiğimiz gibi Koçi Bey’in Sultan İbrahim’e sunduğu risale, saray 
adabıyla ilgili temel bilgileri öğretici nitelikte olduğundan bu makalede 
sadece IV. Murad’a sunulan risaleler incelenecektir.

KOÇİ BEY RİSALESİ

Koçi Bey risalesi, Osmanlıda yazılan diğer siyasetnâme tarzı eserlerin 
arasından olayları ele alış biçimi ve sunduğu çözüm önerileri bakımından 
her zaman dikkat çekmiştir.

Koçi Bey eserinin başında; ‘’milletin ve memleketin düzeni, devlet kaidel-
erinin dayanaklığının kaynağını Muhammed şeraitinin sağlam ipine 
bağlanmak olarak’’ tespit etmiş ve “saltanat-ı âliyenin nizam ve intizam 
bulup devletin evvelce olduğu gibi gül bahçesine dönmesi için” (sh. 25). 
Padişahın reaya ve berayanın halleriyle yeterince meşgul olunması gerek-
tiğini, din bilginlerine ve mücahit gazilere hak ettikleri değerin verilmesi 
gerektiğini tavsiye etmiştir (Çakmakçıoğlu, 2008).

Koçi Bey, yozlaşmanın kaynağı olarak sarayı göstermiştir. Öncelikle, Os-
manlı devletinin merkezi teşkilatlanmasında önemli yeri olan vezirlerin, 
divan ehlinin, nedimlerin ve yakınlarının görevleri hakkında bilgi vermiş, 
ilerleyen süreçte bozulmaların sebeplerini tespit ederek çözüm önerilerini 
sunmuştur.

Padişahın devlet işlerini bizzat takip etmelerinin gerekliliğini; “Geçmişte-
ki Padişahlar, Sultan Süleyman Han Gazi’ye gelinceye kadar, adalete ka-
vuşmuş olan divan-ı hümayunda bizzat hazır olup, memleket ve mil-
let, reaya ve beraya, hazine, mülkler ve diğer büyük küçük işler ile tam 
manasıyla meşgul olurlardı” (sh. 27) şeklinde ifade etmiştir.
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Koçi Bey, Divan-ı Hümayun da önemli bir yeri olan vezir-i azamlık makamının 
Ulu bir makam olduğunu, bir hatası olmadığı sürece sebepsiz yere azlo-
lunmasının doğru olmayacağını irdelemiştir. Bu dönemde özellikle saray 
erkânının ve kadınların dahli ile gerek vezir-I azamlık gerekse yüksek dere-
celi memurluklara kişilerin liyakatına bakılmaksızın görevlendirme yapıl-
makta, bu da liyakat ehli dürüst insanlarda ve halkta hoşnutsuzluk mey-
dana getirmekteydi.

Bu durumu Koçi Bey; “Evvelce beylik, beylerbeylik ve diğer padişah memur-
lukları memleket idaresinde iş görmüş, emektar, doğru ve dindar kimsel-
ere verilir; karşılığında bir akçe, bir habbe, rüşvet ve bahşiş alınmazdı. Suçu 
ve günahı meydana çıkmayınca hiç kimse azlolunmazdı’’ (sh. 29) diyerek 
padişaha liyakatli insanlarla iş görmenin devletin sisteminin olumlu yönde 
işlemesinin olmazsa olmaz gereklerinden biri olduğuna dikkat çekmiştir.

Koçi Bey’in üstünde durduğu diğer mesele ise, askeri teşkilatlanmada 
meydana gelen yozlaşma ve sonuçlarıdır. Bu açıdan Yeniçeriler Osmanlı or-
dusunun en önemli taifesidir. “Eskiden, aslında din ve devlet uğruna can ve 
baş veren seçme, mümtaz, cesur, benzerlerinden üstün, itaatkâr ve boyun 
egici olanlar o taifeydi. Onlar mükemmel iken yapılan savaşlar ve gazalarda 
kapıkullarına asla ihtiyaç olmazdı” (sh. 32).

Yeniçeri ordusunun işleyişindeki en önemli kanun, yetiştirilecek olanların 
Arnavut, Boşnak, Rum, Bulgar ve Ermenilerden devşirilen çocuk ve gençle-
rden oluşmasıydı. Ocağa, eğitimsiz yabancı kimseler alınmazdı. ‘’Devletin 
iyiliğini isteyen temiz ve mazbut bir taifeydiler. Aralarında bir tek yabancı 
kişi olmayıp tamamı ocak ve ocakzâdeler, baba ve dedelerinden kalma 
padişah dirliğine sahip kimselerdi’’ (sh. 33).

Koçi Bey, yeniçeri ordusundaki bozulmaya sebep olarak, ocağa kaideler 
dışında yabancıların alınmasını gösterir. Bu bozulmanın H. 909 (M.1503) 
yılında III. Murad‘ın oğlu şehzade Mehmet’in düğününde, halkı eğlendiren 
taifenin yeniçerilik istemesi ve sultanın dönemin yeniçeri ağası olan Fer-
had Paşa’nın karşı çıkmasına rağmen bu kuralı çiğnemesiyle ehil olmayan 
kişilere makam verilmiş. Bu durum Osmanlı askeri teşkilatının en önemli 
ayağının bozulmasına sebebiyet vermiştir. 

Koçi Bey risalede bunu şöyle dile getirmiştir: “Ocağın parlaklık ve güzelliği 
gitti, içlerinde yürürlükte olan kanun battı, karmakarışık oldu. Yaşlanmış 
ve amalmande olmuştan başkasının oturak olması kanuna aykırı iken, şim-
di genç ve beden kuvvetine sahip oldukları halde on binden fazla korucu 
ve oturak meydana çıktı. Müslümanların beytülmali bu yolla zayi ve telef 
oldu’’ (sh.59).
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Osmanlı devletinin en önemli askeri birimlerinden olan yeniçeri ocağı, ilti-
mas ve himaye sistemiyle ocağa adam alınması, makam, mevki, hırsı kay-
gısıyla vezirlerin ve ağaların ocağı isyan için tahrik etmeleri ve yeniçerilerin 
esnaflığa soyunmaları, askerliği ikinci plana atmaları ocağın bozulmasına 
yol açmıştır.

Asker, baba ve atadan olandır, ocak ve ocakzâdelerdir. Bakkal, çakkal ile iş 
bitmez. Bâki ferman padişahındır (sh. 61).‘’ Askerin çokluğu fayda vermez; 
az, öz, itaatli ve terbiyeli olması gerekir’’ (sh. 67) sözüyle sayıdan çok ni-
teliğin önemine vurgu yapmıştır.

Koçi Bey risalesinde, Osmanlı Devletinin ekonomik ve askeri yapısının te-
melini oluşturan tımar sisteminin bozulmasına genişçe yer vermiştir. Tımar 
ve zeamet sahibi olmak için savaşlarda kahramanlık göstermek, gerekliydi. 
Yararlılık göstermeyen tımar sahiplerinin dirlikleri artmazdı.

“Bir tımar ehli sefer-i hümayunda hadden aşırı yararlılık ve bahadırlık 
gösterip on, onbeş kadar baş ve dil getirirse zeamete hak kazanır, padişah 
devletinde zaim (zeamet sahibi) olurdu. Asitaneden bir kişiye bile terakki 
verilmesi imkânsızdı’’ (sh. 33). Bu sistemde Tımar ve Zeameti beylerbeyi 
verirken sistemin bozulmasıyla vezirler, padişah yakınlarının da etkisiyle 
kendi menfaatleri doğrultusunda dirlik vermeye başladılar. “Onlardan son-
ra gelen vezirler, ister istemez Enderun halkına uyup isteklerini onayladılar, 
her ne murad etseler esirgemez oldular. Onlar da nice işlere müdahaleye 
başladılar ve Müslümanların beytülmalini ziyana uğratıp bu hale getirdil-
er” (sh. 44).

Tımar sistemindeki bu bozulma yani tımarın vezirler ya da diğer nüfuslu 
kimseler tarafından, savaşlarda yararlılık göstermeyen kimselere verilmesi 
pek çok zülüm ve haksızlıklara kapı açılmıştır. Koçi Bey risalesinde bunu 
şöyle dile getirmiştir. “Hak sahibi olan bir alay iş görmüş, emektar, yarar 
ve yiğit kullar itibarlık köşesinde namsız ve nişansız kalıp, ayaklar altında 
çiğnenerek fakirlik ve hiçlik içinde kaldılar” (sh. 44).

Sonuç olarak risalede zeamet ve tımarın Asitaneden vezir-i azam tarafın-
dan dağıtılmasından ötürü, İslam memleketinde hak sahiplerinin onda 
dokuzunun kavgalı olduğu, vezir-I azam’ın bu davaları dinlemekten baş-
ka meselelerle uğraşmaya vaktinin kalmayacağını ve durumun biran önce 
düzene konulması gerektiğini zikretmiştir.

Koçi Bey, risalesinde Osmanlı taşra yönetimi içerisinde çok önemli yeri 
olan Tımar ve Zeamet sistemiyle ilgili aksaklıkları tespit etmiş ve devletin 
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fetihlerdeki başarılarında büyük katkıları olan yeniçeri ve askerlik teşkilatı 
konusunda devletin önceki uygulamalarını anlatmış ve çözüm önerileri 
sunmuştur.

“Eğer Padişah hazretleri dikkatli davranırlarsa iş kolaydır. Zeamet ve Tımar-
lar evvelce olduğu gibi tamamlanırsa ve ulufeli kul mümkün olduğu kadar 
azaltılırsa, Yüce Allah’ın izniyle alem düzene girer, İslam’ın kılıcı üstün gelir 
ve din düşmanları bozguna uğrar’’ (sh. 67).

Koçi Bey, vergilerin halk için dayanılmaz hale gelmesine, sebep olarak 
ulufeli kul taifesinin (ordu ve bürokrasinin aldığı maaş) artışında görüyor-
du. Neferlerin sayılarındaki gereksiz artışı aşağıdaki tabloda görülmekte-
dir:

1631’deki Sayı 1574’deki Sayı Neferler
463 124 Dergâh-ı Mualla Mütefferikaları
38 40 Çaşnigirler [sofracılar] Cemaati
16 4 Defter-i Hakani Kâtipleri
44 31 Divan-ı Hümayun Kâtipleri
118 51 Hazine-i Amire Kâtipleri ve Şakirtleri

45 17 Ahkâm-ı Maliye Kâtipleri ve Mühaşere-ha-
ranlar

17 10 Birun Hazinedarları
932 290 Dergâh-ı Ali Çavuşları
1832 356 Dergâh-ı Ali Kapıcıları Cemaati
7000 2210 Ebna-ı Sipahiyan [yeniçeri süvarileri]
2500 2127 Silahdaran Cemaati

2000 400 Ulufeciyan-ı Yemin [sağ ulufeciler] Ce-
maati

1400 407 Ulufeciyan-ı Yesar [sol ulufecier] Cemaati
900 406 Gureba-i Yemin [sağ garipler] Cemaati
905 407 Gureba-i Yesar [sol garipler] Cemaati
4246 4396 Istabl-ı Amire [saray ahırı] Cemaati

46113 13599 Yeniçeriler, Sekbanlar, Piyadeler, Zağarcılar 
Cemaati

9200 7495 İstanbul, Edirne, Gelibolu ve Saray 
Bahçelerindeki Acemi Oğlanlar Cemaati

4246 489 Mutfak ve Kiler Cemaati
5978 625 Cebeciler Cemaati
1452 1099 Topçular Cemaati
591 400 Top Arabacıları Cemaati
715 229 Mehteran-ı Hayme [çadırcılar] Cemaati

226 158 Mehteran-ı Âlem [saltanat sancaktarları] 
Cemaati

115 115 Teberdaran [baltacılar] Cemaati
61 27 Peykler [haberciler] Cemaati
35 18 Sakalar Cemaati
15 6 Hassa Müezzinleri Cemaati
923 537 Ehl-i Hiref [zanaatkârlar] Cemaati
54 54 Suyolcular Cemaati
36 26 Tabipler ve Cerrahlar Cemaati
92216 35153 TOPLAM SAYI

(Çakmakçıoğlu, 2008:55-56)
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Tablodan da anlaşılacağı üzere hizmetli sayısındaki artış hazineye büyük 
bir yük getirmiştir. ‘’Bu denli kula mevacib (ulufe) mi yetişir? Bu denli mev-
ecibe hazine mi dayanır?’’ (sh. 56). ‘’Düzen ve tertip kalktı. Sonradan çıkma 
usüller peydah olup, alemi bu taifeyle doldurdular. Beş altıbin adam varki, 
el isimleriyle ulufe alırlar. Soran izleyen yok. Sen nesin nerden geldin diyen 
yok’’ (sh. 57) diyerek durumun vehametini padişaha bildirmiştir. Çünkü bu 
durum vergilerin artmasına, halkın haksızlığa ve zulme uğramasına sebep 
olmuştur. “Evvelce ev başına kırkar, ellişer akçe cizye alınırken şimdi yalnız 
miri için her bir neferden 240’ar akçe, her hane-i avarızdan üçeryüz akçe 
ve her koyun başına bir akçe tayin olundu’’ (sh. 63).

Koçi Bey bu noktada siyasi zekasıyla padişaha gerekli tavsiyeleri açık bir 
şekilde yaptığını görüyoruz. Sistemini adalet üzere oluşuran Osmanlıda, 
şimdiye kadar reaya bu kadar zulüm ve saldırganlık yapılmadığını, derhal 
bunun önüne geçilmezse padişahın ceza gününde bundan sorumlu ola-
cağını, işin vekillere havale edilemeyeceğini söylemiştir.

‘’Zulüm görenlerin ahı hanedanları harap eder. Dertlilerin gözyaşları 
dünyayı sulara boğup yok eder. Küfür ile dünya durur, zulüm ile durmaz. 
Adalet ömrün uzunluğuna sebeptir ve fukara ahvalinin düzeni padişahların 
cennetlik olmasının sebebidir.’’ (sh. 63)

Koçi Bey’in yaşadığı 16. Yüzyılda diğer devlet kademelerinde olduğu 
gibi, Osmanlı eğitim sisteminde de bozulmaların başladığını görüyoruz. 
‘’Taşköprülüzade, 1540 tarihinden itibaren medreselerdeki genel bilgi 
seviyesinin düşmeye başladığını felsefe ve matematiğe karşı eski ilginin 
azaldığını, müderrislerin bile nazari ilimler üzerindeki ana kitaplar yerine 
özet mahiyetinde basit birkaç eser okumakla yetindiklerini ve kendilerini 
alim saydıklarını belirtmektedir’’ (Ceylanlı, 2013).

Risalede 1594 tarihine gelinceye kadar medrese öğretmenlerinin ve 
yardımcılarının bilgili ve ehil kimseler olduğunu, ilim yolunun temiz ve 
düzenli olduğunu söylemiştir. “Neticede, (1594) tarihinden beri bu düzen 
bozuldu. Evvelce Şeyhülislam Sunullah Efendi, birkaç defa haksız yere azlo-
lundu. Kazaskerlerinde sık sık azlolunması yüzünden bu makama gelen-
ler azledilme korkusuna düştüler, devlet vekillerine dost gibi görünmeye 
muhtaç kaldılar, huzur-ı hümayun’da hak sözü söylemez oldular ve herkes-
in hatırını hoş etmeye önem verir oldular” (sh. 48).

Koçi Bey, bu tarihten sonra ilim adamlarının asli vazifelerini unutup dalka-
vukluk yaptıklarını, ilim kadrolarının düzenbaz ve cahillerle dolduğu, hak-
kıyla ilim yapanların adlarını kötüye çıkarıldığından bahsetmiştir. “O sadr 
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(şeyhülislamlık) göz yumma yeri değildir, gözetip kollama yeri değildir’’ 
(sh. 48).

İlim kadrolarının, kazaskerler tarafından azledilme korkusu ve rüşvet 
yoluyla satıldığı, Ulemanın halk nazarında itibarının kalmadığı ve 
saygınlıklarının gittiğinden hayıflanarak, bir iş için ‘’emr-i hak budur’’ 
deseler herkes ‘’duyduk ve itaat ettik’’ derdi; kimsenin karşı koymaya 
cesareti yoktu (sh. 49) diyerek geçmiş dönemlere atıfta bulunmuştur.

Koçi Bey ‘in, ilmiye sınıfıyla alakalı olarak üzerinde durduğu diğer bir 
mesele de; ‘’İlmiye mansıplarının şefaat ile verilmesi’’ yani birine arka 
çıkıp, liyakati olmadığı halde onu destekleyip, yaşından, soyundan ötürü 
bir kişinin kayırılmasının yanlışlığını anlatmış’’ imamlıkta bile daha iyi bilen 
yaşlının önüne geçer’’ (sh. 49) sözünü delil olarak söylemiştir. Koçi Bey, 
İlmiye sınıfıyla alakalı olarak tespit ettiği sorunlara çıkış yolu olarak özel-
likle Mülazımlıkların hak eden kişilere verilmesiyle ilim yolunun düzene 
gireceğini, ehliyetli olanın ehliyetsiz olana galip geleceğini beyan etmiştir.

‘’Kanundan fazla mülazımlık verilmez ve hak edenlerden başkası (bu işe) 
alınmaz, alim ile cahil bir tutulmazsa, Allah’ın fazlı ile tez düzene girer. Her 
nerede zalim varsa cezasının verilmesi gerekir. Aldırış etmemekle âlem el-
den gider’’ (sh. 50).

Risalede önemle üzerinde durulan diğer bir konu da rüşvettir. Koçi Bey’e 
göre memleketin harap oluşunun, hazinenin ve malların azalmasının sebe-
bi rüşvet pisliğidir. Haksız yere yapılan aziller, maharete dayanmayan tay-
in ve terfiler, adam kayırmacalar ve halkın şikayetlerinin gerekli mercilere 
ulaşıp karşılık bulmaması rüşvetin yaygınlaşmasına sebebiyet vermiştir. 
‘’Dünya üzerinden rüşvet leşi kaldırılmadığı sürece adalet mümkün olmaz 
alemin işlerinin düzelmesi kolayca gerçekleşmez” (sh. 77).

İnsanların bozulan halleriyle ilgilenmenin bin mescit yaptırmaktan daha 
güzel olduğuna dikkat çekmiştir. Rüşveti her hususta fesat kaynağı ve 
sapkınlık tohumu olarak gören Koçi Bey ulemanın rüşvet kullanmasını 
dinin satılmasıyla eşdeğer görmüştür.

‘’Bir cahil rüşvet ile Muhammed şeraitinin seccadesine geçip hâkim olsa 
ya da bir cahil ve batıl iltizam ile naip (vekil) olsa, o memleketin hali nasıl 
olur? Muhammed şeraitinin hükümleri nasıl yerine getirilir?’’ (sh. 92). 
“Rüşvet ile kadılık makamını satmak, haşa İslam şeraitine hakaret etmek 
ve onu alçaltmak olur’’ (sh. 92).
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Halkın eski devirlerde ki gibi dindar ve güvenilir olmadığını, yalancılık ve 
aldatmacanın çok olduğundan gerekli tedbirlerin alınmaması durumun-
da askerin düzene giremeyeceğini ve yabancıların müdahalesinden kur-
tulamayacağını ifade etmiştir. Bu konuda çözüm önerisi olarak ‘’Saadetli 
padişahımız hazretlerinden bütün cihan halklarının beklediği budur ki; 
mansıbları ehline dağıtmaya ve dünya yüzünden rüşveti kaldırmaya (ken-
dini) esirgemeden güzelce çalışalar. Tımar ve zeamet ihtimamla zapt ol-
unursa rüşvet verenler rüşveti kime verebilirler ve rüşvet alanlar bu habis 
rüşveti kimlerden alabilirler? Bu taktirde Allah’ın inayetiyle rüşvet alemden 
tamamen kalkar” (sh. 78) diyerek IV. Murad’a tavsiyelerini cesurca yap-
mıştır. ‘’Bir alay ehliyetsizler, zevk ve sefada olup da saadetli padişahımızın 
sorumlu olması ne revâdır? (sh. 94).

Koçi Bey risalesinin sonunda, bozulmanın sebeplerini Kanuni Sultan Süley-
man devrine kadar götürür. Bu dönemde padişahın bizzat divanda bulun-
mamasını eleştirir: ‘’Kılıç erbabı, beyler ve beylerbeyi bile padişah tarafın-
dan tanınmaz oldu’’ (sh. 81) demiştir.

Yine Enderun ve Birun halklarının padişahın işlerine müdahele etmesi, 
eski kaideler dışında Silahtarı İbrahim Paşa’yı vezir-i azam yapması ve kızı 
Mihrimah Sultan’ı Rüstem paşayla evlendirip ona feth olunmuş mem-
leketlerden mülk vermesi sistemin bozulmasında etkili olmuştur. “Şeriate 
aykırı olan bu işler sonucunda, Müslümanların beytülmalına ait bu haslar 
kayıp ve telef oldu. Sevap yapalım derken vebale girdiler’’ (sh. 81).

Bozulmaya sebebiyet veren diğer bir mesele ise; Kanuni dönemindeki 
hazinenin zenginliğinden Sultan ziynet ve şöhretini artırınca vezirler ve 
paşalar ona uydular. Bu durum zamanla o kadar arttı ki kul taifesinin ücre-
ti, ekmek akçesine bile yetişmez oldu. ‘’Devlet-i Aliyyede şöhret ve ziynet 
gibi zararlı bulaşıcı bir bid’at daha yoktur. Rüstem Paşa’nın damadı Ahmed 
Paşa ki sigetvar seferinde dördüncü vezirdi, sonra vezir-i azam oldu. İlk kez 
vezir olduğunda ihtişam aracı olarak ancak iki kürkü vardı; birini divan-ı 
hümayunda, birini de evinde giyerdi’’ (sh. 82).

Risaleden anlaşılıyor ki bu durum zamanla değişmiş, vezirler şöhret ve 
ihtişam hastalığına tutulup gelirlerini savaş zamanında gerekli olacak 
olan at, yetişmiş asker, vakıf gibi hayır işlerinde kullanmayı bırakıp evlere, 
bağlara, samur kürklere vermişlerdir.

‘’Sefer lazım gelse iki hizmetkâr bir çıkarmaya kadir olamazlar’’ (sh. 82
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Sonuç

Siyasetnâme veya nasihatnâme adı ile bilinen, idareci ve hükümdarlara en 
iyi devlet idaresinin nasıl olması gerektiğini anlatan yazıların çok eski bir 
geleneği vardır. Yazıldığı dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı hakkın-
da bilgiler içermesi; devrinin yönetim anlayışını ve değerlerini yansıtması 
sebebi ile siyasetnâmeler, tarihi ve sosyolojik açıdan çok önemli kaynak-
lardır. Siyasetnâmelerin yazılma sıklığına baktığımızda devletin otorite-
sinde meydana gelen azalmayla doğru orantılı olduğunu görürüz.

Koçi Bey risalesinde, 17. Yüzyıla gelindiğinde Osmanlının gerileyişinin, idari 
ve sosyal çalkantıların sebeplerini çok yönlü bir bakış açısıyla tahlil etmiş 
ve oldukça sert mizaçlı bir padişah olan IV. Murad’a çözüm önerilerini ken-
dine has bir ustalıkla beyan etmiştir. Koçi Bey’in nasihatleri etkili olmuş ve 
ekonomide, tımar sisteminde alınan tedbirler sonucunda, kısa süreliğine 
de olsa IV. Murad Bağdat zaferi, İran seferi gibi askeri başarılara imza at-
mıştır.

IV. Murad’ın saltanatının ilk yılları annesi Kösem Sultan’ın himayesi altın-
da geçmiştir. Kösem Sultan’ın o yıllar da padişahın küçük yaşından dolayı 
(tahta geçtiğinde 11 yaşındaydı) doğması muhtemel iktidar boşluğunu 
doğrusu veya yanlışıyla doldurduğu açıktır. Kösem Sultan devleti “saltanat 
naibesi” sıfatıyla yönetirken de, IV. Murad çok hızlı bir eğitime tabii tu-
tulmuştur. Tahta çıkmadan önceki tecrübe ve bilgi eksikliği, dirayetli bir 
çalışmayla hızla giderilmiştir. IV. Murad büyüdükçe Koçi Bey‘in de etkisiyle 
Kösem Sultan’ın devlet üzerindeki etkisi azalmış ve genç padişah devletin 
kontrolü eline almıştır.

Bu döneme kadar yazılan siyasetnâme türü eserlerde Koçi Bey risalesinde 
de olduğu gibi devlet yönetiminde meydana gelen aksaklıklara öneri olarak 
kadim değerlere yeniden dönmek çıkar yol olarak sunulmuştur. Fakat 
1699 yılında imzalanan Karlofça antlaşmasıyla beraber batıdaki reform ve 
gelişmelerin etkisiyle artık bu düşünce etkisini yitirmiş ve modernleşme 
süreci devleti etkisi altına almıştır.

Osmanlının gerilemesinde, hükümdar ve idarenin üst kademesinin payını 
tespit edip, otoritede meydana gelen boşluğun liyakatsiz kişilere makam, 
mevki imkânı sağlayacağını düşünen Koçi Bey’in asırlar önce tespit ettiği, 
liyakat ehline iş verilmesi ilkesi adaletli bir yönetimin olmazsa olmaz il-
kesidir. Nitekim hükümdara yakınlığından ötürü sadece sadakatin esas 
alındığı görevlendirmelerin, çok hazin sonuçları olduğunu tarihi gerçekler 
bize göstermektedir.
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Kuran-ı Kerim’de ‘’Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder” (Nisa: 58) buyrul-
muştur. İşte ilmiye mansıbları ve diğerleri hep Allah’ın emanetleridirler.

Emanetleri ehline vermekle adaletle hükmetmek arasında önemli bir ilşki 
vardır. Bunun için de bilgi ve bilinç gereklidir. Ancak muhakeme yeteneğine 
sahip bir kimse emaneti liyakat sahibine verirse oda adalet üzere hükmed-
er. Haksız yere yapılan aziller, kişileri korkak ve itaatkar hale getirir. İnsan-
ları adaletli olmak yerine, makamını kaybetme korkusuyla dalkavukuğa 
iter. Görevlerini layıkıyla sürdüren pek çok kimse yalan ve iftiralarla iti-
barsızlaştırılarak görevlerini bırakmaya zorlamak günümüzde de (ayağını 
kaydırmak) şeklinde sıkça rastladığımız bir durumdur.

İslam’ın üzerinde önemle durduğu adalet müessesini yerle bir edecek 
olan rüşvet, geçmişten günümüze değin, kamu yönetimindeki sorunların 
başında gelir. Koçi Bey, bu noktada insanları rüşvet almaya ve vermeye 
götüren sebeplerin ortadan kaldırılması ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla 
kimsenin rüşvet alıp vermeye cesaret edemeyeceğini söylemiştir.

Günümüze baktığımızda, rüşvet konusu milletlerin siyasi ve sosyal hayat-
larında zararları bağlamında baş sırada yer almakta olduğunu görürüz. Bu 
sebeple, lanetlenmiş ve İslam toplumlarının uzak tutulması emredilmiştir. 
Koçi Bey risalesinde, yönetim sürecinin en önemli ilkesi adaletin İslam dini-
nin olmazsa olmazı olduğunu ifade etmiştir.

Rüşvet ile kadılık makamını satmak, haşa İslam şeraitine hakaret etmek 
ve onu alçaltmak olur (sh. 92) diyerek özellikle şeyhülislam ve kadıların 
kararlarını alırken görevlerini kaybetme korkusu olmadan görevlerini ifa 
etmelerine zemin hazırlamanın zulmün önüne geçmek için olmazsa olmaz 
bir kaide olduğunu hatırlatmış ve şöyle demiştir; “Küfür ile dünya durur, 
zulüm ile durmaz.’’ 

16. Yüzyılda başlayan bozulma 18. Yüzyıla gelindiğinde dibe vurmuş ve 
dönemin aydınlarını farklı arayışlar içine itmiştir. İlmiyeye ait yüksek maka-
mların birilerinin aracılığıyla ehil olmayan kimselere verilmesi, toplum için 
çok vahim sonuçlar doğurmuştur. Koçi Bey bu meseleyle alakalı olarak 
sunduğu çözüm önerileri değişen dünya şartları ve ehliyetsiz padişahların 
da etkisiyle yeteri kadar uygulanamamıştır.

Osmanlının tarihsel başarısında en önemli faktörlerinden biri olan yeniçeri 
ocağının eğitim ve disiplin anlayışından taviz vermesiyle başlayan çözülme, 
süreç içerisinde öyle bir hal almıştır ki, askerler işlerine gelmediği durum-
larda yönetime müdahale etmiş ve bu iş tahttan padişahları, vezirleri ve 
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paşaların katledilmesine kadar uzanmıştır. 21. Yüzyıla geldiğimizde askeri 
vesayet toplumları şekillendirip, çıkar odaklarına hizmet etmesi için en ke-
stirme yol olarak görülmüştür.

Koçi Bey’in yönetimde ve toplumsal meselelerde tespit ettiği sorunları 
incelediğimizde günümüz devlet ve kamu yönetimindeki aksaklıklarla 
benzerlikler gösterdiğini görürüz. Adam kayırmaca, rüşvet, liyakata bakıl-
madan yapılan atamalar ve ordunun siyasete etkisi hala çözümlenmemiş 
sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bakımdan yeryüzünde adaleti tesis etmekle yükümlü olan Müslüman 
idareciler, yüzyıllardır bir kısırdöngü haline gelen bu yanlış siyaset an-
layışını değiştirecek, onlara ustaca öğütler verecek Koçi Bey’ler bulunma-
sa da İslam siyaset felsefesi noktasında yapılan çalışmaları ve dillendirilen 
eleştirileri daha dikkatli bir gözle incelemeleri zaruridir.

Sonuç olarak Koçi Bey, Osmanlı için 17. Asrın şüphesiz önemli simalarından 
biridir. IV. Murad gibi dirayetli, bilgili ve güçlü bir padişahın ortaya çıkışında 
da önemli bir rol oynamıştır. Koçi Bey risalesinde adalet ve erdem kavram-
larının öne çıktığını görürüz. İslam adalet ve ahlak anlayışını verdiği ayet, 
hadis ve hikayelerle beslemiştir.

Makalemize Tunuslu devlet adamı Raşid El Gannuşi’nin şu sözleriyle son 
verelim; “İçinde adaletin olmadığı bir yönetim asla İslami olamaz. İsterse 
şeyhler, hocalar, alimler tarafından yönetilsin.”
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SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR BAĞLAMINDA MEŞK GELENEĞİ ve MUSİKİDE 
BATILILAŞMA HAREKETLERİ 

(ERKEN DÖNEM CUMHURİYET POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE)
Sümeyra HAMARAT1

Özet

Kategorik bölümlemeler neticesinde zihin “ben-öteki” ayrımına yönelme-
kte, bundan hareketle de bir “şey” rasyonel olarak nitelenirken diğer 
bir “şey” irrasyonel olarak nitelenmektedir. Peki, burada sözlü ve yazılı 
kültürün yeri nedir? Sözlü kültür nasıl bir süreçten geçerek yazılı kültürün 
devamı olarak nitelendirilmiştir? Sözlü kültürün bir parçası olarak meşk 
geleneğini bu ayrımlara dayanarak nasıl bir yere oturtmak gerekmektedir? 
Meşk geleneğinin bir ürünü olarak klasik musiki kategorik bölümlemeden 
nasibini ne şekilde almıştır? Bu çalışma söz konusu bu noktalardan hare-
ket ederek klasik musikinin Osmanlı’nın son döneminde ve özellikle erken 
dönem Cumhuriyet politikalarında nasıl bir ayrımcılığa maruz kaldığını, bu 
ayrımcılığın altında yatan temel mantaliteyi sorunsallaştırıp yeniden tartış-
mayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda salt devlet ayağıyla gerçekleştirilmey-
en aynı zamanda dönemin gazete ve dergilerince de desteklenen politikayı 
özellikle Akbaba dergisi üzerinden örneklemeyi planlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sözlü Kültür, Yazılı Kültür, Meşk, Klasik Musiki, 
Cumhuriyet, Batılılaşma

1 Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Bölümü.
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Giriş

İnsan zihni asırlardır kategorilere göre şekillenmiştir. Ancak söz konusu 
bu yapının bünyesinde barındırdığı temel bir güçlük vardır. Jack Goody’in 
“Yaban Aklın Evcilleştirilmesi” isimli kitabında da bahsettiği üzere 
kategorilerin her birinin kendi içinde sınırlanmış, kavim-merkezli ve ikili bir 
yapı içinde oluşan biz/onlar ayrımından şekillenmiş olması onların içinde 
barındırdığı temel bir güçlüktür (Goody, 2011, s.12). Söz gelimi Auguste 
Comte’un üç hal yasası böyle bir kategorik bölümlemenin sonucudur. 
Kabaca teoloji, metafizik ve pozitif hal olarak belirlediği bu aşamaların ilki 
insan zihninin zorunlu hareket noktasıyken üçüncüsü insan zihninin sabit 
ve belirgin halidir, ikinci ise yalnızca bir geçişi teşkil eder. Comte’a göre 
teolojik halde insanlar araştırmalarını her şeyden önce varlıkların kendine 
has doğasına yöneltmiştir. Bunun yanında kendilerini etkileyen her şeyin 
ilk ve son nedenlerine yönelmiş ve netice itibariyle insan zihni evrendeki 
olayları doğaüstü etkenlerin tutumunun bir ürünü olarak görmüşlerdir. 
Metafizik halde ise ilkinin basit ve genel bir dönüşümünden başka bir şey 
olmayıp doğaüstü etkenlerin yerini soyut güçler almıştır. Son aşama olan 
pozitif halde ise insan zihni mutlağı bulmanın ne kadar imkânsız olduğunu 
anlamış, muhakeme ve gözlem yardımıyla olayların gerçek kanunlarını yani 
değişmez devamlılık ve benzerlik münasebetini bulmaya çalışmışlardır. 
Böylece olayların açıklanması ona göre gerçek sınırları içine oturtulmuş 
olmaktadır (Comte, 2001, s.33). 

Kategorik bölümlemenin bir örneği olarak Comte’un ortaya koyduğu bu 
yasaya göre özgeçmişimize baktığımızda en önemli kavramlarımızın çocuk-
luk döneminde tanrı bilimci, gençliğimizde metafizikçi ve yetişkinliğimizde 
de fizikçi olduğumuzu hatırlatmıştır (Comte, s.34). Netice itibariyle ona 
göre bu aşamalar insanlığın değişmez kaderidir ve tarih hızla pozitif aşa-
maya doğru akmaktadır. Felsefeciler de benzer bir şekilde söz konusu bu 
dönemler arasındaki geçiş sürecini irrasyonaliteden rasyonaliteye geçiş, 
mantık öncesinden mantıksal olana geçiş olarak değerlendirmiştir. Ancak 
Goody’e göre bu çerçeveyle ilgili temel sorun, gelişimselliğe karşıt veya 
oldukça kaba kurulmuş olmasıdır. Gelişimsel değildir çünkü bu sorunlarla 
uğraşan Comte veya onun gibi sosyologlar ve antropologlar, evrimsel hatta 
tarihsel perspektifi bir kenara bırakmışlardır ve gelişim tartışmalarını bir 
yandan zorunlu olarak değer yargısı taşımakla, diğer yandan da farklılıkları 
abartmakla ya da yanlış anlamakla suçlayan bir kültürel göreceliğe kay-
mışlardır (Goody, 2011, s.12). 

Jack Goody yukarıda değinilen büyüden bilime veya mantık öncesinden 
akılcı bilince geçişi veya Lévi-Strauss’un deyimiyle yabanıl akıldan evcil 
düşünceye geçişi kısaca sözlü kültürden çeşitli yazılı kültür düzeylerine 
geçiş olarak nitelendirmiştir (Ong, 1995, s.43). Dolayısıyla söz konusu 
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kategorileştirme, sözlü ve yazılı kültür ile doğrudan bağlantılıdır. Katego-
rileştirme ve onun beraberinde getirdiği sorunsallar tanımlarda dahi ken-
dini göstermektedir. Söz gelimi Walter Ong’un işaret ettiği üzere “sözlü 
yazın” olarak korkunç bir biçimde kavramsallaştırılan dolayısıyla yazılı 
kültürden yola çıkarak sözlü olanı (yani ikinciden yola çıkarak birinci olanı) 
ele alan bu anlayış daha ilk aşamada sorunlu bir durum sergilemektedir. 
Ong böyle bir durumu atı tekerleksiz araba olarak görmeye benzetmiştir 
ve söz konusu bu absürtlüğü kısaca şu şekilde anlatmıştır: Diyelim ki şuana 
kadar hayatında hiç at görmemiş birisine atın ne olduğunu tasvir etmeye 
çalışacaksınız. Ancak bu tasvirinize “at” kavramıyla değil de “araba” ka-
vramıyla başlamayı tercih ediyorsunuz (dolayısıyla ikinciden yola çıkarak 
birinciyi anlatıyorsunuz). Bütün tasvir boyunca atlara “at” değil, “tekerlek-
siz araba” diyerek tasvirinizi tamamlamış olacaksınız. Böyle bir durumda 
Ong’a göre at artık at olmaktan çıkacaktır ve tekerleksiz arabanın tekerleği 
yerine toynak denen geniş ayak tırnakları, far ve arka ayna yerine gözleri, 
bir kat boya yerine tüyleri olan ve benzinle değil de arpayla çalışan garip 
bir tasvir ortaya çıkacaktır. Bu şekilde bir tasvirin sonunda doğal olarak at 
ne değilse o olmuş olacaktır (Ong, s.25). İşte bu çarpıklık ve gariplik “sözlü 
yazın” kavramı için de geçerlidir. Ong’a göre birincil bir olgu onun ardından 
gelen ikincil bir olgudan yola çıkıp farkları sıfıra indirgenerek açıklanırsa bir-
incil olgu ciddi bir biçimde çarpıtılmış olur. Ong, “yazı öncesi” kavramının 
da aynı biçimde ele alınması gerektiğini düşünmüştür (Ong, s.26).

Bu hikâye yazılı dünya insanının hayatını tamamen kuşatmış, zihnin kat-
egorik bölümlemelerini esas alarak geçmişi, şimdiyi ve hatta geleceği 
bu biçimde şekillendirmeye başlamıştır. Söz konusu bu makalenin ilk 
bölümünde Walter Ong’un yazılı ve sözlü kültür üzerine değerlendirmeleri 
temele alınarak bu kültürler arasındaki farklılıklara ve birbirleriyle ilişkile-
rine temas edilmeye çalışılacaktır. Bu arada iki kültür arasında bir seçime 
gidilmeyerek, her ikisinin de önemi bilinerek hareket edilecektir. Bu sebep-
ten ötürürdür ki söz konusu bu çalışma, yazarak sözlü kültürün kıymetini 
belirtmeye çalışmıştır. 

Hasılı yazılı zihin Ong’un da ifade ettiği gibi geçmişi ve yanlış uygulanırsa 
sözlü belleği bile imha edebilecekken bunun yanında esnek ve bin bir kılıfa 
girebilen bir beceridir. Eli kalem tutmayanın yani sözlü kültürün geçmişi-
ni kusursuz olmasa da koruyabilmektedir (Ong, 1995, s.28). Bu açıklama-
ları belirttikten sonra ikinci bölümde ise sözlü kültürün bir parçası olarak 
süregelen meşk geleneğinin doğasının ne olduğu, nasıl bir süreci kapsadığı 
ve sözlü doğasından gelen notasızlığın onda söylenenlerin aksine nasıl bir 
özgürlük alanı açtığı anlatılacaktır. Son olarak üçüncü bölümde de müzikte 
batılılaşmayla beraber meşk geleneğinin bir ürünü olan Klasik musikinin 
geçirdiği serüvene dikkat çekilerek uygulanan yaptırımlar üzerinde önem-
le durulacaktır. Netice olarak toplumsal bir düzlemde kendine edinmiş 
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olduğu yeri elinden alınan meşk geleneğinin (dolayısıyla Klasik musikinin) 
sözlü ve yazılı gelenek üzerindeki tartışmalar dikkate alınarak ve yukarıda 
da bahsedildiği gibi kategorik ayrımın bir sonucu olarak erken dönemde 
nasıl bir ötekileştirmeye maruz kaldığına ve bunun arka planında nasıl bir 
sürecin yattığına temas edilmiş olacaktır.

Yazılı ve Sözlü Kültür

Uzun yıllardır sözlü kültür, yazılı kültür karşısında hep bir adım geri planda 
kalmıştır. Ong’un da ifade ettiği üzere; araştırmacıların çoğu yazının cazi-
besine kapılıp sözlü anlatımı ya yazılı anlatımın bir çeşidi olarak düşün-
müşlerdir yahut da sözlü anlatımı bilim dünyasının ciddiyetine layık 
görmemişlerdir (Ong, 1995, s.20). Sözlü sanat biçimlerinin aslında yazıya 
dökülmemiş birer metin olduğunu düşünmüşlerdir. Neyse ki bu varsayımı 
tüm araştırmacılar kabul etmemişlerdir. 16. Yüzyılın ortalarından itibar-
en yazı ve konuşmanın çok boyutlu ilişkisi anlaşılmaya başlanmıştır (Ong, 
s.23). Yukarıda işaret edildiği gibi araştırmacıların bu şekilde konuşma dili 
yerine yazı diline yönelmeleri kazara gerçekleşmiş bir durum değildir. Şunu 
da unutmamak gerekir ki yazının icadından on binlerce yıl önce üretilen 
sözlü sanat biçimlerinin genel kabulün tersine yazıya hiçbir bağımlılığı yok-
tur. Dolayısıyla sözlü sanat biçimleri yazıya dökülmüş birer metin değildir. 

İnsanlar iletişim kurarken en temelde dili ve dilin duyulmasını sağlayan 
sesleri kullanırlar. Dolayısıyla dilin sese dayanan bir olgu olduğunu da 
kimse yadsımamaktadır. Ong’a göre yalnız iletişim değil düşünce de 
sesle özel bir biçimde bağlantılıdır (Ong, 1995, s.19). Bilindiği üzere sözlü 
kültür metinden yoksun ve sese dayanan bir kültürdür. Bir kişi derin bir 
konu üzerine tefekkür ederken zincirler halinde ilerleyen uzun bir sonuca 
ulaşabilmektedir. Ong, böyle bir durumda bunun akılda kalabilmesi için 
en etkin yolun başka bir insanla muhabbet olduğuna ifade etmiştir. 
Çünkü saatlerce bir insanın kendi kendine konuşması kolay bir eylem 
değildir (Ong, s.49). Buradan anlaşılacağı üzere iki kişi muhabbet ederken 
düşünceyi geliştirmekte ve şekillendirmektedirler. İşitilen ses, düşüncenin 
yöneliminde ona yeni mecralar açmakta ve daha hızlı-etkili bir şekilde 
ona yön vermektedir. Dolayısıyla düşüncenin ses ile olan özel irtibatı 
kendini göstermektedir. Başka bir insanla sohbet etmeden dahi kişinin 
kendi iç sesi ve düşüncesi arasındaki özel irtibatı da yine benzer şekilde 
görünmektedir. 

Ong, sözlü kültürde bir düşünceyi koruyup anımsamak için kalıplaşmış 
ifadelerin kullanılmış olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla bellek için ger-
ekli olan şey ritmik bir yapıya sahip olan, akıcı sıfatlar ve kalıplardır. Bu 
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kalıplar belleği diri tutmaları hasebiyle sözlü kültürde önemli bir yere sa-
hiptir. Bununla beraber Ong’un işaret ettiği üzere sözlü gelenekte belleği 
güçlendirmek için kullanılan başka yöntemlerden biri de çözümleme yer-
ine kümeleme özelliğinin kullanılmasıdır. Bu özellik belleği güçlendirmek 
amacıyla kalıplardan yararlanmakla doğrudan bağlantılıdır. Aslında sözlü 
kültürde bir anlatım unsuru tek başına pek bir anlam taşımazken eş veya 
karşıt anlamlı terimlerle kümelenince tanımlayıcı söz niteliği kazanmak-
tadır. Bu sebepten ötürü sözlü gelenekte asker yalnızca asker değil; kahra-
man askerdir yahut prenses sadece prenses değil; güzel prensestir (Ong, 
1995, s.54). Bu sözlü deyişler Ong’a göre parçalanmadan nesilden nesile 
bin bir güçlükle aktarılmış ve aktarılmalıdır. Korunacakları tek yer ise insan 
zihnidir. Bir yazı sistemi olmadan düşüncenin parçalanmasının ve dolayısıy-
la o düşüncenin çözümlenmesinin riskli bir iş olduğu söylemektedir (Ong, 
s.55). Çünkü çözümleme, yazılı kültüre ait olan ve soyut bir çabanın so-
nucu olarak bir metinde korunabilecek düşünceler için kullanılırken, sözlü 
kültür, düşüncenin bu şekilde çözümlemeye tabi tutulup saklanacağı bir 
metne sahip değildir. Böyle bir çözümleme kanaatimizce belleği güçlen-
diren kalıpların işlevini yitirmesine neden olacaktır. Bunun yanında sözlü 
kültür eserleri incelendiği vakit ilk dikkat çekecek olan noktalardan biri de 
şudur ki; eserlerdeki karakterler yahut nesneler olağanüstü özelliklere sa-
hip olabilmekte, aynı zamanda iyi hep iyi, kötü ise hep kötü olmaktadır. Söz 
gelimi kırmızı şapkalı kız olağanüstü masumken kurt olağanüstü derecede 
kötüdür. Yahut fasulye dalı hep kavak kadar uzundur. 

Ong, bu tür kullanımların belleği güçlendirdiğini ifade etmiştir. Bu nedenle 
bu tür benzetmeler sanıldığı gibi romantizmin etkisinden yahut öğretici 
amaçlara hizmet etmek için değil, yaşanan olayların anısını koruyabilmek 
için üstün boyutlu kahramanlar ve kişilikler ortaya çıkmıştır (Ong, s.88). Bu 
tür bol abartıların yanı sıra garip nitelikler de yine Ong’a göre belleğe güç 
katmaktadır. Söz gelimi tepegözü hatırlamak iki gözlü devi hatırlamaktan 
daha kolaydır. Bunlara ek olarak Ong, başka etkenlerin de bu kahraman-
ların kişiliklerine ve bunların sınıflandırılmalarına neden olduğunu inkâr 
etmemektedir. Bu eski sözlü zihin yapısı yazının icadıyla hemen silinmem-
iştir. Matbaanın icadıyla aşama aşama gerçekleşmiştir. Anlatım zamanla 
aşırı kişiliklerden kopmuş, matbaanın icadından üç asır sonra normal insan 
yaşamını konu alan romanlar yazılmıştır (Ong, s.89). Kalıplaşmış deyişlerin 
sözlü kültürdeki yerine tekrar değinecek olursak Ong’a göre bu tür dey-
işler düşüncenin özü, çekirdeği olmaları hasebiyle onlar olmazsa hiçbir 
düşünce uzayıp gidemeyecektir (Ong, s.50). Dolayısıyla şuna dikkat etmek 
gerekir ki; kalıplar tek tek kelimelerden ibaret değildir. Onlar iletişimin 
ve düşüncenin işleyişini sağlayan, koskoca bir kültürün taşıyıcılığını yap-
an ve nesilden nesile bilginin aktarılmasını sağlayan ifadelerdir. Havelock 
yaptığı çalışmalarında Yunan kültüründe de aynı şekilde kalıp deyişlerin 
çok önemli olduğunu ifade etmiştir. Çünkü şairlerin yanında bütün sözlü 
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düşünce bu kalıplardan yararlanmaktaydı ve diğer sözlü kültürlerde old-
uğu gibi sözlü olan bu kültürde de öğrenilen bir bilginin kaybolmaması için 
sürekli tekrarlar gerekliydi. Bunun için de kalıplar bu tekrarı sağlayan etkin 
bir yöntemdi. Ancak yazının yunan toplumuna gelmesiyle beraber yavaş 
yavaş bir değişim gerçekleşmiştir (Ong, s.37). Artık belleği güçlendiren sö-
zlü kalıpların yerini metinlerde korunduğu için zihne çok daha özgün ve 
soyut düşünme yolları açılmıştır. Dolayısıyla düşünmenin yapısı değişmeye 
başlamıştır. Nihayet yazılı kültür tam olarak içselleştirildiği zaman yazılı zi-
hin ile sözlü zihin arasındaki farklar daha derin bir şekilde hissedilir olmuş-
tur.

Ong’un aktardığı gibi Luria ve Carothers yazılı ve sözlü zihin arasındaki 
ayrımı gösteren araştırmalar yapmışlardır. Bu bağlamda Luria’nın araştır-
masının sonucu temelde şudur: düşünme sürecinin kökenden değişmes-
ine sadece orta düzeyde okur-yazarlık dahi yetip artmaktadır (Ong, 1995, 
s.67). Söz konusu bu araştırmada dikkat çeken önemli noktalar şunlardır: 
orta düzey okuma yazma bilen ve hiç okuma yazması olmayan köylülere 
bazı sorular sorulmuştur. 

1. Bunlardan ilki geometrik şekilleri neye benzettiği üzerinedir. Okuma 
yazma bilmeyen köylüler söz konusu bu şekilleri hiçbir zaman daire, 
kare gibi soyut ifadelerle adlandırmamıştır. Onun yerine bunlara nesne 
adları vererek tanımlamışlardır. Söz gelimi daireye kabak, elek, saat 
ve hatta ay demişlerdir. Kareyi ayna, kapı, kayısı kurutma tahtası gibi 
tabirlerle tanımlayarak gerçek yaşamdan nesnelerin isimlerini kullan-
mışladır. Onlar yerine vasat okur-yazarlığı olanlar ise gerçek yaşamdan 
ziyade derste öğrendikleri gibi şekillere kategorik geometrik isimlerini 
vermişlerdir. Yani kare, üçgen, daire şeklinde tanımlamışlardır.

2. Deneklere üç ayrı kategoriye ait dört nesnenin resmi gösterilmiştir. 
Söz gelimi; çekiç, testere, kütük ve el baltası. Bunları tek bir adla ya-
hut bir grupla bir araya getirmeleri istenmiştir. Okuma-yazma bilmey-
enler ısrarla bu kategorik bölümlemelere yanaşmamışlardır ve onları 
ayırmak istememişlerdir. Hatta bu soruya karşı verilen cevaplardan 
biri de şudur: “Hepsi bir. Testere kütüğü keser, balta ufak parçalara 
böler. Bunlardan birini ayırmam gerekirse baltadan vazgeçerim. Ne 
de olsa testere kadar yararlı değil.” Bir diğeri ise şöyle demiştir: “Evet 
ama aletim olsa da aletimi kullanacak kereste yoksa alet ne işe yarar” 
(Ong, 1995, s.68). Söz konusu bu yaklaşım yukarıda dikkat çekmeye 
çalıştığımız kategorik bölümlemelere karşı bir eleştiri mahiyetindedir. 
Netice itibariyle okuma yazma bilmeyenlerin gönülleri soyut sınıflan-
dırmalara bir türlü razı olmamıştır. Ong’un ifade ettiği gibi onlara göre 
işitsel düşüncenin dışındaki düşünme tarzı olan kategorik düşünme 
tarzı önemsiz, sıkıcı ve saçmadır (Ong, s.69). Bu nokta makalemizin 
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üzerine oturduğu temel probleme karşı alternatif bir bakış açısı ola-
bilir.

3. Bunun yanında deneyde okuma yazma bilmeyenler tümdengelim 
yöntemine başvurmayı düşünmemişlerdir. Tabi ki bu onların mantık-
tan yoksun oldukları anlamına gelmemektedir. Okuma-yazması ol-
mayanların düşüncelerini salt mantık kalıplarına sokmadıklarını, sok-
mak istemediklerini göstermektedir. Söz gelimi sorulan sorulardan biri 
şudur: “Değerli madenler paslanmaz/Altın değerli bir madendir/Altın 
paslanır mı paslanmaz mı? (Ong, 1995, s.69). Söz konusu bu soruya 
okuma-yazma bilmeyen bir köylü verilen temel argümanları kabul et-
meyerek şu şekilde cevap vermiştir: “değerli madenler paslanır, değerli 
altın paslanır.” Luria’nın başka bir sorusu ise şudur: “Karla kaplı kuzey-
de bütün ayılar beyazdır/Novaya Zembla kuzeyde ve karlıdır/Orada 
ayılar ne renk olur?” Okuma-yazma bilmeyen başka bir köylünün buna 
verdiği cevap ise şudur: “Ne bileyim ben hep kara ayı gördüm. Başka 
renk ayı görmedim. Her yerin ayısı başka türlüdür.” Ayının rengi ancak 
ayı görülünce anlaşılmaktadır (Ong, s.70).

4. Luria’nın araştırmasında en somut nesnelerin bile tanımlanması-
na okuma-yazma bilmeyenler tarafından karşı çıkılmıştır. Söz gelimi, 
“ağaç nedir?” sorusuna bir köylü şöyle cevap vermiştir: “Ne gerek 
var ki? Herkes ağaç nedir bilir. Benim söylememe hacet yok.” Aslında 
gerçek yaşam ortamı tanımlara göre kat ve kat yeterlidir ve köylü bunu 
demekte gayet haklıdır.

5. Son olarak “kendini tarif eder misin?” Diye sorulduğu vakit oku-
ma-yazma bilmeyen bir köylü şöyle cevap vermiştir: “Biz terbiyeliyiz. 
Kötü olsak kimse bizi saymazdı.” Ong’un ifade ettiği gibi benlik değer-
lendirmesi birden biz olup grup değerlendirmesine dönmüştür. Baş-
ka birisi ise şöyle demiştir: “Kendi gönlümü ben nasıl tarif edeyim? 
Nasılım ben nasıl söyleyeyim? Başkalarına sor onlar beni sana an-
latsın. Ben kendimi anlatamam.” Böylece yargı insanın kendi dışından 
gelmektedir, kendi içinden değil (Ong, 1995, s.72).

Netice itibariyle Ong’un işaret ettiği gibi sözlü kültürü çürütmek mümkün 
değildir, en fazla sözlü kültürden yazılı kültüre geçilebilir. Okuma-yazma 
bilmeyen bir köylüye arabanın ne olduğunu sorarsan karşılığında haklı 
olarak şu cevabı alman kuvvetle muhtemeldir: “Bin de dolaş, anlarsın.” 
Onun yerine okuma-yazma bilen birine sorduğun zaman ise alacağın cev-
ap muhtemelen şöyle olacaktır: “Araba fabrikada yapılır. 10 günde atla kat 
ettiğin bir mesafeyi araba ile bir defada kat edersin, o kadar hızlıdır. Ateş 
ve buharla çalışır…” (Ong, 1995, s.71).



354 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Netice itibariye sözlü kültürler; geometrik şekiller, soyut kategoriler, 
kalıplaşmış mantıksal irdeleme süreçleri, tanımlamalar ve hatta ayrıntılı 
tasvirler ve insan benlik tahlilleriyle ilgilenmezler. Dolayısıyla Luria’nın 
soruları metin kullanmasını bilenler için ders soruları niteliğindedir ancak 
bunlar sözlü kültür insanı için hiçbir şey ifade etmezler (Ong, 1995, s.72).

Ong, şöyle bir söylentiden bahsetmiştir. Bir Orta Afrikalıya köy okulu-
na atanan yeni müdür hakkındaki görüşü sorulunca verdiği yanıt şudur: 
“Hele önce nasıl dans ediyor görelim.” Buradan da anlaşılacağı gibi sözlü 
kültür, halkı insan zekâsını ders kitaplarından alınmış sorularla değil, bir 
işlem bağlamında değerlendirmektedir (Ong, 1995, s.73). Netice itibariyle 
söz konusu bu araştırmanın bize gösterdiği temel nokta Ong’un değindiği 
gibi şudur: Bir toplumda düşünme sürecinin değişmesi için önce yazının 
tamamen içselleştirilmesi gerekmektedir. Okur-yazarlar sözlü kültürü ken-
di biçimlerine uymadığı için saf ve basit olarak nitelendirmişlerdir (Ong, 
s.74). Yapılan bu araştırmalardan anlaşılacağı üzere mantıksal yöntem 
noktasında okur-yazar olan ve olmayan buna denk olarak yazılı kültür ve 
sözlü kültür arasında temel farklılıklar vardır. Bu farklılıklar ister istemez 
hayatı algılama, sorgulama ve yaşama biçimini derinden etkilemektedir. 
Dolayısıyla değer yargısıyla sözlü kültürü yazılı kültürü bir parçası olarak 
görmek doğru bir yaklaşım değildir. 

Havelock’un yaptığı araştırmalara geri dönecek olursak, kendisinin kalıp 
deyişlerinin Yunan kültüründe ne kadar değerli olduğunu ancak yazının 
icadıyla ve nihayet onun içselleştirilmesiyle söz konusu bu deyişlerin 
değerinin kaybettiğine değinmiştik. İşte tam bu noktada Ong’un ifade et-
tiği gibi Antik Yunan kültürünü yüceltmeye, Homeros destanlarını kendi 
kültür beşiği olarak görmeye alışmış olan Batı dünyasına bu sonuçlar diken 
gibi batmıştır. Yazılı kültürün bir ürünü olarak bizlerin kusur diye baktığımız 
kalıplaşmış ifadeler yahut tabiri caizse “klişeler” Homeros devri Yunanlılar-
ca şiirsel ve zihinsel bir erdem olarak geliştirilmiştir. Ancak yazının icadıyla 
yavaş yavaş değerini kaybetmeye ve yazının içselleştirilmesiyle beraber 
ciddi bir değer kaybına uğramıştır. Homeros devriyle Platon ve sonrasında-
ki Yunan felsefesi arasındaki ilişkinin yüzeyde sıcak olsa da aslında deriden 
çoğu kez bilinçli olmaktan çok bilinçdışı düzeyinde bir uzmanlaşmışlık 
içinde olduğunu Havelock çalışmalarında göstermiştir. Ong’un da ifade et-
tiği üzere bugün biz Platon’un inançla savunduğu felsefenin yazı temeline 
dayandığını bilmekteyiz (Ong, 1995, s.38). Buna karşılık Platon Phaidros 
adlı yapıtında yazı konusunda bazı endişelerini dile getirmiştir. Ona göre 
yazının kullanılmasıyla beraber insanlar belleklerini işletmeyeceklerdir ve 
bu da bilgiyi elde etmenin sonu olacaktır (Platon, 1990, s.118). Bununla 
beraber ona göre yazı mekanik ve sorulara kapalıdır (Ong, s.119). Bu du-
rum yazının statik bir hal almasına ve diyalogdaki dinamikliğin olmayışına 
işaret etmektedir. Bu da etkili bir bilgi alış verişine engel olmaktadır. Have-
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lock ise yaptığı çalışmalarda aslında Platon’un görünürde yazıyı eleştirme-
sine rağmen onun epistemolojisinde eski sözlü geleneğe bağlı hareketli, 
sıcak, insanları birleştiren yaşam şeklini farkına varmadan ama programlı 
bir şekilde dışlamış olduğunu iddia etmiştir. Platon’un bu yaşam şeklinin 
temsilcisi olan ozanları şehrine sokmak istememesinin nedeni de Have-
lock’a göre buradan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında biçim anlamı-
na gelen idea kelimesinin temeli de görünür olması hasebiyle görünürü 
temele alan yazının Platon’da ne kadar temelde olduğunu göstermiştir 
(Ong, 1995, s.99). Dolayısıyla Platon bir yandan yazı üzerine endişeler 
beslerken ve sözlü anlatımın daha dinamik, sorulara kapı aralayan canlı 
bir mekanizma olduğu için daha tercih edilesi olduğunu iddia ederken öte 
taraftan yazılı bir zihinle ve yazılı zihnin bir ürünü olan felsefeyle ilgilen-
miş, soyutlamalar, çözümlemeler yapmıştır. Platon’u Havelock’un gözünde 
çelişkili kılan temel noktalardan biri de budur. Netice itibariyle yazılı bir 
zihniyet yazıya olan şartlanmışlığının farkına varmazsa sözlü kültürü yan-
lış anlayacak ve Platon’un ozanları devletinden dışlaması gibi istemli veya 
istemsiz olarak ona zarar verecektir. Dolayısıyla yazılı kültür insanı bulun-
duğu yerin farkında olarak sözlü kültür üzerine yönelmeli, onu bulunduğu 
konumdan değerlendirmelidir. Bu makaledeki amaç da yazılı bir metinle 
bulunduğu konumun farkında olarak ve dolayısıyla noksanlığını bilerek sö-
zlü olanın üzerine konuşmaktır.

Bütün bu anlatılanların özeti olarak sözlü kültür, kategorik bir çözümlemey-
le sistematik bir şekilde asırlar boyu ötekileştirilmiştir. Ancak bunun yanın-
da sözlü gelenek asırlar boyu okur-yazarlar tarafından inkar edilmemiştir 
ve salt sözlü kültürün sözel sanat biçimlerini geliştirdiği de kabul edilm-
iştir. Bunlarla ilişkin olarak Ong, bugün dilin sözlü niteliğini kavrayışımıza 
eklenen yeni unsurun ne olduğunu sormakta ve Homeros sorunu olarak 
tanımladığı bir yol ile bu soruyu cevaplamaktadır. Ona göre araştırmacılar 
iki bin yılı aşkın bir süredir bilerek ya da bilmeyerek yanlış bilgi ve ön-
yargılarla kendilerini Homeros‘u incelemeye adamışlardır. Sözlü ve yazılı 
kültürlerin taban tabana zıtlığı ya da zihnimizde yazı ve matbaanın etkisi-
yle oluşan kör noktalar bu bağlamda su yüzüne çıkmıştır (Ong, s.30). Ong, 
söz konusu bu alan üzerinde yapılan en özgün çalışmanın Amerikalı klasik 
edebiyat uzmanı olan Milman Parry tarafından yapıldığını ifade etmiştir. 
Milman Parry’nin düşüncesi ise temelde şu şekilde özetlenebilir: Homer-
os türü şiirlerin temel özelliği sözlü birleştirme yöntemlerinin zorunlu 
kıldığı bir tutumluluğa dayanmasıdır ve asırlardır süregelen okur-yazarlık 
alışkanlığıyla sindirmiş olduğumuz düşünme ve anlatım süreçleriyle ilgili 
varsayımlarımızı bugün bir kenara bırakırsak heksametrik ölçüyü dikkatle 
inceleyerek o yöntemlerin ne olduğunu keşfedebiliriz. İşte bu buluş Ong’a 
göre edebiyat çevrelerinde bir devrim yaratmıştır (Ong, s.34). Kendisi Par-
ry’nin bu buluşunun, özellikle de “kelime ve kelime biçimi seçimini, hek-
sametrik dize ölçüsüne bağımlıdır” ilkesini daha derin olarak şu şekilde 



356 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

açıklamıştır:

Homeros, özellikle “şarap” kelimesine her biri ayrı ölçülerde olan sıfatlar 
takmıştır ve bu sıfatların anlam farkından ziyade dize ölçüsünü tutturmak 
için seçmiştir. Sözlü kültürde yaşayan ozanların sıfat dağarcığı öylesine 
geniştir ki öyküleme boyunca her dize ölçüsünün gerektirdiği sıfatları ra-
hatlıkla ekleyebilmektedirler. Ayrıca her aktarışları, dizelerin kelimesi keli-
mesine ezberlenmiş olmamasından dolayı birbirlerinden farklıdır. Tabi ki 
dize ölçüsü de şairin kelime seçimini koşullandırmakta ve şairin ölçüsüne 
uygun kelimeyi seçmesine zorlamaktadır (Ong, 1995, s.35). Netice itibari-
yle Parry’nin buluşundan sonra ozanın aklında terimler kitabına benzer 
bir hazine bulunduğu ve bu hazinenin kalıp kalıp tekrarlandığı sezilmeye 
başlanmıştır. Ong’a göre demek ki, Homeros önceden üretilen parçaları 
birbirine tutturmuştur ve dolayısıyla yoktan yaratan bir şair değildir. Bu 
düşünce yazıdan kopamayan araştırmacıları bir telaşa düşürmüştür. 
Çünkü okur-yazarlar asla klişe kullanmama ilkesiyle eğitilmişlerdir. Homer-
os şiirlerinin klişelerden ya da klişelere çok benzer unsurlardan oluştuğu 
ortaya çıktıkça, bu gerçekle baş etmeleri gerekmektedir. Parry’nin başlat-
tığı çalışma ilerledikçe İlyada ve Odysseia destanlarında kullanılan kelim-
elerin ufacık bir bölümü hariç büyük bölümünün kalıplardan oluştuğu 
kanıtlanmıştır. Üstelik bu kalıpların okur-yazarların genel olarak klişelere 
baktıkları gibi bakılmadığı, aksine büyük bir değere sahip olduğu ortaya 
çıkmıştır (Ong, s.36). Sonuç olarak Homeros’un dili nesilden nesile des-
tan ozanlarının dize ölçüsünü tutturmak için koruyup yeniden birleştir-
dikleri kalıplaşmış deyişlerin dilidir (Ong, s.37). Ong’a göre Parry’nin bu 
buluşuyla eski yunan uygarlığının önemi bambaşka bir boyut kazanmıştır; 
onun bu buluşu insanlık tarihinde sözlü kültürle alfabeyi içselleştirmiş yazı 
kültürünün ilk kez çatıştığı anı sergilemiştir. Ve Ong’a göre Platon’un aklını 
kemiren kurt ne olursa olsun, ne kendi ne de başka biri o anda yaşadıkları 
kültür çatışmasını fark edip açıklayabilecektir (Ong, s.38).

Sonuç olarak Luria’nın araştırmasından anlaşılacağı gibi okur-yazar zi-
hinle okur-yazar olmayan zihnin hayatı algılama biçimleri ve dolayısıyla 
değerlendirme yöntemleri ve bir meseleye yaklaşım tarzları temelde bir-
birlerinde çok farklıdır. Dolayısıyla Parry’nin araştırmasında ortaya koy-
duğu gibi sözlü kültür ürünlerine okur-yazarlar her daim temel ön kabul-
lerinden yola çıkarak değerlendirdikleri için bir sonuca varamamakta ve 
dolayısıyla sağlıklı bir değerlendirme ortaya koyamamaktadırlar. Yapılması 
gereken ise bellidir, sözlü kültüre onun temel dayanaklarını, mantıksal 
yöntemini dikkate alarak yaklaşmak gerekir. Böylece sözlü kültür, kategor-
ik bir bölümleme sonucu yazılı olanın bir devamı olarak görülmez, temel 
mantığı anlaşılmış olarak yazılı olandan bağımsız olduğu anlaşılır ve ancak 
bu şekilde sözlü kültüre hak ettiği değer verilmiş olacaktır. 
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Bu açıklamalar kanaatimizce sözlü kültürün bir parçası olan meşk geleneği 
ve dolayısıyla klasik musiki için de geçerlidir. Meşkin ve klasik musikinin 
ne olduğunu anlamak istiyorsak notalama sistemine alışmış batılı zihinden 
sıyrılarak onun temel mantığını anlamak gerekmektedir. Bu şekildeki bir 
yaklaşım tarih boyu süregelen ötekileştirici tavırdan sıyrılmayı sağlayacak 
ve meşk kültürünün ne olduğunu daha hakkaniyetli olarak ortaya koyacak-
tır. Böylece şark musikisi batı musikisinin karşıtı olarak görülmeyecek ve 
şarkın doğasındaki farklılıklar daha iyi anlaşılmış olacaktır. Dolayısıyla şark 
ve garp gibi iki zıt kutup oluşturmak ve bunlardan ilkini irrasyonel, bilim-
dışı ikincisini ise de bilimsel, gelişimin temsili olarak görmek yerine bu iki 
kültürü herhangi bir kıyaslamaya gitmeden kendi içinde anlamlandırmaya 
çalışmak muhakkak ki araştırmacıları daha insani sonuçlara yöneltecektir. 
Bu amaçla ikinci bölüm, meşk geleneğinin doğasının ne olduğunu ve bu 
geleneğin yüzyıllar boyu nasıl bir çabayla süregeldiğini, kendi mantığına 
sadık kalınarak yazılacaktır.

Sözlü Kültürün Bir Parçası Olarak Meşk Geleneği

Musiki, insanlığın varlığına dek uzanabilecek kadim bir sanattır. Askeri, 
dini, eğlenceli vb. şekillerde var olagelen musikinin anlaşılabilmesi onu 
ancak tarihsel bağlamında ele almakla mümkün olacaktır. Aaron Rid-
ley’in söylediği gibi, musikinin tarihselliği onun yaşamsal özelliğini de be-
raberinde getirmektedir (Ridley, 2008, s.12). Onu tarihsel bağlamından 
bütünüyle yalıtıp soyutlamaya çalışmak Ridley’e göre musikinin Mars’tan 
geldiğini varsaymak gibidir (Ridley, s.13-14). Klasik Türk musikisi de diğer 
tüm musikiler gibi tarihsel bir sürecin ürünü olarak var olagelmiş, asır-
lar boyu meşk yoluyla öğretilmiş ve aktarılmıştır. Dolayısıyla Klasik Türk 
musikisi denilince akla ilk gelmesi gereken şey meşk geleneğidir. Cem 
Behar’ın ifade ettiği gibi meşk, hem bütünüyle bir eğitim sistemi hem 
de musiki dünyasının iç dayanışma ve tutarlılığını sağlayan bir tür harçtır 
(Behar, 1992, s.11). Güneş Ayas’ın Nedim Karakayalı’dan aktardığı şekliyle 
“meşk, müzik geleneğimizde belli bir amaca ulaşmak için kullanılan kısmi 
bir teknik, geçici nitelikte bir öğretim ve aktarım mekanizması değil bizzat 
geleneğin kendisidir.” Ayas’a göre “geleneksel musikimizin nazariyatı, rep-
ertuarı, icra ve bestecilik uslüpleri, tavır hususiyetleri ve daha da önemlisi 
tüm bu elemanların üzerinde yükseldiği ahlaki kaideler ve zihniyet kalıpları 
yüzyıllar boyunca meşk denilen özel sistem aracılığıyla aktarılmıştır. Bu 
bakımdan meşki anlamak Osmanlı müzik geleneğini anlamak demektir” 
(Ayas, 2015, s.345).

Meşk aslında musiki dünyasına hat sanatından ödünç alınmıştır. Söz konu-
su bu kavram hattatın talebesine ders olarak verdiği “yazı örneği” yahut 
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“yazı karalama” gibi anlamlara gelmektedir. Taklit ve tekrar üzerine kurulu 
olan bu gelenekte hattat talebesine bir eseri göstermekte, talebe bunun 
üzerine söz konusu o eseri defalarca taklit ve tekrar ederek o eseri mükem-
mel bir şekilde özümsemeye çalışmaktadır (Behar, 1992, s.11). Talebenin 
özgünlüğe ulaşabilmesi meşk geleneğinin bu taklit ve tekrarından geç-
meden gerçekleşememektedir. Dolayısıyla bir talebenin kendi üslubuna 
ulaşabilmesi için ustasının-ustaların- yaptıklarını göz ardı etmesi mümkün 
değildir. Ayas, II. Murat devrinde yaşamış Hızır bin Abdullah’ın, Edvar’ın-
dan bu durumu şöyle alıntılamıştır:

“İmdi sen dahi dilesen kim bu ilimden haberdar olasın/Bir üstada hizmet 
eyle kim sen dahi üstad olasın” (Ayas, 2015, s.347).

Behar’a göre meşk sözcüğü en genel anlamda, eğitim ve öğretim anlamın-
da ele alınmaktadır. Meşkhane kelimesi Osmanlı’da akla ilk musiki icra 
edilen yerleri çağrıştırmaktadır (Behar, 1992, s.11). Meşk etme eyleminin 
bir diğer adı da “eser geçmek”tir (Behar, s.12). Meşk aslında uygulanması 
basit bir eylemdir. Geçilecek eserin güftesi talebeye yazdırılmakta veya yaz-
ma yahut basılmış güfte mecmuasından yararlanılmaktadır. Geçilecek ese-
rin usulü bellidir. Öncelikle eser hoca tarafından okunmakta ve öğrenciye 
tekrar edilmektedir. Hoca öğrencinin hafızasında iyice yerleşinceye kadar 
eseri defalarca okutturmaktadır. Bunun yanında meşkte geçilecek eserin 
usulüyle birlikte öğrenilmesi de esastır (Behar, s.12-13). 

Meşk geleneğin en temel özelliği içinde herhangi bir notalama sisteminin 
olmamasıdır. Özgür Balkılıç’ın ifade ettiği gibi Osmanlı’da musiki yazılma-
maktaydı, musiki performansı yani meşk ayinleri bu musiki sisteminin de-
vamını sağlamaktaydı. Dolayısıyla Osmanlı geleneksel musikisinde bellek 
sözlü kültürün bir neticesi olarak ön plana çıkmaktaydı. Bu bakımdan 
Balkılıç’ın Behar’dan alıntıladığı gibi eserlerin orijinalliği yahut aslı gibi kon-
sept Osmanlı geleneksel musikisinde hayli kuşkuludur. Bu sebepten ötürü 
sözlü bir kültüre ve belleğe dayalı Osmanlı müzik geleneğinde aynı ese-
rin farklı versiyonlarının karşılaştırılabileceği model ve yazılı kanıt mevcut 
değildir (Balkılıç, 2009, s.64). Dolayısıyla Behar’ın aktardığı gibi söz konusu 
bu gelenekte musikinin yazıya dökülmemesinin bir sonucu olarak musiki 
yapıtına hiçbir zaman “mutlak eser” olarak bakılmamıştır. Musukiyi musiki 
yapan şey bir müzikal metnin varlığı değildir, o musikinin eyleme geçir-
ilmiş olmasıdır (Behar, 1987, s.69). Dolayısıyla musiki eylemdir, tasavvur 
ve düşünce değildir. Bu sebepten ötürü musiki varlığını yazıda değil, icra-
da bulmaktadır (Behar, s.70). Ong da Behar’a benzer şekilde kelimelerin 
bir olay, eylem olduğunu dile getirmiştir. Ancak ona göre yazıyla ilişki-
li olarak gelen matbaa kültürüne bağımlı insanlar kelimelerin birer olay 
olduklarını unutmuşlardır. Dolayısıyla onlar kelimelere güçlü ve dinamik 
olarak bakmak yerine nesnemsi bir nitelik katmışlardır ve kelimeler on-
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lara göre orada bir yerde, düz bir yüzeydedir (Ong, 1995, s.48). Yine Be-
har, Ong’un söylediklerine paralel olarak bir eserin notaya alınıp, basılıp 
yayılması, Klasik Türk musikisi geleneğinin tümü göz önüne alındığında 
eserin “nesneleşmesi” anlamına geldiğini ifade etmiştir. Musikinin beste-
si nesneleşince icrada üslup farklılıkları giderek standartlaşacak ve eserin 
yeniden üretimindeki “özgürlük alanı” daralmış olacaktır. Bunun bir so-
nucunda Behar’a göre yapıtın kendisi değişebilirlik niteliğini kaybedince 
musiki kaçınılmaz olarak “anıtlaşmış” olacaktır. Buna paralel olarak icrada 
yapıta doğaçlama eklenen öğeler yersiz bir ciddiyet anlayışıyla küçüm-
senmiş olacaktır ve netice itibariyle Klasik musiki geleneğindeki özgürlük 
başıbozukluk olarak görülecektir. Böylece geleneğin açıklığı ve her icranın 
tekrarlanamazlık özelliği yok edilmiş olacaktır (Behar, s.74-75). 

Mehmet Kaygısız “Türklerde Müzik” adlı kitabında Klasik Türk musikisinin 
Osmanlı sanatı içinde en geç olgunlaşan ve güç değişen bir musiki old-
uğunu söylemekte ve bunun nedenini sanatlar içinde en geleneksel ol-
masına bağlamaktadır (Kaygısız, 2000, s.157). Neden ve sonucuyla beraber 
bu haksız eleştirinin aksine Klasik Türk musikisi dinamik ve esnek bir yapıya 
sahiptir. Hem sanatçıya hem de her defasında yeniden icra edilişine bağlı 
olarak eserler değişikliğe uğramaktadır. Onun bu esnekliği zaten Behar’ın 
ifade ettiği özgürlük alanlarını doğurmakta ve mutlak bir eserin olmayışını 
kanıtlamaktadır. Söz konusu bu özgürlük alanı Behar’a göre Klasik Türk 
musikisinin üretimi, icrası ve yorumunda sanıldığından çok daha fazladır. 
Bugün ona yakıştırılan katı, ağır, ciddi sıfatlarının ve Cumhuriyet ideolojis-
inin yaratmış olduğu klişenin aksine Klasik Türk musikisi aslında azımsana-
mayacak kadar “açıklık” öğeleri içermektedir (Behar, 1987, s.65). Makam-
sal musiki, makamı özümsemiş besteci ve icracılar açısından her makam 
onu kullanmasını bilenler için açık bir alandır. Bir makamın kişiliği ve alanı 
bir mekân (sabit perde ve aralıklar) bir de zaman unsurunca belirlenmiştir. 
Ses evrenindeki mekân dizilişinin örgütlenişi, hiyerarşisi, göreli önem ve 
ağırlıkları, vurgulanmaları makamın kişiliğini belirlemektedir. Zaman un-
suruna uygulanan kurallar formal bestelerden daha bağımlı, taksimler ve 
bazı başka icralar ise daha özgürdür. Bu çerçeve içerisinde bestecinin ola-
nakları epey büyüktür. Bunlardan biri de bir mekân ve perde örüntüsün-
den bir diğerine sıçramaktır. Ancak sınırsız olmayan bu özgürlüğün sonuçta 
icranın ana makamında bağlanması gerekmektedir. Bundan hareketle Be-
har’a göre sanatçı özümsediği makam içinde özgürce gezinebilmektedir. 
Bir makam her şeyden önce seslerde bir gezinme, bir seyirdir. Seslerin 
kendisi değildir (Behar, s.66). 

Behar, Klasik Türk musikisinin bir diğer özgürlük alanının bugünkü bildiğimiz 
anlamda bir dinleti düzeninden kaynaklandığını söylemektedir. Klasik 
musiki geleneğimizde 20. Yüzyılın başlarına dek konser salonlu, sahneli, 
smokinli “şef”li dinleti düzeni yoktur. Daha önceleri müzik icrasının alanı, 
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mekânı ve düzenlemeleri kalıplaşmış değildir (Behar, 1987, s.68). Bir oda 
musikisi olarak klasik musiki daha dar bir alanda ve daha az dinleyici kitles-
ine hitap etmekteydi. Dolayısıyla klasik musiki yüksek volümlü, uzaktan 
duyulabilen bir musiki değildir. Az sayıda dinleyiciyle beraber musiki icrası 
daha sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilmekteydi (Behar, 1992, 
s.119). Avrupai bir konser düzeninin yaygınlaşmasıyla klasik musikiye ciddi 
bir görünüm kazandırmaya çalışılmıştır. Bu ciddi dinletide bir yandan din-
leyici pasifleştirilip diğer yandan icranın kendisi giderek standartlaştırılıp 
katılaşmıştır (Behar, 1987, s.68). 

Ayas’ın ifade ettiği gibi kültürümüzde meşk hiçbir zaman salt bir musiki 
değildir (Ayas, 2015, s.349). O aynı zamanda ahlaki kaideleri de bünye-
sinde barındıran ve meşk edenleri bu ahlaki kaidelerle yetiştiren bir eği-
tim sistemidir. Eski musikişinaslarımız musikiyi “ilm-i şerif” olarak isim-
lendirmiş, Tanburi Cemil Bey de “lisanullah” olarak tarif etmiştir. Alaeddin 
Yavaşça da musiki üzerine şunları söylemiştir: “Türk musikisindeki gerçek 
bestekarlarımızın benimsedikleri ortak düşünce şudur; musikideki güzel-
likleri insanlara ulaştırmak için Yüce Yaradan bestekar kullarını aracı olarak 
kullanır. Asıl kaynak odur. Bu güzellikler için bestekarlar görevlendirilm-
iştir.” Söz konusu bu tavır sanatçıyı kibirden uzaklaştırıp erdemli bir duruş 
sergilemektedir. Netice olarak Osmanlı sanatında musiki aynı zamanda 
ahlaki bir etkinliktir. Dolayısıyla meşk geleneği bu etkinliğin bir taşıyıcısıdır 
ve musikişinas bir eser icra ederken salt eser icra etmemekte edep-ahlak 
da icra etmektedir. Ayas’ın söylediği gibi çıraklar ustalarından musikinin 
yanı sıra nasıl davranacağını, oturup kalkacağını, ahlaki olgunluğu öğren-
mektedirler (Ayas, s.350).

Meşk belli bir süreye sahip olmamakla beraber aslında uzun ve çileli bir 
öğrenme süresine sahiptir. Uzun bir süre bir ustadan meşk ederek bir çırak 
hamlıktan sıyrılarak pişip mükemmelleşmeye başlamaktadır (Ayas, 2015, 
s.348). Meşk sürecine girmek kolay olmadığı gibi herkes talebe olarak ka-
bul edilememektedir. Belli bir liyakat ölçüsünü karşılamak ve meşkin gerek-
tirdiği meşakkatlere katlanmak gerekmektedir. Mesela zamanında talebe 
olarak kabul görenler musiki üstadlarına müracaatta çekmedikleri çilenin 
kalmadığını aktarmaktadır. Bir şarkı geçmek için İstanbul Edirnekapı’dan 
Boğaziçi Rumelikavak’a kadar gidip gelmeleri olağan bir durumdur. Bilhas-
sa 1920’li yılların ulaşım koşullarında bu yolun meşakkati gayet anlaşılırdır. 
Burada Ayas’ın da söylediği gibi sınanan şey sabırdır, sebattır. Dolayısıyla 
meşk alırken gerekli sabrı ve sebati gösteremeyen bir talebe ne kadar ye-
tenekli olsa dahi bu halkanın içine geremeyecektir (Ayas, s.351).

Bunun yanında Ayas’ın aktarımına göre meşk verenler arasında bir uzman-
laşma söz konusudur. Dolayısıyla bir repertuarın farklı türlerini farklı hoca-
lardan meşk etmekte bir sakınca yoktur. Ancak talebe meşk ettiği bütün 
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hocalarına karşı her daim hürmet ve sadakat göstermekle yükümlüdür, 
hocaların arasında bir rekabet olsa dahi (Ayas, 2015, s.348). Aslında talebe 
bu şekilde salt şahıslara değil, soyut anlamda var olan geleneğe saygısını 
da göstermiş olmaktadır. Buna ek olarak usta sadece kendisinden önceki 
eserlerle yetinmeden kendi eserlerini de talebesine geçmelidir. Meşk bu 
şekilde Ayas’ın da söylediği gibi repertuar aktarımının yanı sıra geleneğin 
sürekli yenilendiği bir sistem oluşturmaktadır. Meşk vermek ve almak aynı 
anda söz konusu olabileceği için bir çırağın meşk vermeye başlaması için 
hocasına kendisini gerçekten ispatlaması ve hocasının onayından geçmesi 
gerekmektedir. Bunun yolu çoğu zaman orijinal ve ustalıklı bir eser bestele-
mektir (Ayas, s.348).

Osmanlı musikisinde istisnai durumlar dışında 19. Yüzyılın son çeyreğine 
kadar ustalar musiki eğitiminden geçimini sağlamamaktaydı, ücretsiz 
olarak meşk verilmekteydi. Devletin bünyesinde çalıştıkları halde bile geçim 
kaynakları musiki dışıydı. Söz gelimi Itri’nin geçimi esirci kethüdalığıyken 
Nazım Çelebi’nin geçimi manavlar pazarcılığıydı. Bu durum ise Ayas’ın te-
mas ettiği gibi musikinin sivil bir uğraş olmasına imkân sağlamıştır. Musi-
kinin profesyonel bir uğraş olarak görülmemesinin arkasında yatan durum 
ise onun ahlaki bir etkinlik olarak görülmesidir (Ayas, 2015, s.348).

Cinuçen Tanrıkorur’un “Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi” isimli kitabında 
aktardığı gibi Mehterhane, Mevlevihane, Enderun, musiki esnaf loncaları 
ve özel meşkhaneler olmak üzere beş değişik mekânda yapılan (Tanrıkorur, 
2016, s.22). Meşk kültüründe meşk icra edenlerin bir meşk silsilesine dahil 
olmaları bir zorunluluktur (Ayas, 2015, s.352).

Aşağıdaki tabloda Alaeddin Yavaşça’nın meşk zinciri verilmiştir ve kendisi-
nin meşk silsilesi III. Selim’in hocası olan Tanburi İsak Efendiyle başlamak-
tadır. Ayas’ın Doğan Dikmen’den aktardığı gibi bugünün klasik geleneksel 
üslubu Alaeddin Yavaşça merkezinde oluşmuş ve bu üslup III. Selim ekolü 
diye adlandırılan son dönem Osmanlı musiki geleneğinin bir devamıdır. 
Tanrıkorur bu sözlere paralel olarak Münir Nurettin Selçuk’tan sonra 20. 
Yüzyılın yetiştirdiği klasik ekolün direği olarak başta Alaeddin Yavaşça ol-
mak üzere Bekir Sıtkı Sezgin ve Meral Uğurlu’yu göstermiştir (Tanrıkorur, 
2014, s.167). Aşağıda zikredilen silsile Ayas’ın ifadesindeki gibi bir ham-
lede Osmanlı musiki geleneğini Cumhuriyet’e intikal ettiren neredeyse 
bütün halkaları anmış olmaktadır (Ayas, 2015, 352). Netice itibariyle meşk 
silsilesi, Klasik Türk musikisinin bir özeti mahiyetindedir.
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Alaeddin Yavaşça’nın kendi el yazısıyla dahil olduğu meşk silsilesi (Ayas, 
2015, s. 363)

Sonuç olarak meşk geleneği salt musiki aktarım zinciri değildir. O aynı za-
manda musiki icra edenlerin kâmil insan olma yolundaki çabalarına yön 
veren ciddi bir eğitim kurumudur. Ancak musikinin en temel parçası olan 
meşk geleneği ne yazık ki Osmanlı’nın son dönemlerinde başlayan ve Cum-
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huriyetle baskın bir şekilde sürdürülen müzikteki batılılaşma çabaların-
dan nasibini acı bir şekilde almıştır. Özellikle erken dönem Cumhuriyet 
politikaları Klasik musikiyi ve dolayısıyla meşki yok etmek için devlet ve 
gazete-dergi ayağından ciddi yaptırımlara gitmiştir. Bu yaptırımların ağır 
sonuçları olmakla beraber klasik musikiyi yok edememiştir. Çünkü açıktır 
ki sözlü kültür parçaları toplum için kökleşmiş bir kıymete sahiptir. Onları 
toplumun bağrından koparıp atmaya çalışmak bir insanın uzvunu kesmek 
kadar toplumun canını acıtır. Bu sebepten ötürü klasik musikiye yönelik 
gerçekleştirilen ağır yaptırımlara rağmen toplum bir şekilde bu musikiyle 
irtibatını koparmamış ve meşk halkasının sürmesine imkân sağlamıştır. 
Alaeddin Yavaşça’da bu geleneğin günümüzde yaşayan temsilcilerinden 
biridir. Üçüncü bölüm ise bu açıklamalara ışık tutması açısından müzikte 
batılılaşma hareketlerinin Klasik Türk musikisine ne tür etkileri olduğunu 
daha ayrıntılı bir şekilde tartışmayı amaçlamıştır.

 Türk Musikisinde Batılılaşma Çabaları

Cinuçen Tanrıkorur’un belirttiği üzere musiki bir dildir, her kültürün kendi 
mantığıyla konuştuğu bir sanat dilidir (Tanrıkorur, 2014, s.124-125). Her 
toplumun dili kendi kültürünü yansıttığı ve diğer bir toplumun dilinden 
daha az ya da daha çok değerli olamayacağı gibi hiçbir kültürün musiki-
si diğer kültürden alçak yahut üstün değildir. Ancak sözlü kültürün asır-
lar boyu kategorik bir çözümlemeyle sistematik bir şekilde ötekileştirildiği 
gibi sözlü kültürün bir ürünü olan Klasik Türk musikisi batılılaşmayla bera-
ber bilhassa erken dönem cumhuriyet politikalarında benzer bir şekilde 
ayrımcılığa maruz kalmıştır.

Cumhuriyet Öncesi Musikide Batılılaşma Hareketleri

Türkiye’de musikide batılılaşma serüveni Cumhuriyet öncesine dayanmak-
ta ve bu çabalar 18. ve 19. Yüzyılda yoğunlaşmaktadır. Bunun öncesinde 
batı müziğiyle ilk resmi teması Tanrıkorur 1543’e I. François’nın Kanuni’ye 
gönderdiği saray orkestrasına dayandırmaktadır (Tanrıkorur, 2016, s.80). 
Bunun yanında 17. ve 18. Yüzyıllarda Avrupa’da bulunan elçilerin sefaret-
namelerinde bulundukları ülkelerdeki izledikleri opera örneklerini ak-
tardıkları belirtilmektedir (Balkılıç, 2009, s.69).  Kendisi de bir müzisyen 
olan III. Selim’in 1797 yılında bir opera konseri için batılı müzisyenleri İs-
tanbul’a getirttiği ve ilk opera dinleyen Osmanlı padişahı olduğu yine kayıt-
lara geçmiştir. Ancak 19. Yüzyılda batı müziğiyle ilişkilerin sıklaşması, bu 
müziğin bir nevi resmi müzik olarak kabul görmesi, özellikle 18. Yüzyılda 
başlayan modernleşme süreçleri çerçevesinde anlaşılmalıdır. 18. Yüzyılda 
askeri yenilginin artmasıyla ve var olan devlet aygıtının çözülmeye başla-
masıyla beraber öncelikle askeri düzlemde düzenlemeler yapılmış daha 
sonra devlet ve onun ardından toplumsal alanda ıslahat düşüncesi iyice 
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artmıştır. Musikide de batılılaşma girişimleri buna paralel olarak Meh-
terhane’nin kapatılmasıyla başlamıştır. Özgür Balkılıç’a göre 19. Yüzyılda 
musikide batılılaşmanın ilk ve en önemli işareti Mehterhane’nin Mızıka-i 
Hümayun ile yer değiştirilmesi olmuştur. Dolayısıyla batılılaşma daha ilk 
elden Osmanlı musikisi aleyhtarı olarak kendisini göstermektedir (Balkılıç, 
s.70).

Osmanlı imparatorluğunda Klasik Batı müziğini halka yaymak amacıyla 
yapılan kurumsal çalışmalar 20. Yüzyılda başlamıştır. II. Meşrutiye’ten son-
ra dereceli okullarda, meslek okullarında, yabancı okullarda ve özel okull-
arda batı müziğinin ve Osmanlı musikisinin yer aldığı aktarılmaktadır. Öte 
taraftan 1910 yılında Mızıka Mektebi kurulmuş ve 60 kişilik bir kadro ile 
öğrenimine başlayan bu okul İstanbul Şehir Bandosunun temelini oluştur-
muştur. Mızıka-i Hümayun bu arada halka açık konserler düzenlemeye 
başlamış ve 1916 yılında da Bahariye Mızıka Mektebi açılmıştır. Balkılıç’ın 
aktardığı gibi II. Meşrutiyet sonrası döneme damgasını vuran ilk gelişme, 
ilk resmi müzik okulu olan Darülbedayi’nin 1914’te kurulmasıdır. Bu kurum 
batı ve Osmanlı musikisini birlikte öğretilmesi gerektiğini düşünmüştür. Ne 
var ki bu da 1916’da kapatılıp aynı yıl başka bir okul olan Darülelhan ku-
rulmuştur (Balkılıç, 2009 s.76). Burada sadece Osmanlı musikisi üzerine 
dersler verilmiş ancak I. Dünya savaşı koşullarında da bu okul iyi bir eği-
tim veremez olmuştur. Savaştan sonra yeniden yapılanan Darülelhan Türk 
musikisinin gelişimine ciddi katkılar sağlamıştır (Balkılıç, s.77).

Bunun yanında musikide batılılaşma hareketleri geleneksel Osman-
lı musikisi açısından içsel bir dönüşüme yol açtığını Balkılıç aktarmak-
tadır. Bu dönüşümlerle beraber yerleşik bazı kurallar bozulmuş onun 
yerine şarkı söyleme formu ön plana çıkmıştır. Böylece “eğlenceli-hafif” 
ürünler verilmeye başlanmış ve eski formların ciddiyeti yeni eserlerde 
görünmemiştir. Netice itibariyle batı müziğiyle karşılaşan Osmanlı musikisi 
epey zedelenmiştir (Balkılıç, 2009, s.75). Ancak Balkılıç’ın Behar’dan 
aktardığı gibi Osmanlı musikisindeki asıl bozulma 18. ve 19. Yüzyılda değil, 
Kemalist reformla beraber gerçekleşmiştir (Balkılıç, s.75). 

Erken Dönem Cumhuriyetle Beraber Musikide Batılılaşma Hareketleri

Erken dönem Cumhuriyet politikalarının ve Atatürk devrimlerinin temelinde 
Mehmet Kaplan’ın da söylediği gibi Ziya Gökalp’in özellikle “Türkçülüğün 
Esasları” adlı kitabında ileri sürdüğü görüşlerin yer aldığı genel kabul edilen 
bir görüştür. Batılı çevrelerce de aynı anlayış benimsenmekte, Ettore Ros-
si Gökalp’in yeni bir dönemin başlangıcını oluşturduğunu ifade edilmekte 
ve Robert Devereux Atatürk devrimleriyle Gökalp’in görüşleri arasındaki 
ilişkiden söz etmektedir (Sağlam, 2009, s.54). Netice itibariyle Osmanlı 
mirasını dışlayan ve batılı tekniğin getirilmesini amaçlayan Gökalpçi sosy-
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oloji Cumhuriyet politikalarıyla tam bir uyum içindedir. Ayas’ın ifade ettiği 
gibi “dış öteki” konumundaki batıyı model almış, “iç öteki” konumundaki 
Osmanlı geleneğini de yok etmeye çalışmıştır. Bu sebepten ötürü Ayas, 
Gökalpçi sosyolojinin bilimsel bir araştırma olmaktan çıkıp yerine Cum-
huriyet’in bir ideolojisi haline geldiğini ifade etmiştir (Ayas, 2015, s.310).

Ulus devlet anlayışına sahip olan Cumhuriyet kadrolarına uygun olarak 
Gökalpçi sosyoloji milli kimliği İslami ve doğulu motiflerden olabildiğince 
arındırmaya çalışmıştır. Hars ve medeniyet şeklinde oluşturduğu kategorik 
ayrımı da burada devreye girmektedir. Nitekim Gökalp’e göre medeniyet 
milletleri bütünleştiren bir özellikken hars yani kültür, toplumları ayrıştıran 
bir özelliktir. Medeniyet, evrensel düşüncenin kaynağıdır ve o milletler-
in gelişmişlik düzeyine işaret etmektedir ancak hars toplumlara özgüdür 
(Ayas, 2015, s.311). Medeniyet, usul vasıtasıyla meydana gelmektedir ve 
bilim, ilme dayanmaktadır. Hars ise usul vasıtasıyla değil ilham vasıtasıy-
la meydana gelmektedir ve kendi kendine oluşan müesseselere dayan-
maktadır. Gökalp’e göre medeniyet maddi ve yapayken hars manevi ve 
doğaldır. Hars sayesinde toplum içindeki fertler birbirlerine bağlanmakta 
ve bir birlik-beraberlik oluşmaktadır. Medeniyet aracılığıyla ise bir toplu-
mun üst tabakası başka bir toplumun üst tabakasına bağlanmaktadır. Bu 
sebepten ötürü medeniyet gelişmişlik düzeyiyle alakalıdır. Ona göre en 
gelişmiş medeniyetin seçilmesi kaçınılmaz olan bir sonuçtur. Şark medeni-
yeti eskiden ön plandaydı ancak artık garp medeniyeti ön plandadır ve eğer 
batı medeniyetini seçmezsek Gökalp çağdışı ve geri bir toplum olarak ka-
lacağımızı öngörmektedir (Ayas, s.312). Onun bu kategorik ayrımı makale-
nin daha ilk başında ele alınılan Auguste Comte’un kategorik ayrımlarıyla 
bariz bir paralellik taşımaktadır. Her ikisi de ilerlemeci, batı merkezli bir 
düşüncenin birer ürünüdürler. Netice itibariyle bu kategorik ayrımların 
istenmeyen ayağı her daim irrasyonel, ilerleyemeyen bir toplum modeli 
olarak ileri sürülürken, istenen ayağı her daim rasyonel, çağdaş, ilerlemeci 
ve dolayısıyla aydınlatıcı bir toplum modelidir. Bu modelin dışında kalan 
toplumlar ise bu toplumların peşinden gitmeye, gerekirse onları olduğu gibi 
taklit etmeye mahkumdur. Makalenin başından beri açıklanmaya çalışıldığı 
gibi ötekiyi yaratmak kategorik ayrımların kaçınılmaz bir sonucudur ve bu 
sonuçların tezahürleri tarih boyu acılı ve hatta kanlı olmuştur.

Şu nokta da önemlidir ki; milli kimliğin kaynağı Gökalp’e göre Türk harsıdır, 
batı medeniyeti değildir. Dolayısıyla hars öyle bir konumda olmalıdır ki 
saf Türklük öğeleri içermelidir. Yapılması gerekenler şimdiden bellidir 
aslında. Türklüğün şarklılıkla bütün ilişkisi kesin bir biçimde kesilmelidir. 
Bu açıdan Gökalp Türklerin şark medeniyetine girmelerini Türklerin 
İslamiyet’i kabul ettikten sonra olduğunu, ondan önce aralarında bir bağ 
olmadığını dile getirmiştir. Buna karşın ona göre İslamiyet bir medeniyet 
de değildir, harsın bir unsurudur. Dolayısıyla medeniyet değiştirmekle din 
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değiştirmek aynı şey değildir. Bu açıdan şark medeniyetiyle İslamiyet de 
birbirlerinden kesin bir biçimde ayrıştırılmalıdır (Ayas, 2015, s.312). Bunun 
yanında şark medeniyetini kabul eden de Türkler değildir, hakim sınıftır. 
Gökalp’e göre Türk tipi ile aydın tipi arasındaki bu ayrım dolayısıyla aydın 
ile halk arasındaki ayrımın temel sebebidir. Onlar arasındaki bu ayrım da 
hayatın her alanında var olagelmiş, kültürel açıdan da birbirleriyle hiçbir 
temasının olmamasına neden olmuştur. Bu sebepten dolayı bir toplumda 
birbirlerine hiç dokunmayan iki ayrı dil, edebiyat, musiki, ahlak, felsefe var 
olagelmiştir (Ayas, s.313). 

Ancak Gökalp’in söylediklerinin aksine Balkılıç’ın ve Ayas’ın da söylediği 
gibi bu iki kültür arasında ciddi etkileşimler vardır. Ayas’ın Erol Güngör’den 
alıntıladığı gibi “Süleymaniye medresesinde ders okutan bir müderris 
aynı zamanda Süleymaniye camiinde vaaz etmekte, yine aynı insan saray-
da şehzadelerin eğitimiyle meşgul olmaktadır” (Ayas, 2015, s.314). Bu 
etkileşimlerin musikideki yansımasına ise Bektaşi musikisi gösterilebil-
ir. Çünkü bu musikinin klasik musiki ile halk musikisinin bir kaynaşması 
olduğu söylenilmektedir. Hatta bazı Osmanlı geleneksel musikisi içindeki 
türler Osmanlı geleneksel musikisi ile halk musikisi arasında köprü vazi-
fesindedir. Tanrıkorur’a göre Osmanlı geleneksel musikisinin önemli 
bir parçası olan tekke musikisi halk musikisine paralel olarak gelişmiştir 
(Balkılıç, 2009, s.67). Bunun yanında Tanrıkorur bu iki musikinin de 
kültürümüzün bir ürünü olduğunu ve her ikisinin de aynı usulle yapıldığını 
dile getirmiştir (Tanrıkorur, 2009, s.26). Her ikisi de aynı koma aralıklı ses 
sistemine, makam-usul-çalgı-form ve şiir özelliklerine dayanır. Tanrıkorur’a 
göre ikisinin farklılıkları kök ayrılığından değil, icra edildikleri çevrenin şart 
ve özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Mesela “Beni candan usandırdı ce-
fadan yar usanmaz mı?/felekler yandı ahımdan, muradım şem’i yanmaz 
mı? dizelerini söyleyen şehir kültürüne karşın “hüsnüne mağrur olma, Yu-
suf-u Ken’an mısın?/mah yüzüne bir nikab çek, ben yandım el yanmasın” 
dizelerini söyleyen köy kültürü olsa olsa kardeş olacaklardır, iki zıt kutup 
değildir (Tanrıkorur, s.27). Netice itibariyle halk musikisinin saf, ari old-
uğunu ve her iki kültür arasında hiçbir etkileşim olmadığını iddia etmek 
tamamıyla temelsizdir. 

Gökalp’in musiki üzerine görüşlerine daha ayrıntılı bir şekilde değinecek 
olursak kendisinin hars ve medeniyet ayrımı musikiye de tezahür etmiştir. 
Ona göre Avrupa musikisi memleketimize gelmeden evvel memleke-
timizde var olan iki musikiden ilki şark musikidir ve o gelişmemiş, çağ dışı 
kalmış bir medeniyetin göstergesidir. Memleketimizde var olan bir diğeri 
ise halk musikisidir ve o Türk harsının en önemli temsilcisidir. Gökalp’e göre 
şark musikisi temelde Bizans kaynaklı olması hasebiyle Türk ulusuna ait bir 
musiki değildir. Kendisi bu görüşünü şu iddiasıyla kanıtlamaya çalışmıştır. 
Ona göre temelde Yunan musikisinden doğan şark musikisi Eski Yunan-
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lıların halk musikisinde yer alan tam ve yarım sesleri kâfi görmeyerek bun-
lara dörtte bir, sekizde bir, on altıda bir sesleri ilave etmelerini direkt kendi 
musikisine almıştır. Netice itibariyle bu çeyrek sesler sunidir. Bu sebep-
ten ötürü hiçbir milletin halk melodilerinde bu seslere rastlanmadığı gibi 
Türklerin halk musikisinde de rastlanmamaktadır. Şark musikisinin yanında 
Yunan musikisi de çeyrek seslere dayandığı için suni bir musikidir (Gökalp, 
1986, s.138). Bunun yanında batı müziğinin doğmasını sağlayan opera Eski 
Yunan kaynaklı olmasına rağmen çeyrek sesler ona bir türlü uymamış ve 
opera bestekarları halktan olduklarından ötürü çeyrek sesleri bir türlü an-
layamamışlardır. Ancak şark musikisi bir taraftan çeyrek sesleri muhafa-
za etmiş öbür taraftan armoniden mahrum kalmış bir musikidir. Bu hasta 
musiki Farabi tarafından Arapçaya ardından Osmanlıcaya geçmiştir. Bunun 
yanında Ortodoks ve Ermeni, Keldani, Süryani kiliseleriyle Yahudi haham-
hanesi de bu musikiyi Bizans’tan almıştır. Dolayısıyla Gökalp bu musiki-
ye Osmanlı İttihad-ı Anasır-ı musikisi demeyi uygun görmüştür (Gökalp, 
s.139). Yani Osmanlı’ya mahsus, özce Türk olmayan bir dil aynı zamanda bu 
dil geçmişte kalmış Osmanlı toplumunu oluşturan çeşitli unsurların ortak 
dilidir (Behar, 2005, s.275).

Behar, Gökalp’in musiki üzerine yazdıklarının fazlasıyla bilgi, yorum ve 
değerlendirme hatalarına sahip olduğunu ifade etmiştir (Behar, 2005, 
s.271). Gökalp’in çeyrek sesler üzerine yaptığı yorumlara karşın musi-
kimizde “çeyrek ses” diye bir şeyin olmadığını söylemiş buna ilaveten 
musikimizde tam ve yarım seslerden farklı olarak ses aralıklarının var old-
uğunu ancak onların hiçbir zaman bir sesin dörtte birine denk gelmediğini 
açıklamıştır (Behar, s.275). Cinuçen Tanrıkorur, Gökalp’in Osmanlı musikisi-
nin Farabi tarafından Bizanstan iktibas edildiği yorumları üzerine bu sözler-
in yersizliğini Fransız düşünürler tarafından kaleme alınmış olan Larousse 
de la Musique’nin “Bizans müziği” maddesine değinerek açıklamıştır. Bu 
maddenin aynen tercümesi ise şudur: “Bizans musikisinin yüzyıllarca Türk 
musikisinin büyük etkisi altında kalmış olması 14. Yüzyıldan önceki hali 
hakkında fikir edinilmesine imkân bırakmamıştır” (Tanrıkorur, 2009, s.26). 
İdeolojik kaygılarla yazılmış olan bu düşünceler müzikal anlamda da ciddi 
kusurları bünyesinde barındırmaktadır. 

Netice itibariyle Gökalp’in musikide uygulamaya çalıştığı ve Cumhuriyet 
politikasının takipçisi olduğu düşüncenin üç sacayağı bulunmaktadır.

1) Hasta ve gayri milli bir medeniyetin temsilcisi olan şark musikisi

2) Türk harsının temel ayaklarından olan halk melodileri

3) Gelişmiş bir medeniyetin göstergesi olan batı müziği (Gökalp, 1986, 
s.139).
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Gökalp’e göre halk musikisi harsımızın, garp musikisi ise yeni medeniye-
timizin musikileri olduğu için onların birbirleriyle sentezlenmeleri gerek-
mektedir. Ancak şark musikisi gelişmemiş bir medeniyetin ürünü olduğu 
için onu kendi musiki geleneğimizden uzak tutmamız gerekmektedir. 
Netice itibariyle Gökalp’e göre eğer halk musikisinin bize vermiş olduğu 
melodileri toplayıp garp musikisi usulünce yeniden vücuda getirebilirsek 
Avrupai bir musikiye malik olabiliriz (Gökalp, 1986, s.140). Teorik olarak ra-
hat bir şekilde ortaya konulan bu fikirler pratikte o kadar kolay olmamıştır. 
Çünkü sözlü kültürleri çürütmenin imkansız olduğu gibi bir sözlü kültür 
geleneği olan şark musikisini de basit bir şekilde çürütmek imkansızdır, 
bilhassa şark musikisini özümsemiş olan bir toplumdan onu bir anda unut-
masını beklemek pek mümkün görünmemektedir.

Gökalpçi düşüncenin politik yansımaları Balkılıç’ın da ifade ettiği gibi bir-
birlerinden tam olarak ayrı düşünmemek kaydıyla iki dönemde incelene-
bilir: 1924-34 arası geçen ilk dönem ve 1934-52 arası geçen ikinci dönem.

İlk Dönem: Söz konusu bu dönemde Balkılıç’ın aktardığı gibi musiki üzer-
ine bazı yasal düzenlemeler yapılmış ve ilk ulusal opera yaratılma çalışma-
ları yapılmıştır. Bazı temel yasal düzenlemelerden ilki 1925’te klasik 
musikinin verildiği yerlerden biri olan tekke ve zaviyelerin kapatılmasıdır 
(Balkılıç, 2009, s.80). Behar, önemli bir eğitim ve aktarım merkezi olan 
tekke ve zaviyelerin kapatılmasının musiki açısından ciddi bir kayıp old-
uğunu ifade etmiştir (Behar, 1987, s.76). Ancak yasaklamalar salt onunla 
sınırlı kalmamış 1926’da Darülelhan’ın adı İstanbul Belediye Konservatuarı 
olarak değiştirilmiştir ve bu kurumda Klasik Türk musikisi kısmı kapatılmış 
ve Türk musikisi eğitimi yasaklanmıştır. Söz konusu bu kararı Maarif vekili 
Mustafa Necati Bey’in emriyle oluşturulan ve Musa Süreyya Bey, Cemal 
Reşit Rey ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun üyeleri olduğu Sanay-i Nefise 
Encümeni almıştır. Ayrıca 1927 yılında tek sesli musiki eğitimi çağdaşlaş-
mak adına hem özel okullarda hem de devlet okullarında yasaklanmıştır 
(Balkılıç, 2009, s.80). Böylece resmi eğitim kurumlarında musiki eğitimi 
batı müziğine dayandırılmıştır.    

Bunun yanında 1928 yılında Mustafa Kemal Sarayburnu’nda bir davete 
icabet etmiştir. Söz konusu bu davette yaptığı konuşmadan sonra musiki 
alanında devlet eliyle yapılan müdahaleler artmıştır. Kendisinin konuşması 
ise şöyledir:

“Bu gece burada güzel bir tesadüf eseri olarak Şark’ın en mümtaz iki musi-
ki heyetini dinledim. Bilhassa sahneyi birinci olarak tezyin eden Müniretü’l 
Mehdiye Hanım sanatkarlığında muvaffak oldu. Fakat benim Türk hissi-
yatım üzerine artık bu musiki, Türkün çok münkeşif ruh ve hissini tatmine 
kâfi gelmez. Şimdi karşıda medeni dünyanın musikisi de işitildi. Bu ana ka-
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dar şark musikisi denilen terennümler karşısında kansız gibi görünen halk 
derhal harekete ve faaliyete geçti. Hepsi oynuyor ve şen şatırdırlar, tabiatın 
icabını yapıyorlar. Hakikaten de Türk fıtraten şen, şatırdır. Eğer onun bu gü-
zel huyu bir zaman farkolunmamışsa, kendisinin kusuru değildir. Kusurlu 
hareketlerin acı, felaketli neticeleri vardır. Bunun fâriki olmamak kabahat-
ti. İşte Türk milleti bunun için gamlandı. Fakat artık hatalarını kanı ile tashih 
etmemiştir, artık müsterihtir. Artık Türk şendir, fıtratında olduğu gibi. Artık 
Türk şendir çünkü ona ilişmenin hatırnak olduğu tekrar isbat istemez ka-
naatindedir. Bu kanaat aynı zamanda temennidir” (Balkılıç, 2009, s.82).

Söz konusu bu konuşmadan sonra ulusal opera çalışmaları da hız ka-
zanmıştır. 1931 yılında opera cemiyeti kurulmuştur. Hatta ulusal opera 
besteleme çalışmalarında olan Ahmet Adnan Saygun, ve Cemal Reşit 
Rey’in de aralarında bulunduğu bir grup Rus Beşleri’nden esinlenilerek 
Türk Beşleri olarak adlandırılmıştır. 1934 yılında Mustafa Kemal Türkiye’yi 
ziyaret edecek olan İran Şah’ı için Ahmet Adnan Saygun’dan ilk Türk op-
erasını bestelemesini istemiştir. Bunun üzerine Saygun “Özsoy Operası”nı 
bestelemiştir (Balkılıç, 2009, s.83). Ancak Özsoy operası bir hezimetle 
sonuçlanmış ve dönemin kadrolarınca tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Özsoy 
Operasının sözlerinin bir kısmı şöyledir: “Tarih diyor ki bize: “Medeniyyet” 
ırmağı/Brakisefal soyda buldu özlü kaynağı/Bu soy Asya’dan çıktı, dört bir 
yana yayıldı/Bu tarih yükselişin başlangıcı sayıldı/Avrupa, Anadolu, İran ve 
Orta garpta/Medeniyete girdi, bakır, büyük soyla” (Balkılıç, s.84).

Yukarıdaki dizelerden de bu çalışmaya opera demek zordur. Bu çalışmadan 
sonra ulusal opera çalışmaları kesintiye uğramıştır. Bunun üzerine musiki 
politikaları gözden geçirilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak musiki refor-
munun alt yapısını hazırlayacak bir komisyonun kurulması kararı alınmıştır 
(Balkılıç, 2009, s.85).

Bütün bu anlatılanların bir özeti olarak ilk dönem musiki politikaları hayli 
yetersiz kalmıştır ve amaçları doğrultusunda başarısız olmuştur.

İkinci Dönem: Bu dönemde ise daha çok kurumsal çabalar vardır. Mesela 
yabancı müzisyenlerin Türkiye’ye getirilmesi, bir musiki komisyonunun to-
planması, devlet konservatuarının kurulması gibi çalışmalar dönemin özel-
liklerinden bazılarıdır. Bunun yanında ikinci dönem ilk döneme göre daha 
sistematik çalışmalar yürütmeye çalışmıştır.  

Söz konusu bu dönemde yapılan ilk ve en önemli gelişme 1934 yılında 
musiki reformunun yol haritasını çizecek olan bir komisyon kurulmuştur 
(Balkılıç, 2009, s.87). Bu komisyonun toplanmasından sonra yine 1934’te 
radyoda klasik musiki yasaklanmış ve bu yasak halkın hafızasında derin 
yaralar oluşturmuştur (Ayas, 2015, s.274). Balkılıç’ın radyonun tüm halka 
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hitap etmesinden dolayı kültürel, sınıfsal, etnik farklılıkları tek bir kimlik 
altında eritilebilecek en etkin araç olduğunu söylemekte ve bu yasağın 
uygulanma nedenin Osmanlı geleneğinin kültürel devamlılığını kesmek 
olduğunu eklemektedir. Ancak bu yasak çok uzun sürememiştir. Kaldırıl-
masından 2 yıl sonra radyolarda tekrar klasik musiki çalınmaya başlan-
mıştır (Balkılıç, 2009, s.90). 

İkinci dönemde yapılan bir diğer çalışma ise yabancı müzisyenlerden 
ulusal ve modern musikinin yaratılması noktasında yardım alınmıştır. Bu 
noktada ilk rapor veren kişinin ünlü müzisyen Lico Amar olduğu söylenir. 
Ona göre modern musikinin öğretilmesinde radyo ve konservatuarın 
önemi büyüktür. Onun dışında bir başka ünlü isim opera ve tiyatro 
yönetmeni Carl Ebert olmuştur. Kendisi uluslararası opera örneklerinin 
standart versiyonlarının Türkçe olarak sahnelenmesinde önemli bir rol 
almıştır (Balkılıç, s.91,92). Ancak bütün bu çalışmalara rağmen istenilen 
sonuca ulaşılamamıştır. İkinci dönemde yapılan uygulamalar kabaca bu 
şekilde özetlenebilir.

Dönemin yürütülen çalışmalarından bir diğer odak noktası ise halk musiki-
si üzerinedir. Şunu unutmamak gerekir ki; Balkılıç’ın söylediği gibi ulus 
devletler belli bir toprak parçası üzerinde ulus inşa ederken kendi ulusunun 
diğer uluslardan farklılıklarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Böylece 
ulusu biriciklik kazanmış olacak ve karakterlerini belirlenmiş olacaktır. Hal 
böyle olunca bu farklılıkların rahat bir şekilde bulunacağı ilk alan kültürdür 
ve dolayısıyla halk kültürü milliyetçilik için ulusal kültür inşasında biçilmiş 
bir kaftandır. Ancak milliyetçi ideoloji bozulmamış, saf bir kültür bulmak 
isterken karşısındaki kültür bunun tam aksine dinamik bir yapı olduğundan 
dolayı heterojen bir doğaya sahiptir ve dolayısıyla diğer kültürlerle bir 
etkileşim içindedir. Bu sebepten milliyetçilik yeni bir ulus inşa etmek 
durumundadır (Balkılıç 2009, s.170). Bunu gerçekleştirmek adına dönemin 
kadrolarınca yürütülen çalışmalardan biri de az önce belirttiğimiz gibi halk 
musikisi üzerindedir. Böyle bir çalışmanın sonucu olarak bestelenecek 
eserlere milli bir karakter kazandırılmış olacaktır. Bunun için Anadolu’nun 
her tarafına halk türkülerinin derlenmesi çalışması başlatılmıştır. Mesela 
Cumhuriyet döneminde halk şarkılarıyla ilgili olarak yapılan ilk adım, 
1920’lerin başında Darülelhan tarafından yapılan ankettir. Bu anket 
Anadolu’daki müzik öğretmenlerine gönderilmiş ve bulundukları bölgede 
şöhret kazanmış halk ozanlarının isimleri ve bilinen şarkılarının notaları 
istenmiştir. Üç yıl süren bu anketin neticesinde bu çalışma Darülelhan’da 
toplanmış ve bir kitap halinde yayınlanmıştır (Balkılıç, s.157). 

Tabi ki dönemin diğer odak noktalarından biri olan klasik musikisi üzerine 
yürütülen uygulamalar salt devlet eliyle yürütülmemiştir. Klasik musikinin 
ötekileştirilmesi üzerine toplumun önde gelen isimleri gazete ve dergiler 
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aracılığıyla da üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmişlerdir. Bu 
linç kampanyasının gerekçesi olarak şark musikisinin çağdışı, bilimdışı, geri-
ci ve ilerleme karşıtı olması ileri sürülebilir. Linç kampanyasının bir neticesi 
olarak bu musiki çeşitli isimlerle tanımlanmıştır: mikroplu musiki, hasta 
musiki, tekke musikisi, alaturka musiki, meyhane musikisi, zümre musikisi, 
saray musikisi, Enderun musikisi, divan musikisi yahut adi musiki… İlk bakış-
ta anlaşılacağı üzere bu tanımlamaların bazıları birbirleriyle çelişmektedir. 
Söz gelimi trajikomik bir şekilde tekke musikisi olarak isimlendirilen Klasik 
musiki, meyhane musikisi, adi musiki olarak da isimlendirilmektedir. Faruk 
Nafiz Çamlıbel’e göre “içki, meze, tabak ve çatal şıngırtısı” bu musikinin 
teferruatı sayılmaktadır. Hatta 1922 yılında daha da trafik olarak gazeteler 
içkiyi özendirdiği gerekçesiyle Klasik musikinin yasaklanmasını önermiştir 
(Ayas, 2015, s.292). Bunun dışında dönemin bir başka çelişkisini Ayas aktar-
maktadır. Onun değindiği üzere gazeteler alaturka olarak isimlendirdikleri 
musikiyi hem aşağılamış hem de Türk olmadığını ispatlamaya çalışmıştır. 
Batı musikisini esas alan alafrangayı savunanlar Türkçü olarak görülmüş 
aksine alaturkayı savunanlar ise Türk düşmanı olarak görülmüştür. Oysa-
ki Ayas’ın da belirttiği gibi alafranga, Frenk usulü anlamına gelmekteyken 
alaturka Türk usulü anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Frenk usulüne göre 
bestelenen eserler Türk ürünü olarak görülürken Türk usulüne göre beste-
lenenler Bizans ürünü olarak görülmüştür (Ayas, s.285). Aslında bakacak 
olursak bu çelişkili tavırlar dönemin politikasının temelinde yatan çelişkili 
düşünceyi yansıtmaktadır. 

Yapılan uygulamalar öyle bir raddeye ulaşmıştır ki batı müziği ile klasik 
musiki arasında bir köprü kurma düşüncesi dahi tahammül edilemez bir 
girişim olmuştur. Ayas’ın aktardığı gibi dönemin alafrangacılarından Pey-
ami Safa cumhuriyet gazetesinde böyle bir sentezi ortaya koyan bir an-
ket yayınlamıştır. Bunun üzerine Falih Rıfkı Atay sert tepkisini şöyle ortaya 
koymuştur: “Alaturkanın ıslahını düşünmek medresenin ıslahını, şeriye 
makamının ıslahını, mecellenin ıslahını düşünmekle birdir.” Üstelik bu kam-
panyalar kısa bir dönemi kapsamamaktadır. 1970’li yıllarda dahi aynı an-
layış devam etmekteydi. Yine Ayas’ın anlattığı gibi 1970’lerin başında Tür-
kiye’nin ilk kültür bakanı Talat Halman cumhurbaşkanlığı konser salonunda 
Itri konseri düzenlemek istemiştir. Onun bu arzusu basında ciddi tepkilere 
yol açmakla da kalmamış kendisi koltuğundan edilirken kültür bakanlığı 
da kaldırılmıştır. Bunun yanında 1980’lerde daha ılımlı bir havanın esme-
sine rağmen Türk Beşlerinden biri olan Ahmet Adnan Saygun ilkokullara 
Türk musikisi dersinin konulmasını “irticanın sarıksız olarak geri dönme-
si” olarak yorumlamıştır (Ayas, 2015, s.280). Aynı zamanda Tanrıkorur’un 
da aktardığı gibi ilk devlet sanatçımız, keman virtüözü Suna Kan Hanım 
“devlet konser salonunda Itri konseri verilirse, devlet sanatçısı payemi iade 
ederim” demiştir. Bu sözlerinin yanında yine kendisi Aksiyon dergisi mu-
habirine “Dede Efendi dediğiniz kimdir ki? Ne zaman yaşamış? Babam bize 
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alaturka müzik dinlemeyi yasaklamıştı, onun için bilmiyorum” demiştir. 
Suna Kan Hanım hem bilmediği bir musikiye karşı düşman davranmakta 
hem de bir müzisyen olarak kendi musikisine karşı cahil olmaktadır. Her iki 
tutum da kabul edilebilir değildir (Tanrıkorur, 2014, s.192). 

Uygulanan yaptırımlar ne yazık yeterli kalmamıştır. Tanrıkorur, Ekrem Zeki 
Ün’ün hazırlamış olduğu “Liselerde Müzik” adlı 1963 tarihli Talim ve Ter-
biye Kurulunca onaylı olan kitabın 131. sayfasında şunları aktarmaktadır: 

“Alaturka Şehir Müziği: Osmanlı tarihi boyunca sarayda padişahların, 
kişizadelerin; şehirde aydın kişilerin duygulandıkları, destekledikleri bu 
müzik her şeyden önce bir zümre müziğidir ve yüzyıllar boyunca bu zümre 
hangi ruhsal ve estetik bir düzene doğru bir eğilim göstermişse müziğinde 
de bunların yakınlığını görürüz. Evvelce açıkladığımız gibi, Türk folklor 
müziğinde konuların hep diri, güdücü oluşu dikkat çeker… Alaturka şehir 
müziğinde ise yalnız şark aleminin arzulamaları, özlemleri hakimdir… Bu 
bakımdan bu zümre müziğine divan edebiyatı yanında yer vermek doğ-
ru olur. Folklor müziği bir köy müziğidir. Danslı, giyimli ve köy hayatının 
olaylarıyla ilgilidir. Bünyesindeki tek seslilik bu bakımdan bir sakınca yarat-
maz. Halbuki aynı tekseslilik durumu, şehir ve aydın kişilerin müziği sayılan 
alaturkada garbın gelişmesine sırt çevirmenin bütün yükünü hissettirir. 
Batının 10. Yüzyılda da vardığı ve zihin çabasına dayanan yeni bir sanat 
akımı(polifoni) dışında kalan ve kişinin iç aleminde daima ucuz hazlar, 
kadere boyun eğme eğilimi yaratan bu basit ve iniltili müzik, en aşağı 
dokuz on yüzyıllık bir duraklamayı ifade eder” (Tanrıkorur, 2014, s.38). 

Tanrıkorur’un “pedagoji cinayeti” olarak tanımladığı bu sözlere paralel 
olarak Mehmet Kaygısız bu musikinin zümre musikisi olması hasebiyle 
Mızıka-i Hümayun’a, halk ile iç içe olmaya karşı çıkan karamsar bir musi-
ki olduğunu söylemektedir. Ona göre Osmanlı dış sorunlarıyla baş etmek 
yerine sömürgeye maruz kalmıştır. Kimileri kendini içkiye vermiş kimileri 
de Zekai Dede gibi dine sığınmıştır. Tanzimat ve meşrutiyet aydınlarının 
giriştikleri çabalar bu insanları kımıldatmaya yetmemiş ve bu insanlar Kay-
gusuz’a göre dinimiz, musikimiz elden gidiyor diye yaygara yapmışlardır 
(Kaygısız, 2000, s.161). Kaygusuz musiki ve din üzerine eğilmenin gereksiz 
bir yaygara olduğunu düşünüyorsa aynı dönemde musikideki batılılaşma 
adımları hakkında nasıl bir düşünceye sahiptir ve Cumhuriyet politikasının 
bu iki mesele üzerine yoğun bir şekilde eğilmesini nasıl açıklıyordur acaba? 
Tabi bu söylemler Kaygusuz gibi ülke toprakları içindeki söylemlerle sınırlı 
kalmamıştır. Charles Fonton’un aktardığı gibi şark musikisini küçük gören 
kimi eleştirmenler bu musikiyi akortsuz bir çalgı keşmekeşliği, armonisiz 
sesler, uyumsuz hareketlerle kaba saba şarkılar, tiz ve pest seslerin garip 
karışımları, birbirleriyle ilgisiz perdelerin çorba edilmesi ve nihayet estetik 
bir haz yerine ürküntü veren bir musiki olarak görüyorlard (Fonton, 1987, 
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s.47). Fonton bu söylenenleri eleştirerek bir sanat eserinin güzelliğini bir 
ulusun özellikleri içindeki göreli konumuna bağlamıştır. Dolayısıyla yabancı 
seslere alışık olmayan kulaklar ilk duyduğunda incinir sonra alışır, derken 
bu incinme yavaş yavaş okşanmaya dönüşür (Fonton, s.49).

Okullardaki müzik kitaplarına geri dönecek olursak 1985’e kadar ders kita-
plarındaki müzik eğitimi yüzde 98,5 batı musikisi, yüzde 1,5’de Türk musiki-
si şeklinde adaletsiz bir şekilde ayrılmıştır. Ancak 1983’te Dünya Gençlik ve 
Avrupa Müzik yılı olması münasebetiyle zamanın başbakanı Turgut Özal’a 
okullardaki bu müzik eğitimi faciası üzerine Tanrıkorur bir rapor sunmuştur. 
Özal bu raporu okumuş ve gereği için Milli Eğitim bakanı Vehbi Dinçerler’e 
onun da Talim ve Terbiye Kurulu başkanı Ülkü Bilgen’e göndermesi üzerine 
ülkenin uzman müzikçilerinden oluşan özel ihtisas komisyonu kurulmuş ve 
bu komisyonun çalışmaları sonucunda okullardaki müzik eğitimi yüzde 50 
yüzde 50 şeklinde ayarlanmıştır (Tanrıkorur, 2014, s.43).

Yine bunların yanında gazete ve dergilerin uyguladıkları yaptırımlar ciddi 
karalama kampanyaları içermektedir. Bunun en bariz örnekleri Akbaba 
dergisinde yer almıştır. 

          

Resim 1: Akbaba, 15 Kasım 1934            Resim 2: Akbaba, 8 Kasım 1934

Resim 1’de görüldüğü üzere meyhane musikisi olarak adlandırılan Türk 
musikisi Ayas’ın aktardığına göre radyo yasağı üzerine söz konusu bu der-
gi Türk musikisini elinde rakı şişesiyle dolaşan ud kafalı bir alkoliğe ben-
zetmiştir. Hatta Ayas devamında şunları aktarmaktadır, onlara göre Türk 
musikisini katledenler alafrangacılar değil, meyhane müzisyenleridir. Türk 
musikisi sevenleri hükümetin bu musikinin meyhaneye düşmesine engel 
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olmasından dolayı ona kızmak yerine teşekkür etmelidir. Bunun yanın-
da Ayas şunu da hatırlatmaktadır ki; Türk musikisinin çeşitli gerekçelerle 
yasaklamalardan dolayı eğitim ve icra ortamından alıkonulduğu için gaz-
inolarda toplumla ilişkisini sürdürmüştür. Musiki bu tür bir politikayla da 
toplumdan koparılmaya çalışılmıştır (Ayas, 2015, s.292). Yine söz konusu 
bu dergi resim 2’de görüldüğü gibi radyo yasağıyla beraber giden musi-
kinin sanki kendi musikisi olmadığı izlenim uyandırmış ve “şark musikisi 
yolcu” başlığıyla yasağa destek vermiştir (Ayas, s.281)

 Akbaba dergisi yine 62. sayısında Cemal Reşit Rey’i fıkralaştırarak klasik 
musikisiyle şöyle dalga geçmiştir: 

“Oda Musikisi: Cemal Reşit Rey yataklı vagonda Anakara’ya gidiyordu. 
Kompartımanda hayranlarından bir zatla beraberdi. Geç vakte kadar 
konuştuktan sonra, uyumak üzere şöyle bir uzandı. Bir saat sonra, komşu-
su horul horul horlamaya koyulunca Cemal Reşit onu uyardı: ‘Pardon’ 
dedi, ‘şey, söylemeği unutmuşum, bendeniz oda musikisinden hoşlan-
mam” (E. ve U. Türkmen, 2012, s.43). Üzerine pek yorum yapılmaya gerek 
bırakmayan bu sözler klasik musikiyi ötekileştirmek için uygulanan linç gi-
rişimlerinden biridir.

Resim 3: Akbaba, 83. Sayı

Resim 3’te de TRT’den istifa eden Türk musikisi sanatçıları resmedilmiştir 
(E. ve U. Türkmen, 2012, s.44).
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Resim 4: Akbaba, 93. Sayı

Emel Funda ve Uğur Türkmen’in aktardığı gibi resim 4’te zamanın millet-
vekili karikatürize edilmiştir. Elinde puro ona milletvekilinin zengin duruşu 
ve yanındaki kedi, aynı zamanda radyodan çıkan sesin karşısında davul ve 
zurna çalan insan resimleri yine derginin musikiye alaycı bakışını yansıt-

maktadır (E. ve U. Türkmen, 2012, s.44).

  

 

                            Resim 5: Akbaba, 4 Ocak 1934
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    Resim 6: Akbaba, 4 Temmuz 1936

Yine 5. ve 6. resimlerde görüldüğü gibi radyolarda icra edilen musiki her 
zaman kaliteden yoksun, Türk kimliğini yansıtmayan bayağı bir musikidir. 
Bunun yanında meyhanelerde dinlenilen bu adi musiki milletin kulak zev-
kini tırmalamaktadır. Bu sebepten ötürü dönemin destekçilerince klasik 
musiki üzerine uygulanan her türlü yaptırım gayet haklı ve meşrudur. An-
cak bizim kanaatimizce meşru olmayan şey, yazılı ve sözlü kültür üzerine 
yapılan benzer bir kategorik ayrımın şark ve garp medeniyeti üzerine yapıl-
ması ve bunun bir neticesi olarak şarka ait olan her şeyin kötü olarak adde-
dilip garba ait olan her şeyin iyi olarak gösterilmesidir. Şark ve garp musiki-
si üzerine yapılan ayrıştırıcı tavır da bu tutumun bir sonucudur. Dolaysıyla 
bu tutumun merkezi hareket noktası dışlama üzerine işlemektedir. Bu kari-
katürlere benzer bazı karikatürler de aşağıda yer almaktadır. 



377MEŞK GELENEĞİ VE MUSİKİDE BATILILAŞMA HAREKETLERİ 

           
Resim 7: Yedigün, 14 Kasım 1934              Resim 8: Akbaba, 15 Şubat 1934

“Yeni Ruha Yeni Ses” başlığıyla verilmiş olan resim 7’de bir tarafta tekno-
lojinin gelişmesi, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma resmedilirken 
diğer tarafta teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmış eski devrin geleneği 
ud, tanbur resimleriyle birlikte temsil edilmiştir. Dolayısıyla Ayas’ın da ifade 
ettiği gibi batı geleneğine ve müziğine karşı çıkmak “otomobillere karşı çık-
mak” ile eş değer görülürken klasik musikinin yanında olmak “üfürükçüleri 
savunmak” ile eş değer görülmüştür (Ayas, 2015, s.280). Yine resim 8’de 
ise üç kuşak “evlerimizin iç yüzü” başlığıyla temsil edilmiştir. Dede-baba-
oğul şeklinde ayıracağımız bu kuşakta dede tam bir şark geleneğini, baba 
bir eğlence musikisi olarak alaturkayı oğul ise modern musikiyi temsil et-
mektedir (Deniz, 2016, s.528). Her iki karikatürün de teması diğerleriyle 
aynıdır, şarka ait olan her şeyiyle kötü, garba ait olan her şeyiyle iyidir. 
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Resim 9: Akşam, 7 Kasım 1934                                   Resim 10.

Resim 9 Cemal Nadir’in yapmış olduğu bir karikatürdür. Nadir, yüksek sesle 
Türklüğün anlamını ifade eden insan tipine karşı ud, tanbur resimlerini in-
san görünümünde çizmiş ve onlara bu durum karşısında kafaları karışık 
bir ifade eklemiştir. Netice itibariyle bu musiki aletlerini kullanan bir mil-
let asla Türklüğün asıl anlamını kavrayamayacaktır (Deniz, 2016, s.531). 
Yine alaturka musikisinin tek düze bir tona sahip olduğu için uyutucu bir 
yapısı olduğu yönünde kimi eleştiriler öne sürülmektedir. Kaynağını bu-
lamadığımız Resim 10 da bu anlayışın bir yansımasıdır. 

Netice itibariyle dönemin klasik musiki üzerine yapılan karikatürlerine 
baktığımızda, genel anlamda ortak noktaları şöyledir; klasik musiki bir an 
önce tasfiye edilmesi gereken ucube, adi bir musikidir. Muasır medeni-
yetler seviyesine ulaşma çabasında olan bir ülke için oldukça çağdışı bir 
geleneğin temsilcisidir. Otomobiller çağında olan biz yeni nesil asla dedel-
erin yanılgısına düşemeyiz ve çağın gerekliliklerine göre davranmalıyız. 
Böyle bir çizgide yapılan karikatürler makalede de görüldüğü üzere ince 
zeka örnekliğinden ziyadesiyle uzak provokatif birer çalışmalardır.
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Sonuç

Asırlardır kategorik bölümlemeye alışık insan zihni belki de uzun yıl-
lar boyunca bu özelliğinin kendine içkin olarak var olduğunu düşünmüş, 
karşılaştığı tüm varlıklara bu mantaliteden yola çıkarak yaklaşmıştır. 
Söz konusu kategorik yapılanmanın kendine içkin bir sonucu olarak ise 
“ben-öteki” ikili ayrımı zihinlerde iyice yer etmiş, bunun doğal bir netice-
si olarak kavim merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Söz gelimi Auguste 
Comte’un üç hal yasası böyle bir çabanın ürünüdür. Comte’un teolojik, 
metafizik ve pozitif hal olarak oluşturduğu kategorik bölümlemesinin ilki 
olan teolojik aşamaya göre insan zihni evrendeki olayları doğaüstü güçler-
le açıklamaya yönelmişken son aşamada muhakeme ve gözlem yardımıyla 
değişmeyen doğa yasalarına bağlı olarak evrendeki olayları açıklama gi-
rişiminde bulunmuştur. Comte’a göre tarih onun kategorik ayrımına sadık 
olarak pozitif aşamaya doğru hızla akmaktadır ve bu akış insanlığın değiş-
mez bir kaderidir. Comte’un düşüncelerine paralel olarak diğer düşünürler 
de bu dönemler arası geçiş sürecini irrasyonaliteden rasyonaliteye geçiş, 
mantık öncesinden mantıksal olana geçiş olarak değerlendirmiştir. Fakat 
Gody’e göre bu çerçeve gelişimselliğe karşıt ve oldukça kaba kurulmuştur. 
Gelişimsel değildir çünkü söz konusu bu düşünürler evrimsel hatta tarihsel 
perspektifi bir kenara bırakmışlardır. Onların gelişim tartışmaları zorunlu 
olarak bir değer yargısı taşımaktadır, bunun yanında farklılıkları abartarak 
hatta kimi zaman yanlış anlayarak kültürel bir göreliliğe doğru kaymışlardır. 

Goody, yukarıda değinilen büyüden bilime veya mantık öncesinden akıl-
cı bilince geçişi kısaca sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş olarak değer-
lendirmiş ve gelişimsellik karşıtı olan, kültürel göreceliğe doğru kayan, 
farklılıkları abartan hatta yanlış anlayabilen değer yargılarının sözlü ve 
yazılı kültür ayrımında da geçerli olduğuna işaret etmiştir. Dolayısıyla sö-
zlü kültür ve yazılı kültürün değerlendirilmesi bilerek yahut bilmeyerek 
subjektif değerlere bağlı olarak gelişmiş, söz konusu bu değerlendirmel-
er yazılı kültürü temele alarak yazılı bir zihinle sözlü kültüre karşı bir yak-
laşım geliştirmiştir. Ong’un da işaret ettiği üzere temel problem burada 
yatmaktadır ve bu sorun düzeltilmediği için asırlar boyunca sözlü kültür 
eserleri yanlış ve haksız bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu sebepten ötürü 
Ong “Sözlü ve Yazılı Kültür” adlı çalışmasının temelinde sözlü kültür ile 
yazılı kültür arasındaki temel ayrıma odaklanmış, iki zihin yapısının te-
melde çok farklı olduğuna değinmiştir. Ona göre birçok araştırmacının 
düşündüğünün aksine yazının icadından yüzyıllar önce doğmuş olan sö-
zlü üretimler yazılı ürünlerin bir çeşidi olarak değil, kendi içinde bir bütün 
olarak var olagelmiştir. Söz gelimi sözlü kültürler yazılı zihnin klişeleri, 
kalıpları küçümsemesinin aksine kalıplaşmış deyişlere önem vererek 
belleği güçlü tutmanın yanı sıra yine yazılı kültürden farklı olarak çözüm-
lemeyi değil, kümelemeyi temele alan bir yolu tercih ederek belleği güçlü 
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tutanın yollarını bulmuş, yüzyıllar boyu kabaca bu iki temele dayanarak 
varlığını sürdüre gelmiştir. Dolayısıyla sözlü kültür ile yazılı kültürün temel 
yaklaşım noktaları birbirinden farklıdır. Luria’nın yapmış olduğu bir araştır-
ma da söz konusu bu argümanı desteklemektedir. Bu araştırmanın sonu-
cunda elde edilen bulgulara göre okur-yazar olmayanlar okur-yazarların 
aksine yani sözlü zihin yazılı zihnin aksine geometrik şekilleri, soyut kat-
egorileri, kalıplaşmış mantıksal irdeleme süreçlerini, tanımlamaları ve 
hatta ayrıntılı tasvirleri ve insan benlik tahlilleriyle ilgilenmemişlerdir. Bu 
değerler sözlü kültüre değil, yazlı kültüre aittir. Sözlü kültür insanı için 
önemli olan nokta bu soyut kategorilerin aksine “şey”lerin işlevselliğidir. 
Eğer kütük çekiçten daha işlevsel ise sözlü kültür insanı için o an kütük 
daha kıymetlidir. Dolayısıyla kütük ile çekicin değeri soyut bölümlemelerin 
aksine belli bir durum içindeki işlevselliğine bağlı olarak şekillenmektedir. 
Özetle söz konusu bu araştırmanın neticesinde varılan sonuç alt düzey 
bir okur-yazarlık dahi okur-yazar olmayanlarla kıyaslandığı vakit farklı bir 
düşünme sürecini izlemekte ve sözlü kültür ile yazılı kültürün “şey”lere 
bakışları, hayatı algılama, sorgulama ve yaşama biçimleri bu noktadan 
dolayı birbirinden ciddi anlamda farklı olmaktadır. 

Dolayısıyla bir toplumun düşünme biçiminin tamamen değişmesi için 
yazının içselleştirilmesi gerekmektedir. Böyle bir çabanın neticesinde 
yazılı düşünme sürecine giren zihin yüzyıllar içinde sözlü olanı dolayısıy-
la kendisinden farklı olanı saf ve basit olarak nitelendirmiş olacaktır, ni-
tekim yüzyıllar boyut sözlü kültür öğeleri yazılı kültüre nispeten daha 
basit, gelişmemiş olarak görülmüştür. Ancak Ong’un da işaret ettiği gibi 
bu yaklaşım sözlü kültür ürünlerini yanlış anlamamıza neden olmuştur. 
Milman Parry’nin Homeros destanı üzerine yatığı araştırma bu probleme 
ışık tutmaktadır. Onun yaptığı araştırmaya göre sözlü bir kültür ürünü olan 
Homeros destanı üzerine yapılan araştırmalar yüzyıllar boyu okur-yazar bir 
zihinle yapılmıştır. Oysaki söz konusu bu çalışmalar sözlü kültürün doğası-
na uygun olarak, onun temel dayanaklarını, mantıksal yöntemini dikkate 
alarak yapılmış olsaydı bu güne kadar süregelen yanlış anlaşılmalar or-
tadan kalmış olurdu. Böylece sözlü kültür kategorik bir bölümleme sonucu 
yazılı olanın bir devamı olarak görülmez, temel mantığı anlaşılmış olarak 
yazılı olandan bağımsız olduğu anlaşılır ve böylece sözlü kültüre hak ettiği 
değer verilmiş olurdu.  

Kanaatimizce, yazılı kültür ürünü olan meşk geleneğine ve dolayısıyla 
klasik musikiye de bu noktadan yaklaşmak gerekmektedir. Şayet meşkin 
ve klasik musikinin tam olarak nasıl bir noktaya oturduğunu anlamak is-
tiyorsak notalama sistemine alışmış batılı zihinden sıyrılarak onun temel 
mantığını anlamak gerekmektedir. Bu şekildeki bir yaklaşım tarih boyu 
süregelen ötekileştirici tavırdan sıyrılmayı sağlayacak ve meşk kültürünün 
ne olduğunu daha hakkaniyetli olarak ortaya koyacaktır. Böylece şark 
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musikisi batı musikisinin karşıtı olarak görülmeyecek ve şarkın doğasındaki 
farklılıklar daha iyi anlaşılmış olacaktır. Dolayısıyla şark ve garp gibi iki zıt 
kutup oluşturmak ve bunlardan ilkini irrasyonel, bilimdışı ikincisini ise de 
bilimsel, gelişimin temsili olarak görmek yerine bu iki kültürü herhangi bir 
kıyaslamaya gitmeden kendi içinde anlamlandırmaya çalışmak muhakkak 
ki araştırmacıları daha tutarlı bir sonuca götürecektir.

Ancak Osmanlı’nın son dönemlerine tekabül eden batılılaşma hareketleri-
yle beraber özellikle erken dönem Cumhuriyet’inde yükselişe geçen klasik 
musikinin ötekileştirilmesi meselesi Parry’nin ve Ong’un dikkat çekmeye 
çalıştığı anlayışın aksine kategorik bir ayrımdan hareketle yazılı kültürü te-
mele alıp onun dışında kalanı küçük görmeye meyleden anlayışla paralel 
bir yol izlemiştir. Bu dönemde batılı olan ve olmayan yani garba ait olan 
ve şarka ait olan şeklinde ikili bir ayrıma gidilmiş batıya ait olan bilim-
sel, çağdaş, medeni olarak görülürken şarka ait olan çağdışı, gerici olarak 
görülmüştür. Temelde Ziya Gökalp’in görüşlerine dayanan erken dönem 
cumhuriyet politikaları bu anlayıştan hareketler musikiye yaklaşımını üç 
ayak üzerine oturtmuştur. 

1. Bizans artığı olan şark musikisi

2. Türk harsının kaynağı olan halk melodileri

3. Medeniyetin taşıyıcısı olan garp musikisi

Yapılması gereken ise basittir; günümüzde en ileri durumda olan batı 
medeniyetini takip etmek şarttır. Dolayısıyla kendi harsımızın yansıması 
olan halk melodileri garp musikisine göre yeniden bestelenmelidir ve Bi-
zans artığı olan, Türklükle hiçbir bağı olmayan şark musikisi bir an önce 
tasfiye edilmelidir. Bu anlayışa karşı çıkan insanlar da muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşmamızın önünde engel olan düşmanlarla işbirlikçi ve kötü 
niyetli insanlardır. Böylece “ben-öteki” ayrımı memleket içinde oluşturul-
muş olup, kendine karşıt olan düşman konumuna oturtulmuş olmaktadır. 
Bu çalışmalar salt devlet eliyle de yürütülmemiş çeşitli gazete ve dergil-
er aracılığıyla desteklenerek sürdürülmüştür. Özellikle Akbaba dergisinde 
yapılan karikatürler yapılan linç girişimleri için iyi birer örnektir.

Devletin klasik musikiyi tasfiye edip garp ve halk musikisinin karışımından 
oluşan bir musiki yaratma çalışmaları genel anlamda istenilen başarıya 
ulaşamamıştır ve şark musikisi beklenilenin aksine yok olmamıştır. Çünkü 
dönemin kadrolarının fark etmediği bir durum vardır ki; sözlü kültür öğel-
eri halkın karakteriyle öylesine bütünleşmiştir ki yapılan bütün çabalar 
onu yok etmek için yeterli değildir. Dolayısıyla sözlü kültürün bir parçası 
olan meşk geleneğinin ve klasik musikinin halkın gönlündeki yeri yok edile-
memiş, tüm yasaklara ve baskılara rağmen bu gelenek günümüze kadar 
varlığını sürdüre gelmiştir. Günümüz meşk halkasının en önemli temsilcisi 
olan üstad Alaeddin Yavaşça ve onun gibi diğer üstadlar da bu çabaların 
neticesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür.
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MEKÂN SİYASETİ OLARAK YER İSİMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tuğba HAMARAT1 

yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın. 

bu şehir arkandan gelecektir. 

sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın, 

aynı mahallede kocayacaksın; 

aynı evlerde kır düşecek saçlarına. 

dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. 

başka bir şey umma- 

ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte, 

öyle tükettin demektir bütün yeryüzünde de.

                                                                                  (Konstantinos)

                                                                   

Özet                                                                  

Mekân, insanın dünyayı anlamlandırmasında kilit rol oynayan bir noktadır. 
Mekânı kavrayış biçiminiz ve ona dair oluşturduğunuz imgeler sizin onunla 
kurduğunuz ilişkiyi ortaya koyar. Bir mekân içindeki nesneler, ona dair 
anılarınız/toplumsal hafızanız, tarihsel süreçteki önemi, coğrafik yeri gibi 
çok çeşitli faktörlerin ekseninde ortaya çıkar ve ona dair anlamlandırmanız 
bütün bu saiklerden beslenir. Mekân sizi siz yapan tüm gerçekliği aynı 
anda başka binlerce/milyonlarca gerçek ile buluşturan bir ‘hakikat’ 
zeminidir. Mekân çoğu zaman politik ve ideolojik örgütlenmenin merkezi 
olarak iktidarın dönüştürme ve değiştirme için kullandığı bir laboratuar 
konumundadır. Tam da bu sebeple hafızayı diri tutan, kimlik yaratan 
semboller olarak mekân/yer isimleri iktidarın egemenlik kurmayı arzuladığı 
bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda yazımızda mekân/yer 
isimlerinin başta politik olmak üzere tarihsel, sosyolojik ve ideolojik olarak 
arka planı incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Ulus-Devlet, Değiştirme, Yer İsimleri, Kimlik.

1 Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi
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Giriş

İnsanın eşya ile diyalog kurma eylemi, onun “şey”lere anlam yüklemesini 
ve onları adlandırma pratiğini geliştirmesini de beraberinde getirmiştir. Bu 
anlamda adlandırma, temel olarak insanın varlığı, evreni anlama, onları belli 
bir sistematik ve düzen içerisinde algılama çabasının bir ürünüdür. Çünkü 
gerçekliğin bir parçası olarak insan gerçekliğe nüfuz etmek, onun mahiyetini 
bilmek, onu kavramak ister. Nitekim sınıflandırma ve bireyselleştirme, 
onu kolayca algılayabilmenin bir şeklidir. Bu çabanın neticesinde elde 
edeceği bilgi, gerçekliğin bir taşıyıcısı olacaktır. Bunun yanında adlandırma 
ve beraberinde gelen sınıflandırma, varoluşsal bir eylemdir de. Çünkü 
kendini ve cümle eşyayı var kılma, onlara dair belli bir perspektiften anlam 
dünyası yaratma etkinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepten ötürü 
“şey”leri adlandırma çabası onları salt algılama, gerçekliğini bilme amacı 
gütmemekle beraber aynı zamanda “şey”leri yeniden vücuda getirme 
çabasıdır da. Bu çaba üstünlük sağlamanın biricik yoludur. Böyle bir 
çabanın sonucunda ortaya çıkacak olan bilgi, üstünlük kurma eyleminin 
gerçekleşmesini sağlayacak ve dolayısıyla belli bir perspektifin ürünü olan 
subjektif bir bilgi olacaktır. Bilgi burada bir gerçeklik alanı olarak değil, 
egemenlik kurma çabası olarak karşımıza çıkacaktır. Kanaatimce Francis 
Bacon’ın bilgi ve egemen olma arasında kurduğu denklem tam olarak 
böyle bir mahiyeti içerir. Netice itibariyle adlandırma, hem gerçekliğe biçim 
veren hem de gerçeklik tarafından biçimlendirilen bir doğaya sahiptir. Bu 
iki çabanın sonucunda elde edilecek olan bilginin mahiyeti farklı olacaktır. 
Dolayısıyla zihnin formülasyonu, varlığın fiziksel bir gerçeklik olarak nasıl 
algılandığıyla yakından ilgili olduğu gibi zihnin varlıkla ilgili düşünüş, hayal 
ve tasarımları da varlığın mahiyetiyle yakından ilgilidir. Yazımızda bahsi 
geçecek olan adlandırma, sınıflama ve bunların neticesinde elde edilecek 
olan bilgi türü, egemenlik kurma çabasıyla yakından bağlantılı olan bilgi 
türü olacaktır. 

Sınıflandırma ve anlama çabası felsefi/düşünsel bir çabanın ürünü 
olmasıyla birlikte modernizmin ve nihayetinde modern ulus devletlerin 
ortaya çıkış aşamasında ideolojik bir şematize etmenin arka planını 
oluşturmuştur. Varlık ve oluş süreci hayatın ikamesinde merkezi bir rol 
teşkil ederken, bilginin bir ‘şey’leştirme nesnesi haline gelişi yazımıza konu 
olan adlandırmayı; tanımlama, atomize etme, teste tabi tutma, uyum ve 
radikalizm arasında esnekleştirme, tahrif etme gibi ideolojik projelere 
kurban etmiştir. 

Dil, varlığın sancı çektiği yerde doğar, imgeseldir. Çocuk, anne ve babasına 
meramını anlatmak için kıvranır, tüm hareketlerini ve kullandığı tüm 
eşyayı dili üretmek için kullanır. En nihayetinde bir varlığı veya nesneyi 
imgeleyen “kelime” sadece çocuk için değil önce anne ve babası sonra da 
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tüm çevresindekiler için geçici bir süre de olsa artık bir tanımlama aracıdır 
ve özeldir. Geçiciliği ona dinamizm katar. En bilinen halini söyleyene kadar 
bu muazzam mücadele devam eder ve asıl kavram söylendiğinde yani 
“bilgi sahibi” olunduğunda ve belki de tanımlanan şey olma vasfı elde 
ettiğinde dinamizm ölür ve yerini muhafaza etmeye (statüko) bırakır. Bu 
açıdan dil bilmenin değil, bilme edimi sürecinin yani varlığa gerçek bir 
dinamizm katan sürecin en özel aracıdır diyebiliriz. Dil tekrar etmez, tekrar 
eden şey bilgidir. Bir mekâna ad olan kavram yüzyıllar boyu coğrafyanın, 
tarihin, acıların, çirkinliklerin/güzelliklerin veya alışkanlıkların devam 
edegelen hafızasıdır. Mekân ve dil arasındaki özel irtibat salt belleği 
diri tutmakla kalmaz, “ölçüsüz” bir dinamizmi de beraberinde getirir. 
Her daim canlı, her an özgür ve “asi” kılar. Sınır, otorite ve “teslimiyet” 
tanımayan bu ölçüsüzlük güç odaklarınca gözetlenmesi, hizaya çekilmesi 
ve “ehlileştirilmesi” gereken bir odak noktası haline gelir. Mekânı yeniden 
var kılma çabası da tam olarak bu noktadan doğar ve mekân güç ilişkilerinin 
bir nesnesi haline dönüşür. Bünyesindeki dinamizm yok edilerek itaatkâr 
bir “şey” halini alır. Öyle ki artık tarihin belleği olan organizmadan geriye 
sağır, dilsiz bir taş yığını kalır. Hasılı mekân adlandırılması felsefi bir 
eylem olduğu kadar tarihsel, politik süreçlerin de izinin sürülebileceği bir 
mekanizmadır. Yazımız bu noktadan hareket ederek mekâna sahip olma, 
onu kendisinin kılma amaçlarının ad değiştirme pratiği üzerinden milliyetçi 
reflekslerle buluşmasının Türk siyasi tarihindeki izlerini sürecektir.

Mekân-Kimlik İlişkisi

Felsefi literatürde aynılık, özdeşlik anlamında karşımıza çıkan kimlik 
kavramı Latince “identitas” kelimesinden türetilmiştir. İngilizceye 
“identity”, Fransızcaya “identite” şeklinde geçen bu kavram felsefi anlamda 
“bir şeyin kendisi ile aynı olması ve kendisinden başka bir şey olmaması 
durumu” anlamına gelmekte, sembolik olarak da “A, A’dır” şeklinde ifade 
edilmektedir (Solak, 2014:15). Felsefi literatürün yanı sıra kimlik kavramı 
sosyal dinamik bir olgu olarak karşımızda durmakta, statik bir yapının aksi 
bir hüviyet taşımaktadır. Amin Maalouf’a göre kimlik, “beni başka hiç 
kimseye benzemez yapan şey” anlamındadır (Maalouf, 2001).  Söz konusu 
bu kavram, bilmekle yani öznenin kendisini nesnelerden ve başkalarından 
ayırt etmesiyle başlamaktadır. Dolayısıyla kimlikten bahsedebilmek için 
“ötekilik” üzerine yoğunlaşmak gerekir (2014:7).

Derrida’ya göre “tüm kimlikler ancak farklılıklarıyla var olmaktadır ve 
her kimlik kendisinin ötekisidir.” Derrida, kişinin kendini tanımlarken 
kendisiyle benzeşenden hareketle bir kimlik kategorisi oluşturduğunu 
ifade etmiştir. Söz konusu bu benzeşim aynılık ve özdeşlik üzerine 
oturmaktadır. Bunun yanı sıra kimliğin farkında olmadan kendinden farklı 
bir kimlikle bütünleştiğini, burada ise kimliğin kendini karşısındakinden 
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hareketle konumlandırdığını belirtmiştir. Solak’ın da ifade ettiği üzere 
bu noktada bazı problemler doğmaktadır. İlk olarak kültürler genellikle 
kendi olumsuzluklarını yahut herhangi bir olumsuzluğu ötekine ait olarak 
kabul etmekte ve kendisini tertemiz olarak sunmaktadır (2014:8). Basit bir 
savunma aracı olan bu tavır özellikle ulus devlet inşasında gözlenmekte, 
uluslar kendilerini bir fanus içindeymiş gibi bütün kötülüklerden azade 
göstermekte, dolayısıyla tarih boyunca yaşadığı tüm çatışmalarda kendini 
haklı konumuna oturtmaktadır. Bunun yanında diğer bir problem ise, 
kültürler kendisine yakın olan parametreleri kabul etmekte, kendisine ters 
olanları ise ötekileştirmektedir. Dolayısıyla kimlik, bir yandan kapsayıcı bir 
tutum takınırken diğer yandan dışlayıcı bir tutum takınmaktadır. Netice 
itibariyle eğer kimlik bu şekilde öteki üzerinden kendini var kılar, ötekiyi 
yadsır ve onu düşman konumuna oturtur ise burada öteki bir an önce 
tasfiye edilmesi, yok edilmesi gereken, aşağılanan bir “şey” halini alır ve 
bir çatılmanın doğmasına zemin hazırlanılmış olur (2014:8).

“Ben kimim” sorusuna cevap veren, şimdiki dünyayla ve geçmişle bağ 
kurmanın yanı sıra geleceği de şekillendiren kimlik tek bir parçadan 
oluşmamakta; dil, din, etnik grup, aile, ulus, cinsiyet vs. yapılarına bağlı 
olarak çeşitli boyutlarıyla birlikte var olmaktadır. Maalouf’un ifade ettiği 
üzere bu çeşitli boyutlar aynı zamanda bir bütünlüğü de oluşturmaktadır. 
Kimliği “yamalı bohça”ya benzeten Maalouf’a göre onun tek bir parçasına 
dokunulduğu vakit bütün bir kimlik sarsılacaktır (2014:10). Hassas bir 
teraziye sahip olan söz konusu bu bütünsel yapı dinamik bir sürecin 
taşıyıcısı olarak mekândan bağımsız düşünülemez. Mekân bir taraftan 
kişilerin nasıl bir kimlik benimseyeceğini belirlemekte ve bu kimliklere 
farklı anlamlar yükleyerek onları değişime uğratmaktayken diğer taraftan 
da bir kimlik sahibi olarak mekân kendi tanımlamasına bağlı bir biçimde 
şekillenmektedir. Bölümün temel noktası olarak ele alınan mekânın 
kimliğinin bu bütünlüklü hassas yapısı otorite sahiplerince de bilinmekte 
ve dolayısıyla biçimlendirilmesi ve yönetilmesi gereken kritik bir nokta 
olmaktadır. Özellikle tarihin sayfalarına bakıldığı vakit ulus inşası sürecinde 
mekânın kimliği bir şekilde müdahalelere uğramış ve yer adlarının 
değiştirilmesi şeklinde tezahür etmiştir. Bunun neticesinde amaçlanan 
“tarihin belleği” olarak mekâna ulus inşasına engel olacak noktalarda 
gerekli müdahaleleri yapmaktır. Sonuç olarak toplumları var kılan temel 
bir kaynak olarak bellek ve bu belleğin taşıyıcısı olarak mekân çeşitli 
müdahalelerden geçip asıl dokusunu yitirdiği için sessiz bir taş yığını 
olacaktır. Belleğin yitimi ve dolayısıyla mekân adlarının değiştirilmesi 
tarihin taşıyıcılığını yapan canlı bir organizmanın da ölümü demektir. Böyle 
bir eylemin neticesinde ise mekân asıl kimliğinden soyutlanmış, yüzyıllar 
boyu yaşanmış acıların, umutların ve dolayısıyla anıların taşıyıcılığından 
mahrum bırakılmış ve yeni kurulacak düzenin usulüne uygun olarak 
yeniden biçimlendirilen bir kimlik ile karşımıza çıkmış olacaktır. Kimlik tam 
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da bu noktada Solak’ın da işaret ettiği gibi “öteki”yi yok etme girişiminde 
olan, ona yaşama hakkı tanımayan çatışmacı bir yapıya sahip olacaktır ki 
bu da toplumların imhasına neden olan hazin hikâyeleri doğuracaktır.

Türkiye’de Yer Adları Değişikliğinin Politik Süreci

Ulus-devletlerin kuruluş sürecinde yeni bir ulus inşasına gidilirken tarihin 
yeniden kurgulanması, geçmişle olan bağın koparılması, yeni bir kolektif 
kimliğin oluşturulması gibi amaçların bir iktidar türü olarak karşımıza 
çıktığını görebiliriz. Ulus devletlerin tek millet, tek dil, tek tarih oluşturmak 
amacıyla toplumdaki farklı etnik, kültürel, dini grupları tek bir ulus kimliği 
potasında eritme girişimi, var olduğu topraklarda kendi siyasal düzenini 
hâkim kılma projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda tarih ve 
dil yeniden kurgulanırken sosyal yapının birçok cephesinde değişikliğe 
gidilmiştir ki bunlardan biri de yer adlarının değiştirilmesidir. Bu anlamda 
Türkiye’de “Türkleştirme Politikaları” çerçevesinde özellikle ülkenin doğu 
bölgelerinde yer adlarının değiştirildiği görülmektedir. Çok dilli ve çok 
kültürlü sosyal yapıdan egemen ulus yapısına geçişi sembolize eden bu 
politikalar, aynı zamanda milliyetçi reflekslerle hareket eden yönetici 
kadroların “entegrasyon” politikaları olarak da karşımıza çıkmaktadır. 
Bu politikalar çerçevesinde Türkiye’deki yer adlarının Türkçeleştirilmesi 
sürecini Osmanlı dönemine kadar götürmek mümkündür. Çünkü Türklerin 
Anadolu’yu fethetmeleriyle birlikte yerleştikleri bölgelerdeki Ermenice ve 
Rumca yer adları, Türklerin siyasi gücü ellerinde bulundurmaları ve hâkim 
etnik grup olmaları sebebiyle zamanla Türkçeleşmiştir. Kent isimlerinde 
değişiklik olurken Ermeni ve Rumların kurdukları köylerde isim değişiklikleri 
olmamıştır (Çoban,2013: 671). Ancak isim değişikliğinin bilinçli bir siyasi 
hamle olarak gerçekleştirilmesi süreci İttihat ve Terakki döneminde 
başlamıştır. Özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti, Anadolu’yu Türk olmayan 
unsurlardan arındırma amacıyla geliştirdiği iskân politikaları çerçevesinde 
1913 tarihinde İskân-ı Muhacirin Nizamnamesi yayınladı. Buna göre 
Balkanlardan gelen Müslüman göçmenlerin yerleştirilecekleri köylere 
“uygun isimler” verilecekti (Dündar, 2002:81-82). Kanun gereği metruk 
ya da boşaltılmış köylerin Rumca ve Bulgarca olan adları Türkçeleştirildi. 
Trakya ve Marmara bölgesinde yüze yakın yer adı değiştirildi. Bunlardan 
Bursa’da Orhaneli (Atranos), Karacabey (Mihaliç), Bilecik’te Osmaneli 
(Lefke), İzmir’de Selçuk (Ayasluk), Muğla’da Fethiye (Meğri) örnek olarak 
verilebilir. Bugün Rize’de kullanılan 300 köy ve kasabanın adı yine aynı 
kanun gereği yeni isimlerini almıştır (Nişanyan,2010).  

Enver Paşa söz konusu değişiklikleri belli bir düzene oturtmak amacıyla 
yayınladığı 1916 tarihli talimatnameyle Ermenice, Rumca veya Bulgarca gibi 
İslâm olmayan milletlerin dilleriyle anılan vilayet, sancak, kasaba, köy, dağ, 
nehir isimlerinin Türkçeye değiştirilmesinin kararlaştırıldığını belirtiyordu. 
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Değişiklikler belli şartlara bağlanıyordu. Buna göre savaş olaylarının 
geçmiş olduğu yerler şanlı zaferleri, askeri başarıları anlatmalıydı. Savaş 
geçmeyen yerlere ise vefat etmiş namus ehli, memleketine faydalı olmuş 
zatların isimleri konmalıydı. Talimatnamenin ilerleyen maddelerinde 
“Velhasıl mektep hocaları talebelerine coğrafya öğrettikleri sürede 
vatanımızın her parçasını zikrederken ötelere aynı zamanda her mevkiin 
şanlı tarihine, iklim, mahsul, zenaat ve ticaretine aid faideli mevzular 
bulunabilmelidir” ifadesi yer alıyordu. Ayrıca yeni isimlendirmelerin halk 
tarafından benimsenebilmesi için eski isimlere yakın isimler konması 
talep ediliyordu. Şayet mezkûr şartlara uygun isimler bulunamazsa eski 
isimlere yakın sesteş isimler tercih edilmeliydi. Erkli’ye Erikli, Gelibolu’ya 
Velibola konması gibi. Nitekim bu kararla birlikte birçok köy ve nahiyenin 
isimlerinin değiştiğini görmekteyiz. Mesela Bursa’ya bağlı Atranos kazası 
Orhanili, Mihaliç kazası Karacabey olarak değiştirilirken Kuşadası’na bağlı 
Ayasluğ nahiyesi de Selçuk olarak değiştirilmiştir. Ancak bu değişikliklerin 
askeri yazışmalarda sorun çıkarması, karışıklığa neden olması üzerine 15 
Haziran 1916 tarihinde uygulamaya seferberlik bitene kadar ara verilir 
(Dündar, 2002: 82-83). 1920’de yer isimlerinin değiştirilmesi mevzusunun 
TBMM’de gündeme geldiğini görmekteyiz. İzmit milletvekili Sırrı Bey, 20 
Aralık’taki 117 sayılı oturumda yer isimlerinin milli olmamasından şöyle 
yakınmaktadır:

“Hâkimiyetimiz altında bulunan memleketlerimizden birçoklarının gayrim
illi isimlerle tevsim olunduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta bu pek şayan-ı 
teessüfdir ki altı yüz seneden beri bu topraklar üstünde keyfe-meyeşa icra-
yı hâkimiyet ettiğimiz halde el’an bu isimleri millileştiremedik ve bu, bizim 
memleket üzerinde tamamen nafiz bir nazarla icra-yı hüküm etmediğimizi, 
muhasımlarımız bir delil olarak gösteriyorlar (…) Memleketin herhangi 
bir noktasında böyle isminin tebdiline lüzum görülen mahaller varsa iş’ar 
edilsin ve hepsi birden yapılsın (muvafık sadaları)…” ( Acar ve Kaya, 6).

Isparta milletvekili Nâdir Bey ise “ecnebi isimleri taşıyan köy isimlerinin 
değiştirilmesine dair önergeyi BMM’ye sunmuştur. Önergede şu ifadeler 
yer almıştır:

“Anadolu içerisinde Yunan-ı kadim ve Romalılardan kalmış bazı harabeler
e nispetle bu harabeler civanna müsadif kasaba ve kuraya (köylere! Yunani 
lisanından isimler tesmiye ve elyevm lisan-ı umumide de bunda birçok 
mahazir (mahzurlar) mevcuttur. Mesela İsparta livasında ab-u havasının 
letafetiyle meşhur Ağros nahiyesi gibi, bu nahiyede ümera-yı Selçukiye’den 
Gazi Atabey’in emsali az bulunur kargir bir medresesi mevcut ve kendisi de 
bu medrese içinde medfundur (gömülüdür). Ağros kasabasının bilumum 
emlak ve arazisi bu medresenin vakfıdır. Müşarünileyhin (adı geçenin) 
vaktiyle mâlikanesi olan bu nahiyeye Ağros demekten ise Atabey nahiyesi 
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demek daha muvakıftır. Eğridir dahilinde Badlı nahiyesi var. Oradaki 
Kurbadlı harabesine nispeten Badlu nahiyesi denilmiş. Halbuki bu nahiye 
bütün dağlıktır. Lisan-ı umumide bir kısmına Cebel namı verilir. Halbuki 
bunun sahihi (doğrusu) Çiyil’dir. Bu nahiyeye dahi Çiyil nahiyesi demek pek 
muvafıktır sanırım. Bu iki nahiye isimlerinin ber minvali muharrer Atabey 
ve Çiyil namlarına tebdilini teklif ederim” (Acar & Kaya, 6).

1922’de yeni bir yer isimlerini değiştirme dalgası yaşanmıştır. Tirilye 
yerine Zeytinbağı, Makriköy yerine Bakırköy, Ayastefanos yerine Yeşilköy, 
İmroz yerine Gökçeada isimleri kullanıma konulmuştur (Nişanyan, 2010). 
1924’te Kırkkilise Kırklareli olarak değiştirilmiştir. 1925’te “Meclis-i 
Umûmiyye-i Vilâyet” (İl Genel Meclisi) kararıyla Artvin’deki Gürcüce, Lazca 
ve Ermenice olan tüm yer adları değiştirilmiştir (Gül ve Özdemir, 2013, 
s.5). Burada ilgimizi çeken nokta, bu yıldan önce Artvin’de hiç Türkçe yer 
adının olmamasıdır. Bu durum bize, yapılan değişikliğin ne kadar büyük 
çapta olduğunu göstermektedir.

1925’te vuku bulan Şeyh Sait İsyanı ile yeni bir isim değiştirme dalgası 
meydana gelmiştir ki bu olaydan sonra Kürtçe yer isimleri Türkçe olarak 
değiştirilmiştir. 1934 yılına geldiğimizde Halkevleri bünyesindeki Türk 
Ocaklarının yer isimlerinin Türkçeleştirilmesi talebinden sonra 834 köyün 
Halkevleri tarafından isimlerinin değiştirildiğini görürüz. Bu bağlamda 1935 
yılında Dersim adının Tunç Eli, 1937’de Mamuretülaziz’in, önce El’azık, 
sonrasında Elazığ olarak değiştirildiğini görmekteyiz (Gül ve Özdemir, 
2013, s.5).

1940 yılında İçişleri Bakanlığı, 8589 sayılı bir genelge ile yer adlarının 
Türkçeleştirilmesine dair bir talimat vermiştir. Bu genelgede “yabancı dil 
ve köklerden gelen ve kullanılmasında büyük karışıklığa yol açan yerleşme 
yerleri ile tabii yer adlarının Türkçe adlarla değiştirilmesi” istenmiştir. 
Ancak II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla birlikte bu genelge emirleri 
uygulanamamıştır. Yine de 1947 yılında Hatay’daki Arapça yer adlarından 
bazılarının Türkçe yapıldığını görmemiz mümkündür. 1949 yılında yer 
adlarının değiştirilmesi mevzusu 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile meşru bir 
dayanak kazanmıştır (Gül ve Özdemir, 2013, s.5). 

Demokrat Parti dönemi, isim değişikliklerinin üst düzey yaşandığı dönem 
olmuştur. Adnan Menderes bizzat yeni isim önerilerinde bulunarak 
çalışmalara destek vermiştir. Kastamonu’nun Bozkurt, Sinop’un Türkeli, 
Maraş’ın Türkoğlu isimlerini o önermiştir. Bu dönemde içerisinde “kızıl” 
kelimesi geçen 60 kadar köy ve kasabanın ismi değiştirilmiştir (Nişanyan, 
2010). 1957 yılında kurulan Ad Değiştirme İhtisas Komisyonu ise bugüne 
kadar yapılan isim değişikliklerinin büyük bir kısmını gerçekleştirmiştir. Ad 
Değiştirme İhtisas Komisyonu Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
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Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesi ile Türk Dil Kurumu’nun temsilcilerinden oluşmuştur.

Şekil 1: Türkiye’de İsmi Değiştirilen Köylerin Dağılışı (2000) 

Kaynak: (Tunçel, 2000:30)

İlginçtir ki hiçbir akademik, bilimsel katkıda bulunamayacağı açık olan 
Genelkurmay Başkanlığı ile Savunma Bakanlığı da komisyona dahil edilmiştir. 
Aslında sadece buradan hareketle dahi meselenin siyasi mekanizmanın 
gücü elinde bulundurma çabası olduğunu anlayabilmekteyiz. Nitekim 
Türk Dil Kurumunun da komisyonda varlık göstermesi, söz konusu gücün 
yer isimleri değiştirilmesi noktasında milliyetçi reflekslerle isimlerin 
Türkçeleştirilmesini amaçladığını bizlere göstermektedir (Ata, 2013, s.1-
2).

Ad Değiştirme İhtisas Komisyonu 1978’e kadar varlığını sürdürmüş, “tarihi 
değeri olan yer adlarının da” değiştirildiği gerekçesiyle çalışmalarına son 
vermiştir. Komisyon, yaşadığı süreç içerisinde incelediği 75000 yerleşme 
adından 28000’ini değiştirmiştir. Beş yıl sonra, 1983 yılında tekrar 
çalışmalarına başlayan komisyon, 2000 yer adı daha değiştirmiştir (Gül ve 
Özdemir, 2013, s.5).

Demokrat Parti dönemi, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası yapılacak 
değişikliklerin altyapısını oluşturmuş oluyordu. Darbeden sonraki ilk 
dört ay içinde 10.000 civarında köy adı değiştirildi. Buraya kadar gelinen 
süreçte, yani 1965’e gelinene kadar Türkiye’deki yer adlarının üçte biri 
değiştirilmişti. Tarihsel öneme sahip olan 12.000 civarında köy ve binlerce 
coğrafi yer ismi değişikliğe uğramıştı (Nişanyan, 2011: 13).
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İl Adı Köy Sayısı İl Adı Köy Sayısı İl Adı Köy Sayısı
Adana 169 Erzincan 366 Mardin 647
Adıyaman 224 Erzurum 653 Muğla 70
Afyon 88 Eskişehir 70 Muş 297
Ağrı 374 Gaziantep 279 Nevşehir 24
Amasya 99 Giresun 167 Niğde 48
Ankara 193 Gümüşhane 343 Ordu 134
Antalya 168 Hakkâri 128 Rize 105
Artvin 101 Hatay 117 Sakarya 117
Aydın 69 Isparta 46 Samsun 185
Balıkesir 110 İçel 112 Siirt 392
Bilecik 32 İstanbul 21 Sinop 59
Bingöl 247 İzmir 68 Sivas 406
Bitlis 236 Kars 398 Tekirdağ 19
Bolu 182 Kastamonu 295 Tokat 245
Burdur 49 Kayseri 86 Trabzon 390
Bursa 136 Kırklareli 35 Tunceli 273
Çanakkale 53 Kırşehir 39 Ş. Urfa 389
Çankırı 76 Kocaeli 26 Uşak 47
Çorum 103 Konya 236 Van 415
Denizli 53 Kütahya 93 Yozgat 90
Diyarbakır 555 Malatya 217 Zonguldak 156
Edirne 20 Manisa 83
Elazığ 383 K. Maraş 105 Toplam 12211

Tablo 1: İllere Göre İsmi Değiştirilen Köy Sayıları (2000) Kaynak: (Tunçel,2000: 28)

Yeni yer adlarının benimsetilip eskilerinin unutturulması adına sert 
politikalara başvuruldu. Eski adların haritalarda parantez içerisinde 
belirtilmesi dahi yasaklandı. Bu nedenle Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 
Harita Genel Komutanlığı kuruldu. Harita Genel Komutanlığı’nın temel 
görevi haritaları denetleyip söz konusu yasaklara uyulmasını sağlamaktı. 
İzlenen bir diğer politika da eski yeni isimlerini gösteren tek yayın (İç 
İşleri Bakanlığınca yayınlanmıştır) sayısızca basım ve yazım hatasına 
sahipti. Üstelik piyasada ticari amaçla kullanılmasına ve dâhi halka açık 
kütüphanelere konulmasına izin verilmedi. Eski isimlerin iadesine dair 
talepler yoğun kamuoyu desteğine rağmen resmi makamlarca dikkate 
alınmadı (Nişanyan, 2011: 14).
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Tablo 2: Türkiye Cumhuriyeti illerinde yeradı değişimlerinin sayısal dağılımı

İl
Değişen 
Yeradı

Toplam 
Yeradı

Yüzde İl
Değişen 
Yeradı

Toplam 
Yeradı

Yüzde

Adana 114 576 20 Karabük 34 276 12

Adıyaman 332 481 69 Karaman 88 179 49

Afyon 100 503 20 Kars 183 396 46

Ağrı 379 576 66 Kastamonu 276 1116 25

Aksaray 46 199 23 Kayseri 126 498 25

Amasya 120 382 31 Kırıkkale 22 143 15

Ankara 185 891 21 Kırklareli 62 205 30

Antalya 235 671 35 Kırşehir 40 204 20

Ardahan 190 253 75 Kilis 58 267 22

Artvin 359 406 88 Kocaeli 24 305 8

Aydın 87 534 16 Konya 235 823 29

Balıkesir 121 952 13 Kütahya 93 632 15

Bartın 46 273 17 Malatya 250 605 41

Batman 239 283 84 Manisa 76 844 9

Bayburt 143 179 80 Maraş 133 540 25

Bilecik 33 263 13 Mardin 561 693 81

Bingöl 273 365 75 Mersin 128 582 22

Bitlis 434 519 84 Muğla 100 463 22

Bolu 69 527 13 Muş 319 399 80

Burdur 47 215 22 Nevşehir 50 185 27

Bursa 133 757 18 Niğde 59 165 36

Çanakkale 116 619 19 Ordu 171 563 30

Çankırı 75 396 19 Osmaniye 34 182 19

Çorum 120 776 15 Rize 368 463 79

Denizli 78 471 17 Sakarya 84 493 17

Diyarbakır 795 1039 77 Samsun 179 1004 18

Düzce 99 305 32 Siirt 295 333 89

Edirne 50 276 18 Sinop 80 477 17

Elazığ 419 637 66 Sivas 417 1293 32

Erzincan 379 587 65 Şırnak 250 272 92

Erzurum 700 1115 63 Tekirdağ 52 290 18

Eskişehir 60 421 14 Tokat 279 701 40

Gaziantep 231 518 45 Trabzon 539 690 78

Giresun 189 586 32 Tunceli 328 448 73

Gümüşhane 209 350 60 Urfa 494 1111 44

Hakkari 144 168 86 Uşak 50 268 19

Hatay 194 442 44 Van 552 731 76

Iğdır 55 169 33 Yalova 4 61 7

Isparta 57 228 25 Yozgat 106 642 17

İstanbul 52 274 19 Zonguldak 48 383 13

İzmir 93 730 13

  Kaynak: (Nişanyan, 2011: 51)
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Toponomik Mühendisliğe Siyasi ve “Bilimsel” Destek: Türk Yer Adları 
Sempozyumu

11-13 Eylül 1984’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara’da 
Türk Yer Adları Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Bu Sempozyum, siyasi 
mekanizmanın daha istenilir sonuçlar almak adına yer isimlerini değiştirmeyi 
“bilimsel” bir zemine oturtma çabası olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 
söz konusu Sempozyum, siyasi mekanizmanın yer isimleri değişikliğini 
gerçekleştirirken kendi ideolojik değerlerini nasıl inşa edip semboller 
aracılığıyla hâkim kılma pratiğini geliştirdiğini de bizlere göstermektedir. 
“Vatan toprağının tarihi şuuruna sahip olmak” adına gerçekleştirilen 
Sempozyumda “bilimsel” çalışmalar vasıtasıyla yer adlandırmaları 
yapılırken uyulacak ölçüt ve standartların nasıl geliştirilebileceği konusu en 
önemli gündem maddesi olmuştur. Bu nedenle özellikle coğrafi isimlerin 
ulusal satandardizasyonunun nasıl gerçekleştirilebileceği, bu yolla 
uluslararası standardizasyona nasıl uyum sağlanabileceği, yeni adların halk 
tarafından benimsenmesi için ne tür stratejiler geliştirilebileceği, yabancı 
yer adları değiştirilirken Türkçe olanlarının da sehven nasıl değiştirildiği 
gibi konular tartışmaya açılmış, Türk vatanının Orta Asya’dan izler taşıyan 
isimlendirmelerinin izleri sürülmeye çalışılmıştır. 

Sempozyumda Salih Orcan’ın sunduğu “Toponiminin Milli ve Milletlerarası 
Önemi” başlıklı bildiride coğrafi yer adlarında uluslararası standardizasyona 
ulaşmak adına ulusal satandardizasyonu sağlamanın gereklilikleri üzerinde 
durulduğunu görmekteyiz. Bunu sağlamak adına topoğrafik özelliklere 
verilen isimlerin resmi makamlarca onaylanıp standartlaştırılması, adlarının 
yöresel kullanıma göre belirlenmesi ve isimlerin yazımında yanlışlık 
yapılmaması gibi ilkeler önemle vurgulanmıştır. Öte yandan konuyla ilgili 
görevi İç İşleri Bakanlığı üstlenerek kendi bünyesinde oluşturduğu ve çeşitli 
Bakanlık ve Kurul temsilcilerinin katıldığı kurulda yapılacak çalışmalar şöyle 
belirlenmiştir:

•	 Coğrafi ve kültürel yer adlarının değiştirilmesi sürecini izlemek, 
çalışmalara katkıda bulunmak

•	 Özellikle yabancı basına yansıyan Türkiye’deki yer adları ile 
ilgili sakıncalı açıklamaların yanlışlığını uluslararası kamuoyuna 
göstermek 

•	 Türk Tezi ile tezatlık oluşturan yayınlara müdahalede bulunmak

•	 Yer adlarının toplu bir listesini çıkarıp uluslararası kamuoyu ile 
paylaşmak 

Mezkur çalışmaları gerçekleştirmek üzere Türkiye Coğrafi Adlar Kurulu’nun 
oluşturulmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak, coğrafi yer adlarının 



396 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

standardizasyonunu sağlamak için Harita Genel Komutanlığı, Türkiye 
Coğrafi Adlar Kurulu ve BM Coğrafya Adları Standardizasyon Komitesi 
çalışmalar yürüterek yer adlarının belirlenmesinde temel ölçütlerin neler 
olacağına dair ilkeleri ortaya koymuş, isim verme işleminin takibini ve 
tanzimini üstlenmiştir (Orcan, 1984: 56,59-61). Hülasa, özelde Orcan’ın 
bildirisi genelde ise Türk Yer Adları Sempozyumu, yer adlarınının 
değiştirilmesinde “bilimsel” metodları kullanarak en “makbul” ölçütleri 
ortaya koymanın kaygısı olarak karşımıza çıkmıştır.

Türk Yer Adları Sempozyumu’nda konuşma yapan Prof. Dr. Mehmet Eröz, 
Türk boylarının, köy tuttukları yerlere eski inanışlarından, Orta Asya’da 
kullandıkları yer adlarından etkilenerek yeni adlandırmalar yaptıklarını, 
bu anlamda “Türklük şuuru” na göre hareket ederek övülesi bir tutum 
geliştirdiklerini söylerken resmi makamlarca değiştirilen yer adlarının 
içerisinde tarihi eskilere dayanan bu tarz Türk yerleşim yerlerinin Türkçe 
olan isimlerinin de değiştirildiğini belirtmektedir. “Bu gidiş, Türkiye’de 
Türk damgasının silinmesine yol açabilir” diyerek kaygılarını dile getiren 
Eröz, sözlerine şu şekilde devam etmektedir: “Doğu Anadolu’yu bizden 
koparmak isteyenler pek çok. Biz ise, oranın Türklüğüne delil olacak pek eski 
Türkçe kelimeleri yok etmiş, yerlerine köksüz, temelsiZ isimler getirmişiz. 
Bu yeni kelimeler de Türkçe olmakla beraber, eskinin yok edilişinin vebalini 
taşımakta ve manalı bir geçmişe sahip bulunmamaktadırlar.” Eröz’ün tarihi 
Türk yer adlarına verdiği önem, ifadelerinde açıkça görüldüğü gibi, daha 
çok topraklarında hak iddia edileceği endişesinden kaynaklanmaktadır. 
İstanbul, Ankara, Isparta gibi aslen Türkçe olmayan yerlerin isimlerinin 
muhafaza edilip üzerinde Türk damgası taşıyan yerlerin isimlerinin 
değiştirilmesine sitem eden Eröz, “Bizans’a tapu hazırlıyoruz” sözleriyle 
serzenişte bulunmuştur. Rusya ve Bulgaristan’da Türkçe yer adlarının 
değiştirilerek Türk topluluklarının kimliklerinden koparıldıklarını belirten 
Eröz, Türkiye’de böyle bir sonucun doğmasından duyduğu kaygıları dile 
getirmiştir (Eröz, 1984: 43-44). Adı sehven değiştirilen Türkçe yer adlarına 
örnekler veren Eröz, Türk boylarının bu isimlerde izlerini sürmüştür. 
Mezkur isimlere örnek verecek olursak:

•	 Türk adıyla bağlantılı olanlar: Türkyenice (Sivas) Akoluk olarak, 
Öztürkan (Ağrı) Atayolu olarak, Türkali (Sakarya) Dikendere olarak 
değiştirilmiştir. 

•	 Avar Türkleri ile bağlantılı olanlar: Yukarıavara (Tokat) Yukarıgüçlü 
olarak, Avara (Tokat) Serenli olarak değiştirilmiştir.

•	 Halaç Türkleri ile ilgili olanlar: Hallaçengezor (Bitlis) Güneytepe 
olarak, Halaç (Ağrı) Hallaç olarak değiştirilmiştir.

•	 Hazar Türkleri ile ilgili olanlar: Hazara (Van) Karaboyun) olarak, 
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Hazeri (Tunceli) Anıl olarak değiştirilmiştir.

•	 Hun Türkleri ile ilgili olanlar: Humlar (Erzinzan) Beşkaya olarak 
değiştirilmiştir.

•	 Kıpçak Türkleri ile ilgili olanlar: Kıvçak (Sivas) Kıvcak olarak 
değiştirilmiştir.

Eröz’ün dikkatimizi çeken en ilginç örneği ise isimlerinden Arap ve Kürtlerin 
yaşadıkları tahmin edilebilinecek olan yerlerin Oğuz Türkleriyle bağlantısını 
kurarak eski Türk yerleşim birimi saptamasını yapmasıdır:

Oğuz Türkleri ile ilgili olanlar: Eskiarapkir (Malatya) Karaca olarak, 
Kürteymir (Sivas) Değirmenağzı olarak, Eymirkürtköy (Yozgat) Yaylalık 
olarak değiştirilmiştir (Eröz, 1984: 44-47).

“Türkiye’de Yer Adları Verilirken veya Değiştirilirken Neler Esas Alınmalıdır?” 
başlıklı bildirisini sunan Nail Tan,  Atatürk önderliğinde şehit kanlarıyla 
sulanarak kurulmuş olan bu vatanın, yabancı dillerdeki yer adlarıyla 
anılmasını kabul edilemez bir şey olarak değerlendirmiş, Osmanlı’dan 
ayrılan farklı unsurların Türkçe yer adlarını süratle değiştirdiğini nazire 
olarak göstererek bizlerin de öncelikli görevlerinden birinin yabancı 
kelimelerden bir an önce kurtulmak olduğunu dile getirmiştir (Tan, 
1984:280). Bu doğrultuda, isim değişiklikleri yapılırken izlenmesi gereken 
kuralları şöyle sıralamıştır:

•	 Değişiklikler sadece köy adları ile sınırlı kalmayıp ova, dere, dağ 
gibi coğrafi yer adlarını da kapsamalıdır.

•	 Türkçe’nin ağızları ile ifade edilen yer adları İstanbul Türkçesine 
dönüştürülmelidir.

Tan aynı zamanda yeni isimlerin halk tarafından benimsenebilmesi için 
geliştirilebilecek stratejileri de şöyle belirlemiştir: 

•	 Yeni adın konması aşamasında halka da fikri sorulmalı ve eğer 
uygun bir ad öneriliyorsa o ada öncelik verilmelidir.

•	 Herhangi bir hikayesi, efsanesi olan isimler daha rahat 
benimseneceğinden, yöreye ait efsane ve hikayelerin yar adlarına 
yansıtılması makul olacaktır.

•	 Yabancı dillerdeki yer adları değiştirilirken tercüme edilerek yeni 
isim konmamalıdır. Çünkü bu şartlarda halkın eski adı unutması ve 
yeniyi kullanması güç olacaktır.

•	 Yeni konulan isimlerin kulağa hoş gelen, güzel anlamı bulunan 
kelimelerden seçilmesi, kötü çağrışımlar yapan, Türkçe dil bilgisi 
kurallarına uymayan adlardan kaçınılması gerekmektedir.
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•	 Yeni konulan isimlerin hece sayısı az olmalıdır. Uzun heceli isimler 
söyleme güçlüğünden dolayı kullanılmayabilir.

Bunların dışında alınması gereken önlemleri de belirleyen Tan, yabancı 
isimlerin Türkçe olmadığı için değiştirildiğinin halka anlatılması, yeni 
isimlerin haritalarının oluşturulup okullara ve resmi kurumlara dağıtılması, 
köy levhalarının değiştirilmesi, nüfus cüzdanlarına yeni isimlerin işlenmesi, 
okullardaki Coğrafya, Sosyal Bilgiler derslerinde özellikle bölgedeki eski 
adların hiç belirtilmeyip doğrudan yeni adların kullanılması gibi önlemlerin 
ehemmiyet arz ettiğini belirtmiştir. Son sözlerinde ise şunu ifade etmiştir: 
“Yer adları konusunu, milli kültürümüzün bir parçası olduğunu hiçbir 
zaman unutmadan, meseleyi üst seviyede bir devlet görevi sayarak, ilmin 
gösterdiği yolda ele almak mecburiyetindeyiz” (Tan, 1984:281-283).

İsim Değiştirme İşlemlerine Yönelik Bulgular

Yer isimlerinin değiştirilmesi işlemlerinde eski isimlerin niteliğine göre 
yeni isimlendirmelerde farklı metodlar izlendiğini söyleyebiliriz. Çünkü 
değiştirilmesi düşünülen isimler yabancı bir dilde olabileceği gibi Türkçe de 
olabilmekte, etnik ve dini kimliklere gönderme yapabileceği gibi olumsuz 
çağrışımlara da fırsat sunabilmektedir. Yeni isimlendirmelerle ilgili olarak 
karşımıza çıkan örnekler şunlardır:

•	 Ermenice, Kürtçe, Arapça, Süryanice, Rumca, Gürcüce, Bulgarca 
gibi Türkçe olmayan bir dilin yer adının Türkçe olarak yeniden 
adlandırılması: İzmir’deki Ayasluk’un Selçuk, Urfa’daki Reşlutteluz 
Deresi’nin Kurudere, Siirt’teki Perhot Tepe’nin Kuştepe, Van’daki 
Şuşanis Dağı’nın Kervan Dağı, Urfa’daki Elmukattiyap Mağaraları 
Mevkii’nin Kapalı Mağaralar Mevkii olarak değiştirimesi gibi (Yeni 
Tabii Yer Adları, 1977: 40).

•	 Aslen Türkçe olmayıp zamanla Türkçe söyleyişe yaklaştığı 
ve hukuken değiştirilmesi güç olduğu için değiştirilmeyen il 
adları: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Edirne, Isparta, Ağrı gibi 
(Nişanyan,2011: 57).

•	 Türkçe olup insan onurunu kıran, alaya fırsat veren yer isimlerinin 
değiştirilmesi: Hırsızpınar, Haraççı, Deliler, Kansız, Hıyar, Dönek 
isimlerinin değiştirilmesi gibi (Tunçel, 2000:28).

•	 Farklı bir dilden olup Türkçeye tercüme edilerek isimlendirilen 
yerler: Arapça Kamer Dere’nin (Bingöl) Türkçeye Aydere, Arapça 
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olan Resulan Dağı’nın Türkçeye Elçiler Dağı olarak tecüme 
edilmesi gibi.

•	 Yeni isimlendirmelerin halk tarafından benimsenebilmesi için 
eski isimlere yakın isimlerin konması: Ankara’daki Aktepe’nin 
Akçatepe, Hatay’daki Alihümeydi Tepe’nin Ali Tepe yapılması gibi.

•	 Türkçe olup yöre ağzı ile söylenen yerlerin İstanbul Tükçesine 
çevrilmesi: Erzincan’daki Ağgedik’in Akgedik, Ağbaba’nın Akbaba 
olarak çevrilmesi gibi.

•	 Türkçe olup uzun bir söyleyişe sahip olduğu için kısaltılan ya da 
değiştirilen yerler: Uşak’taki Ahmedinöldüğü Sırt‘ın Sağlık Sırtı 
olarak değiştirilmesi, yine Uşak’taki Osmanıntüfekattığı Tepe 
isminin Tüfek Tepe olarak kısaltılması gibi.

•	 Etnik bir kimliğe gönderme yapan Türkçe isimlerin değiştirilmesi: 
Sivas’taki Rumoğlan Mevkii’nin Koynaklı Mevkii, Uşak’taki Arap 
Dere’nin Fırdanlı Dere, Burdur’daki Ermeni Dağı’nın Ballık Dağı, 
Amasya’daki Kürt Dağı’nın Aytepe, Erzurum’daki Kürdünmezarı 
Tepe’nin Mezar Tepe olarak değiştirilmesi gibi.

•	 Dini aidiyetlere atıfta bulunan Türkçe isimlerin değiştirilmesi: 
İzmir’deki Kilise Tepe’nin Göztepe, Ağrı’daki Keşiş Köyü’nün 
Baloluk Köyü, Manisa’daki Yahudi Dere’nin Kuzgun Dere, 
Uşak’taki Mollahünkar Tepe’nin Hünkâr Tepe, Aydın’daki Manastır 
Mevkii’nin Kuşluca Mevkii, İstanbul’daki Papaz Burnu’nun 
Yayburnu olarak değiştirilmesi gibi (1977: 9-44).

Görüldüğü üzere, etnik ve dini kimliklerin dışavurumu olan yer adları 
ile Türkçe olmayan dillerdeki yer adları değiştirilirken “makbul Türkçe” 
ye uymayan adlar da değiştirilmiştir. Bu yolla “hizaya” getirme işlemi 
uygulanırken belki de en “yumuşak” isim değiştirme kararının farklı 
dillerden Türkçe’ye doğrudan tercüme etme kararı olduğunu söyleyebiliriz. 
Nitekim doğrudan Türkçe’ye tercüme etme yönteminin, Türk Yer Adları 
Sempozyumu’nda kimi konuşmacılar tarafından eleştirildiğini söyleyebiliriz 
(Tan, 1984: 281). Çünkü tercüme etme, bir önceki isimden tamamıyla 
kopma olmadığı için eski ismin halk arasında yaşama ihtimalini arttıracaktır.
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Yer Adları Niçin Değiştirilmemelidir?

Yer adları, uzun süre zamana direnen özelliğiyle hem binlerce yıla meydan 
okur hem de fonetik bazı değişimler dışında ölü dillerden dahi canlı olarak 
çıkarak karşımızda durur. Kopup geldiği tarihsel, kültürel havzadan izler 
taşıyan yer adları, yaşadığımız toprakları bir kimliğe büründüren, ona ruh 
üfleyen ve dahi onu dile getiren, konuşturan bir doğaya sahiptir. Bu anlamda 
yer adları zaferleri, acıları, savaşları, göçleri, felaketleri, sevinçleri anlatan 
canlı bir tarihtir. Türk Yer Adları Sempozyumu’nda konuşma yapan Prof. Dr. 
Mecit Doğru’nun da dediği gibi: “… yer adları binlerce yılda milyonlarca 
mimarın veya milyarlarca insanın meydana getirdiği muazzam ve canlı 
bir eserdir. Hepsinin dili vardır. Önce bunları dinlemek gerekir. Yer adları 
göçleri, olayları, hikayeleri, gerçekleri ve nihayet koca bir tarihi anlatır. Bu 
muazzam abideyi nasıl beğenmeyiz de 15-20 kişinin eline düzeltilmek için 
veririz? (Doğru, 1984: 287)”. Bu doğrultuda düşünürsek, tarihi anlatan yer 
adları, tarihin birer parçası olarak bizleri de anlatır. O, bizim kimliğimizin 
bir parçasıdır. Bizi biz yapandır. Köklü geçmişimiz ve zenginliğimizdir. Çoklu 
kimliğimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Maalouf’un da dediği gibi bizler 
tek bir kimliğe değil, çok sayıda kimliğe sahibiz (Maalouf, 2001). Tüm 
bu kimliklerin toplamı bizi var eder. Nasıl ki kullandığımız dil, müntesibi 
olduğumuz din, sahip olduğumuz etnik köken kimliğimizi oluşturan ayrı 
ayrı unsurlarsa doğup büyüdüğümüz yer ve onun adı da bu kimliğin 
bir parçasıdır. Dolayısıyla bu unsurlardan birinden vazgeçmek kendi 
kimliğinden, kendin olmaktan vazgeçmektir. Yer adlarının değiştirilmesi 
de bu bağlamda kimliğimizi parçalayan, hafızalarımızı dumûra uğratan bir 
köksüzleştirme işlemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam da bu sebeple yer 
adlarının değiştirilmesi bir tahrip ve tahrif işlemidir.

Yer adlarının uzun ömürlü olması, insanlık tarihine ışık tutan bir belge 
niteliği kazanmasına da sebep olmuştur. Mesela takriben iki bin yıl önce 
ölmüş olan Gal dili ile ilgili bilgilerin birçoğunu bugün Fransa’daki yer 
adlarından elde etmekteyiz. Kavimler Göçü dönemiyle alakalı bilgiler sunan 
Almanya’daki yer adları, Germen aşiretlerine dair ayrıntılı veri kaynağı 
olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Alman yer adları Neolitik 
Çağ’daki eski Avrupa kültürüne de ışık tutmaktadır. Anadolu’daki yer 
adları da çok eski çağlara dayanmaktadır. Asur kaynaklarında Dicle Tiglat, 
Midyat Matiata, Nusaybin Nisibina, Harran Xaran olarak zikredilmektedir. 
Yine Hitit kaynaklarında Adana Adaniya, Tarsus Tarşa olarak geçerken 
Homeros destanında Gökçeada olarak değiştirilen İmroz İmbros, İzmir 
Smyrnê, Sinop Sinôpê olarak geçmektedir. Dolayısıyla ülkemizdeki yer 
adları, Yunanlıların öncesinde topraklarımızda yaşayan diller hakkında 
bize fikir vermektedir (Nişanyan, 2011: 22). Üstelik Anadolu’daki yer adları 
sadece eski diller hakkında değil, yaşanan tarihi olaylar hakkında da bize 
bilgi sunmaktadır. Örneğin bir tarihçi olan Ramazan Toparlı, Bizanslı tarihçi 
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Niketas Khoniatês’in eserinde zikredilen yer adlarını, Osmanlı ve Selçuklu 
döneminin eserlerinde geçen yer adları ile halk arasında yaşamaya 
devam eden yer adlarını karşılaştırarak incelemiş ve Miryokefalon 
Savaşı’nın vuku bulduğu yeri, Eğirdir Gölü’nün suları altında kalan Yenice 
Köprüsü civarı olarak belirlemiştir. Diğer yandan “Peutinger Tablosu” ve 
“Tabula Antoniniana” tabloları, yer adlarıyla birlikte incelenmiş ve Roma 
döneminde kullanılan ulaşım yolları hakkındaki bazı bilgiler gün yüzüne 
çıkmıştır (Nişanyan, 2011: 23).

Görüldüğü üzere yer adlarının değiştirilmesi sadece yöre halkına değil, 
tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Çünkü yer adları tüm insanlığa ait 
bir kültürel mirastır. Bu miras sayesindedir ki geçmiş yıllara ait tarihsel, 
coğrafi, siyasi vb. bulgular elde edilmiş, arkeolojik ve etnografik çalışmalar 
yürütülmüştür. Dolayısıyla insanlık tarihinin karanlıkta kalan, bilinmeyen 
sırlarından bazıları açığa çıkmıştır. Böylelikle insanlığın kültürel bilgi 
birikimine de katkıda bulunulmuştur. 

Anadolu topraklarının pek çok medeniyeti doğurduğu, birçok millete 
ev sahipliği yaptığı dünyanın eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu 
düşünürsek, ülkemizdeki yer adlarının, bu toprakların kültürel derinliğine 
ve uzun tarihsel serüvenine işaret ettiğini, dolayısıyla da bir zenginlik 
olarak bizleri çoğullaştıran, biriktiren sahici varlıklar olarak tarih sahnesine 
çıkmamızı sağlayan bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu 
isimlere yapılan siyasi müdahaleler ancak yoksullaşmayı, cılızlaşmayı ve en 
nihayetinde tarih içerisinde silikleşmeyi beraberinde getirecektir.

Yer adlarının değiştirilmesi, özellikle yakın zamana kadar topraklarımızda 
meskun olan gayrimüslim ve Müslüman nüfusun zorunlu iç ve dış göç, 
mübadele yollarıyla yerlerinden edilmeleri politikalarının da üzerini 
örtmenin yollarından biridir. Bu bir unutturma işlemidir. Hem yapılan haksız 
politikaları hem de göçe zorlanan etnik ve dini kimlikleri, yani ciddi bir 
nüfusu unutturma, yaşadıkları acı ve kayıpları hafızalardan silme, bu yolla 
da onların meskun olduğu toprakları kendinin kılma işlemidir. Dolayısıyla 
yer adlarının değiştirilmemesi, bizim tarih bilincimizi diri tutmamıza vesile 
olması hasebiyle önem taşımaktadır.
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Sonuç

Mekân ile kurulan bağ onun coğrafi özellikleri, politik algısı, ticari geleneği 
ve adıyla birebir ilişkilidir. Örneğin Kayseri’lilere toplumsal bazda yapılan 
‘uyanık’ yakıştırması ticarette etkin rol oynamalarından kaynaklanmıştır. 
Elbette ki bu aynı zamanda onun ticarete uygun bir güzergâh ve 
mevsimsel şartlara sahip olması ile de alakalıdır. Bazen bu etkiler 
onun isimlendirilmesini tetiklerken bazen de yüzyıllarca o coğrafyada 
yaşayarak o toprakla anılan halkların oraya özgü çağrışımları mekânın 
adını belirlemiştir. Modernleşmenin en soğuk yüzünü gösterdiği ulus-
devlet paradigması ise bütünsel bir dönüşümü kendine ilke edindiğinden, 
bu isimleri değiştirmeyi de kendine görev bilmiştir. Türk Yer Adları 
Sempozyumu örneğinde de görüldüğü gibi tüm ilgili kurumlarını, güç 
kaynaklarını bu değişimi gerçekleştirmek adına seferber etmiş, unutturma 
ve yeni bir hafızayı oluşturma işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinin 
hesabını yapmıştır. Sonuçta mezkur değişim, yaşadığı mekâna yabancı 
bireyin doğuşuna neden olmuş, kendi tarihsel kökleri zedelenmiştir. İnanç 
gibi üst bir kimliğin yansıması ile belirginleşen birçok yer ismi, kimi zaman 
hiçbir anlam taşımayan karşılıklar bulmuştur. En nihayetinde mekânın 
inanca, inancın da mekâna sirayeti zayıflamış, tarihsel süreç toplumsal 
hafızayı geriletmiştir.

Mekâna verilen simgesel karşılıklar da mekânla kurulan ilişkinin bir diğer 
yanıdır. Simgeler soyut düşünce mekanizmasını geliştirerek o coğrafyanın 
siyasal, kültürel, ekonomik arka planını ortaya koymuştur. Simgelerin yok 
olması soyut düşünebilme becerisini yok ederek ‘bağımlı toplum’ olma 
durumunu hızlandırmıştır. Örneğin Anadolu kasabalarında bazı taşların 
hikayesi vardır ve o hikaye taşa isim verilmesine neden olur. O taş artık 
taş olmaktan öte o bölgeye ait canlı bir imge olmuştur. Hikayesi dilden 
dile anlatılır, adına menkıbeler üretilir. Ama anlamsız dönüşümlerle yok 
edilen bu tarz imgelerin adı kalsa bile hikayesi kendiyle yok olduğundan 
ismin asıl işlevi, yani toplumsal hafızadaki asli yeri ortadan kalkmıştır. Bu 
durum toplumların yüzyıllarca sözlü gelenekle işlediği hikayelerin yok 
olmasına neden olmaktadır. İmgeler canlıdır, o aynı zamanda hikayelerin 
ve o hikayelere ruh veren kahramanların da canlı olmasını sağlar. O şehrin 
sokaklarında birer hayalet gibi dolaşan kahramanlar mekâna sirayet 
ederler ve dinamizm katarlar sokaklara. İşte yok olan şey basitçe bir isim 
değil, tüm bu canlılıktır.
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Toplumsal değişim söz konusu olduğunda kentleşme ve göç ilk akla gelen 
öncelikli konu başlıkları arasındadır. Başka bir ifadeyle kentleşme ve göç 
toplumsal değişimin en önemli katalizörlerindendir. Nitekim kentleşme 
ve göçe bir neden sonuç ilişkisi bağlamında bakıldığında toplumsal 
dönüşümünün birçok yönünü belki de en iyi açıklayabilecek süreçlerdir. 
Göç ve kentleşmeyle gelen yeni değerler, normlar ve ritüellerin gündelik 
hayatın yeniden üretimine etkisi ve bu etkinin ürettiği toplumsal pratiğin 
gündelik hayata, bireysel tasavvurlara ve toplumsal ilişkilere yansıma biçi-
minin toplumsal değişimi anlama ve açıklama noktasında bize söyleyeceği 
çok şey vardır. Bu nedenle kent ve göçe dair incelemeler sadece toplumsal 
yapı değişikliklerinin izini sürmek için değil aynı zamanda parçası olunan 
daha büyük süreçleri anlamanın da en elverişli araçları arasındadır. 

Korkut Tuna’nın ifadesiyle, “Şehrin serüveni aynı zamanda insanlığın 
serüvenidir.” Mezopotamya’dan Çin’e, Hint’ten Roma’ya kadar bütün kad-
im medeniyetlerin ete kemiğe büründüğü mekânın adıdır, şehir. Dolayısıy-
la şehri/kenti anlamak aslında bir medeniyetin kodlarını (felsefesini, san-
atını, edebiyatını, bilimini, mimarisini) yani ürettiği dil ve eylem pratiğini 
anlamaktır. İnsanlığın zaman ve mekandaki serüveninin şahitliğini üstle-
nen bir diğer olgu da göçtür elbette. İnsanın zaman ve mekânla kurduğu 
ilişkide kendini yeniden konumlandırdığı sürecin adıdır, göç. Birey(ler)in 
doğup büyüdüğü, eylemlerini gerçekleştirdiği, hatıralarını biriktirdiği, ken-
dini güvende hissettiği,  imgesel yanına işaret eden ve varoluş hikayesine 
eklenen ana dizgeyi yani memleketini terk etmesi, farklı mekanlar, farklı 
yaşamlar, farklı kimlikler, kültürler, örf ve adetleriyle yeni bir yaşamın 
kapısını aralamaktır. Göç, toplumsal değişimin habercisidir.

Modernite ve küreselleşmenin yarattığı yeni değerler skalasının sadece 
kentlerin işlevini değil aynı zamanda bir bütün olarak kent ve kentli kim-
liği de dönüştürdüğü ve ülkemizin de bu süreçten payına düşeni fazlasıyla 
aldığı bir dönemde mekânın örgütlenişinden tüketime, kentsel imgeden 
kimlik stratejilerine kadar oldukça geniş bir yelpazede toplumsal değişime 
odaklanmanın önemi herkesin malumudur. Kimi zaman bir gettodan ba-
zen rezidansların arasından, kimi zaman selatin bir caminin avlusundan 
bazen çarşıdan/pazardan toplumsal değişimi anlamaya çalışmak, ortaya 
çıkan tüm değişim ve dönüşümlerin nasıl işlediği ve nasıl bir gelenekle bu-
luşup ne tür bir hayat tarzı ürettiğini çözümlemek, mekânı içindeki insanla 
okumak, zaman zaman sosyolojik teoriyi zorlamak… 

Ve elbette göç… Acılarıyla, hüzünleriyle, zorlukları ve sıkıntılarıyla her 
biri bir romana konu olacak bir hikayeyi barındırır bağrında. Bu göçün bi-
reysel yanına işaret eder. Elbette göçün bir de toplumsal boyutu vardır. 
Nitekim göç sadece demografik bir nüfus hareketi değildir. Toplumsal 
değişim süreçlerinin hem sonucu hem de nedenidir. Başka bir ifadeyle 
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zamanın şahidi ve toplumsal değişimin aynasıdır göç. 2000’li yıllara kadar 
ülkemizde göç deyince akla hep içgöçler gelse de göçün değişen karakteri 
ve Türkiye’nin değişen kaderi dışgöçleri de gündemimizin ilk sırasına 
taşımıştır.  Müslüman coğrafyayı istikrarsızlaştırmayı hedefleyen, savaş ve 
iç çatışmalar üzerinden sistemli ve bilinçli bir stratejiyle göçe zorlanan ma-
zlum halkların hedef ülkesidir artık Türkiye. Böylesi bir dönemde göç üze-
rinden toplumsal değişim okuması yapmamak düşünülemez elbette. Bizde 
bu atölye çalışmasında kentleşme ve göç üzerinden toplumsal değişimin 
perdesini aralamaya çalıştık. Ademoğlunun kent ve göç ile imtihanına ken-
di medeniyet müktesebatımızdan mütevazi bir katkı sunmanın imkânını 
aradık. Çabamız sınırlı ve yetersiz olsa da yolda olmanın önemini hiç un-
utmadık.

İçinde yaşadığımız hayatın gerçekliğine, toplumsalın dönüşümüne ve bu 
dönüşümde kentleşme ve göçün payına düşen inşa ve değişim süreçlerine 
farklı boyutlardan bakabilmenin imkânına dönük çabamızın tecessüm 
ettiği atölye çalışmamızın somut bir çıktıya dönüştüğü bu eserin bereketli 
olmasını diliyorum. 

Bu vesile ile emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. 

                            Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU

                    (Toplumsal Değişim: Kentleşme ve Göç Atölye Hocası)
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KENTSEL İMARIN MEKÂNSAL DIŞLANMA BOYUTU:SULUKULE’DE 
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL YAPIYA ETKİLERİ

Ayşe KAYA1

Özet

Türkiye’de son yıllarda yoğun olarak tartışılan kentsel dönüşüm projeleri 
genellikle konut sayıları, metrekare kısıtlaması, fiyat artışı gibi teknik 
boyutlarıyla  ele alınmaktadır. Meselenin sosyal boyutu ise sınırlı bir oranda 
tartışılmaktadır. Halbuki kentsel dönüşüm tanımı itibariyle sadece fiziksel 
olmayan, birtakım sosyo-ekonomik farklılaşmayı da beraberinde getiren 
bütünleşik bir süreçtir. “Kentsel dönüşüm; değişime konu olan alanın 
ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesini 
sağlama amacı güden ve kentsel problemlerin çözümünü sağlayan kapsamlı 
ve  tümleşik bir vizyon ve eylemdir” (Roberts&Sykes, 2000, s.17). Başka bir 
ifadeyle kentsel dönüşüm ile konut yapısında, sokak-mahalle düzeninde 
meydana gelen değişimler, mekânsal ayrışmalar, sosyal yapı ve ilişkilerde 
de bir takım dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Bu farklılaşmalar 
güçlü akrabalık ve organik komşuluk ilişkileri, eğitim, okur-yazarlık oranları, 
eğlence kültürü, yeni nesilde belirginleşen mahalleye aidiyet duygusunda 
kırılma ve farklılaşmalar, yaygın ekonomik kazanç yöntemleri ve mesleklerin 
dönüşümü, yeni mesleklerin benimsenmeye başlanması, kent kültürüne 
entegrasyon konularında ön plana çıkmaktadır.

Bu bağlamda tebliğimde amaç; Sulukule kentsel dönüşüm bölgesinde 
mekân sosyolojisinin iddia ettiği sosyal dönüşümleri incelemektir. Sulukule-
Neslişah Mahallesi örneğinde mahalle kültürünün bireyler üzerindeki etkisi 
nasıl tezahür etmektedir? Kentsel dönüşüm sonrası bölgede hangi kültürel, 
ekonomik ve sosyal farklılaşmalar yaşanmıştır? Sorularını cevaplandırmak 
için ilk olarak mekân sosyolojisi hakkında kısa bir bilgi verilerek, Sulukule 
Mahallesi’nin oluşumu, sosyal ve kültürel özelliklerinden bahsedilecektir. 
Ardından da mahallenin dönüşüm sonrasındaki fizikî ve sosyal durumu 
anlatılarak bir değerlendirme yapılacaktır. 

Bu araştırma için 2015 yılının Mart ve Nisan aylarında Sulukule-Neslişah 
Mahallesi’nde yaşayan 12 kişi ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Ortak 
özellikleri, bahsettiğimiz mahallede yaşamaları ve kentsel dönüşümden 
etkilenmiş olmalarıdır. Mahalle sakinleri dönüşümden üç türde 
etkilenmişlerdir: Bir kısmı dönüşümden sonra yapılan yeni sitelerde ikamet 
etmeye başlamış, başka bir kısmı Gaziosmanpaşa-Taşoluk bölgesine yığılmış, 
diğer bir kısmı da yeni sitenin yan sokaklarına taşınmışlardır. Mülakat yapılan 
görüşmecilerin ikisi yeni sitede, diğerleri ise sitenin yan sokaklarında ikamet 
etmektedirler.
1 Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek 
 Lisans Öğrencisi
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Mekân Sosyolojisi

Mekân sosyolojisi, toplumun mekânsallık boyutu üzerinde durur ve 
toplum ile mekân arasında ne gibi bağlantıların olduğunu ortaya çıkar-
maya çalışır (Çetin, 2012, s.71). Mekân sosyolojisini açıklayabilmek için 
öncelikle toplum ile mekân arasındaki ilişkinin anlaşılması gerekmektedir. 
Mekân, etimolojik olarak oluşun meydana geldiği yeri ifade eder (İslam 
Ansiklopedisi, 2008, s.550). Mekânın anlamına karşılık gelen biçimde tüm 
toplumsal ilişkilerimiz kaçınılmaz olarak bir mekânda meydana gelir. Me-
kân ile toplumsal olan arasındaki ilişki tek yönlü değildir; sürekli bir et-
kileşim yaşanmaktadır. Mekânı devamlı bir şekilde fizikî olarak inşa ederiz. 
Bu inşa sadece fizikî olmakla kalmaz aynı zamanda inşa edilen mekâna 
çeşitli anlamlar da yükleriz. Henri Lefebvre’ın da dediği gibi “Kentsel me-
kânın üretimi, zorunlu olarak kendisine bağlı olan sosyal ilişkilerin yeniden 
üretimini de içerir. Bu bağlamda kentsel mekânın üretimi, kentin fizikî me-
kânının planlamasından daha fazla kent hayatının tüm yönlerinin üretimi 
ve yeniden üretimini ihtiva eder” (Lefebvre, 2014, s.367). Misalen caddel-
erimize, sokaklarımıza kimliğimizi yansıtan adlar veririz ve “Ben kimim?” 
Sorusuna çoğunlukla mekâna bir atıfla cevap veririz. Mekân da bir kimlik 
kazanır ve sosyal grup üzerinde etkide bulunur. Bu karşılıklı etkileşim sonu-
cunda bir yaşam ve kültür oluşur. Mekân ile toplumsal arasındaki ilişkinin 
ilk aşaması işte bu mekâna aidiyet hissidir. 

“Mekân, verili olmakla beraber bir hafızadır. Hafıza oluşu, sosyalleşmenin 
sürekli olarak üzerinde gerçekleşmesi yönüyledir. Birey, kendini bir mekâ-
na atıfla tanımladığında onun sosyo-kültürel formasyonuyla ilgili bir takım 
fikirler ediniriz. Bu noktada mekân, sosyal bir gösterge halini alır” (Çetin, 
2012, s.77). Bunun önemli bir örneği de mahalledir. Mahalle bir aidiyet 
hissi geliştirir ve toplumsal ilişkilerin yeniden oluşumu ve örüntünün de-
vamlılığında önemli bir rol oynar. 

Sulukule  Çingenelerinin2 Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yapısı

Çingeneler ve özel olarak Sulukule Çingeneleri hakkında akademik 
kaynaklarda sınırlı bilgi bulunmaktadır. Buna çingenelerin yazılı bir 
kültürünün olmaması da sebebiyet vermiştir. Kesin olmamakla birlikte 
ulaştığımız bazı bilgiler, onların farklı bir kıtadan yayılarak dünyanın 
çeşitli yerlerine dağıldıkları şeklindedir. Hindistan’dan geldikleri tahmin 
edilen Çingeneler, farklı kültürlerle münasebetlerine rağmen geleneksel 
yapılarını devam ettirebilmiş sayılı topluluklardandır. Farklı ülkelerde, 
bazen de farklı şehirlerde değişik isimlerle adlandırılmışlardır. Türkiye’de 

2 Akademik çalışmalarda genel olarak ‘Çingene’ ve ‘Roman’ kelimeleri birbirinin yerine 
 kullanılması sebebiyle tebliğimizde ’Roman’ ve ‘Çingene’ kelimeleri birbirinin yerine 
 kullanılmıştır.
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yaygın olarak kullanılan “Çingene” yahut “Çingâne” kelimesi bu 
topluluklara yaptıkları işe nazaran verilmiştir. Kelime “çeng” ya da“çengi” 
ile “gan” kelimelerinin terkibinden oluşturulmuştur. “Çeng”, dik tutularak 
çalınan ve ‘arp’a benzeyen bir tür müzik aleti olup çengi, bu sazı çalan 
veya oyun oynayan kızlara denilmektedir. “Gan” ise kelimenin sonuna 
gelerek eklendiği kelimeyi çoğul yapmakta kullanılan Farsça bir ektir. Bu 
iki kelimenin birleştirilmesinden meydana gelen çengi-gan/çengi-gane; 
çengilik, çengicilik ya da çengiler anlamına gelmektedir. Dansöz kız ve 
kadınlar bu isimle adlandırılırken erkek oyuncu ve dansörlere de köçek 
ismi verilmektedir (Göncüoğlu, Yavuztürk, 2009, s.109).

Çingenelerin İstanbul’a ne zaman ve hangi nedenlerle geldiklerine dair 
kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Evliya Çelebi’nin aktarımına göre; İstanbul 
Çingeneleri Fatih Sultan Mehmet tarafından Gümülcine ve Menteşe 
Sancakları’ndan getirtilmiş ve bunlara Edirnekapı’da yer gösterilmiştir. 
Sur dışına yerleştirilen Çingeneler 18. Yüzyılda şehrin iç kısımlarına 
doğru sokulmuş, Fatih Cami yanlarındaki büyük Karaman ve Dülger-zâde 
Mahalleleri’ndeki odalara yerleşmişlerdir. Bunun sebebi ise Saraçhane 
esnafının bazı işlerini yapmaları, kalaycılık ve diğer benzer meslekleri 
burada icra etmeleriydi. Ancak yoğun bir nüfusu ifade etmeseler de 
Çingenelerin buradaki varlıkları halkı rahatsız etmiş, şikayetler üzerine eski 
yerlerine, şehrin kenarına çıkarılmışlardır (Alpman, 1992, s.14).

Vaka-i Hayriye’den sonra yeniçerilerden boşalan alana sur dışındaki Çin-
geneler peyderpey yerleşmeye başlamışlardır. 1826’ya kadar Aksaray’dan 
itibaren Edirnekapı ve Topkapı’nın da dahil olduğu büyük bir alan yeniçer-
ilerin kontrolü altındaydı. Bugün Sulukule olarak tanımladığımız Yeni-
bahçe’nin üst tarafları (sur tarafı ve bugünkü Topkapı Semti’ne doğru ki 
yamaçlar) ve Likos (Bayrampaşa) deresi çevresi 1826 Vaka-i Hayriye son-
rası sur içinde ilk Çingene yerleşim yerleri olup bu dönemden itibaren Çin-
geneler Yenibahçe, Sulukule, Ayvansaray Semtleri’nde kalıcı iskânı elde 
edeceklerdir (Göncüoğlu, Yavuztürk, 2009, s.120).

Bugün Sulukule mahallesi Mihrimah Sultan Külliyesi ve Neslişah Cami 
etrafına yayılmış olsa da asıl Sulukule 1918 yangınından önce Vatan Cad-
desi’nin bulunduğu alandı. Mihrimah Sultan Camii Külliyesi ile Vefa Sarnıcı 
çevresi ise paşa konaklarının bulunduğu İstanbul aristokrasisinin yerleşim 
alanları idi. Yangın sonrası ise bölge, bu yerleşim özelliklerini kaybetti ve 
zamanla bir Çingene mahallesi meydana gelmiş oldu.

Çingenelerin Osmanlı dönemi de dahil Edirnekapı civarında iskân etmel-
erindeki ısrarın en önemli nedeni, Edirnekapı ve Karagümrük bölgesinin 
sur içinde tek kara ve gümrük bölgesi olmasıydı. Bu bölge küçük ölçekli 
bir sanayi ve ticaret bölgesiydi. Bu durum Çingeneler arasında yaygın olan 
kalaycılık ve dökümcülük mesleği için önemli bir imkân sağlıyordu. Bugün 
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ise bölge bu vasıflarını kaybetmiştir.

Osmanlı döneminden itibaren İstanbul’da, geleneksel meslekleri olan, 
süpürgecilik, baca temizleyiciliği, müzisyen, dansçılık, ayı oynatıcılığı, 
demirciliğin yanı sıra silah ve cephane yapımında uzmanlaşan Çingenelerin 
varlığı da bilinmektedir. Bunu devlet tarafından Çingenelere olan güvenin 
bir göstergesi olarak algılamak mümkündür. Ayrıca Çingenelerin her dö-
nem cellatlık mesleğini icra ettikleri bilinmektedir. Yakın zamanlara kadar 
devam ettirilen ayı oynatılıcığı da 1990’lı yıllarda devlet tarafından yasak-
lanmıştır.

Çengi faaliyeti 1857›de çıkarılan “Köçekliğin ilgasına dair kanun” kapsamına 
alınmasa da Batı tarzı eğlencenin moda haline geldiği, varyete kızlarının 
revaç bulduğu yeni dönemde çengi kolları varlıklarını koruyamayıp 
dağılmıştır. Yine de çengicilik; dansözlük olarak günümüze kadar ‘Çengane, 
Çingane’ deyimiyle Sulukule’de varlığını sürdürmüştür. Şunu da belirtmek 
gerekir ki İstanbul’da aranan, becerikli sayılan ve müsrifçe yaşayan çin-
geneler, Ayvansaray Lonca Mahallesi’ndendi. Sulukule sakinleriyse geçen 
asırda onlara göre daha fakir bir hayat sürmekteydi (Ortaylı, “Sulukule”, 
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VII., (1994), s.70-71).

Mahallenin Sosyo-Kültürel Yapısı

Sulukule 19. Yüzyılda teşekkül etmiş bir mahalledir. Ağırlıklı olarak Ro-
manlardan oluşur. Etnik benzerlik, benzer gelir düzeyi, hayat tasavvuru 
ve inançlar bir alt sosyal grubun ve kültürünün oluşmasına zemin hazırlar. 
İstanbul’daki gecekondu semtleri maddî refah kaygısından dolayı bireysel 
başarı arzusunun yüksek olduğu, dinamik ve yenilikçi yapıya sahip bölge-
lerdir (Karpat, 2003, s.333). Yoğun olarak köyden kente göç eden aileler 
gelenek ve şehir kültürüyle ilişkisini aynı esnada devam ettirir ve özel bir 
aile tipini ortaya çıkarır (Gökçe, 2004, s.192). Sulukule ise bir çok İstanbul 
gecekondu semtinden ve çöküntü alanından farklı bir hüviyet taşır. Yaygın 
meslekleri, eğlence tarzları, bireysel başarı arzusunun daha sınırlı olması, 
kentle bütünleşmemekteki ısrarcı halet-i ruhiyesiyle özgün bir karaktere 
sahiptir.

Sulukule-Neslişah Mahallesi’nde hâkim kültür Roman kültürüdür. Roman-
lar kendilerine ‘Çingene’ denilmesini bir aşağılama olarak görmektedirler. 
Aralarındaki fark Çingenelerin göçebe, Romanların ise yerleşik yani medenî 
olmasıdır. Görüşmecilere farklı etnik kökenleri ve kültürleriyle herhangi bir 
şekilde sosyal dışlanmaya maruz kalıp kalmadıkları sorulduğunda örneğin; 
bir işe başvururken yada yan mahallelerden Roman oldukları için dışlan-
madıklarını ifade etmişlerdir.

Çingenelerin bir alamet-i farikası da kendilerine mahsus bir dile sahip 
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olmalarıdır. Osman Cemal Kaygılı, Çingeneler adlı eserinde, “Romanyol” 
denen bu dili, yerleşik Çingenelerin pek bilmediğini yazarken; Paspatis de 
yerleşik Çingenelerin bu arada Sulukule’nin artık Romanyol dilini unut-
tuğunu kaydetmektedir (Ortaylı, 1994, s:70-71). Mülakat yapılan 12 görüş-
meci de Romanyol dilini bilmemektedir. Sadece bir görüşmeci dedesinin 
farklı bir dil konuştuğunu ifade etmiştir. Diğer görüşmeciler ise Sulukule’de 
böyle bir dili hiç duymadıklarını ifade etmişlerdir.

Mahallenin özgün unsurlarından biri de ekonomik geçim tarzlarıdır. Os-
manlı döneminden bugüne Sulukule’de en yaygın meslekler eğlence, dans 
ve çalgıcılıktır. Uzun yıllardır eğlence mekânlarıyla öne çıkan Sulukule 20. 
Yüzyılın başında Batı tarzı eğlence kültürünün gelişmesi ve Beyoğlu’nun 
daha çok rağbet görmeye başlamasıyla eski çekiciliğini kaybetmeye 
başlamıştır. Bununla beraber eğlence mekânları farklı biçimlerde varlığını 
devam ettirmiştir. Bunun bir örneği de “eğlence evleri” dir. Bu eğlence 
mekânları 2000’li yıllarda resmi kararlarla kapatılana kadar varlığını 
sürdürmüştür. Genel olarak dansöz oynatılmakta ve alkollü eğlenceler 
düzenlenmektedir. Bununla beraber bazı görüşmeciler fuhuş gibi ahlaka 
muğayir eğlencelerin de olduğundan bahsetmişlerdir. Mahallenin büyük 
bölümünün bu eğlencelerden ahlâken rahatsız olduğu bilinmektedir. 

Mahalle her ne kadar müzisyenlik ile ön plana çıksa da 2006 Sulukule Hane 
Halkı Anketi’ne göre bu oran %3 lerde kalmıştır. Artık müzisyenlik eskisi ka-
dar yaygın bir meslek değildir. Çok saygı gösterdikleri müzisyenlikten farklı 
olarak esnaflık, ayakkabı boyacılığı ve seyyar satıcılık mahalledeki yaygın 
mesleklerdendir. Bu kişiler Sulukule’de oturmasına rağmen özellikle Kartal 
ve Pendik’te bu işi yapmaktadırlar. Kadınlar ise çoğunlukla evhanımıdır. Son 
dönemlerde evde el işi yapıp satmak ve ev işlerine gitmek yaygınlaşmıştır.

Son otuz yıldır Sulukule’nin Neslişah Camii çevresinde Adıyaman-Menzil 
ve Nakşîbendi Tarîkatleri yaygınlaşmıştır. Bu eğilimin en güçlü olduğu dö-
nem 1990’lı yılların sonudur. 1998’de İsmailağa Cemaati’ne bağlı Cübbeli 
Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün Neslişah Camii’nde vaaz ver-
meye başlamasıyla birlikte tarikatlere katılma eğilimi artmıştır. Bu yönelim 
Sulukule Romanlar’ı arasında yaygın değilken kentsel dönüşümün yapıldığı 
çöküntü alanine -Fatih yönünde- hemen karşısında kalan sokaklarda yay-
gındır. Bu grup Sulukuleli profilinden farklı, müzisyenlik ve çalgıcılıktan 
uzak devamlı işlerde çalışan ve genellikle üçer dörder katlı evlerde oturan 
kişilerdir. Amasya ve Siirt’ten göç etmiş Romanlar yoğunluktadır. Ancak 
kendilerini Roman olarak tanımlamazlar. Kendilerini Amasyalı, Siirtli gibi 
memleket isimleriyle çağırırlar. Neslişah mahallesinin aksine bu bölge bir 
çok etnik grupla daha heterojen bir yapıya sahiptir. Okullaşma oranları 
daha fazladır. Sosyal ve kültürel olarak görülen farklılıklar, mekânsal sınır-
lar olarak yerleşmiştir. Bu farklılığı İlber Ortaylı Dünden Bugüne İstanbul 
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Ansiklopedisi’nin ‘Sulukule’ maddesinde şöyle ifade eder:

“Neslişah Camii civarında Kuruçınar, Sarmaşık, Küçükçeşme ve Çalı 
Sokakları’nda oturan ahali (yani bunlar, Neslişah Mahallesi’nin 
ikinci grubu) birinci gruptan tamamen farklı olup tesettürlüdür ve 
Fatih Semti’nde görülen yeni dîni yaşam tarzını sürdürür. Bunlar 
eğlence sektörüne hizmet eden birinci grupla devamlı çekişme 
içindedirler. Yan yana sokaklarda yaşayan iki ayrı âlem açık bir 
şekilde göze çarpar. Birinci grubun kullandığı İstanbul’un otantik 
şivelerine (ağız) ikinci grupta rastlanmaz. Birinci grupta nüfus 
kâğıdı bile olmadığı için okula gidemeyen çocuklar ikinci grupta 
görülmez. İkinci grup, mahallenin -yanlış olarak- Sulukule diye ad-
landırılmasından şikâyetçidir” (s.70-71.).

Mahalle hakkında verilmesi gereken önemli bir demografik bilgi de eğitim 
durumudur. Mahalle sakinlerinin genel eğitim seviyesi il ve ilçe ortalama-
larına nispeten oldukça düşük bir oranda seyretmektedir. 2007 Sulukule 
Hane Halkı Anketi’ne göre sakinlerin %53’ü ilkokul, %3’ü ortaokul, %11’i 
lise, %2 gibi küçük bir kısmı da üniversite mezunudur. Bu mahallede oku-
ma yazma bilmeyenlerin oranı % 31 (erkekler için %12, kadınlar için %44) 
dir (Aktaran: İslam, 2009, s.68).

Kentsel Dönüşüm Sonrası Yok Olan Bir “Mahalle”

Kentsel dönüşüm planı 1990’lı yılların sonundan itibaren hazırlanmaya 
başlanan Sulukule, 2006 Mayıs ayında tam olarak boşaltılmıştır. Yıkımı 
2008’de biten evler, 2013 yılında tamamlanmıştır. Bu sırada Sulukule’nin 
eski kiracıları Taşoluk semtine yönlendirilmişlerdir. Ancak buraya uyum 
sağlayamayan Romanlar yine Sulukule’nin yakınındaki Karagümrük Sem-
ti’ne taşınmışlardır.

Sulukulelilerin büyük bir kısmı evlerini satmıştır. Az bir kısmı ise yeni 
yapılan evlere yerleşmiştir. Yeni yapılan sitede yaşayanlar, farklı komşu-
larıyla yakın değildirler ve aralarında bir selamlaşma bile yoktur. Kendileri 
bunu istemelerine rağmen karşılık bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Her 
ne kadar somut bir dışlama görülmese de birbirlerine uzak davranmak-
tadırlar. Eski komşuluk ilişkilerini devam ettirmek mümkün olmamıştır ve 
yeni evlere yerleşen Sulukuleliler başlangıçta yadırgasalar da bu ilişkileri 
benimser hale gelmişlerdir. Mekânsal dağılmadan dolayı Sulukulelilerin 
kendi aralarındaki yakın ilişkiler de sekteye uğramıştır.

“Mahallede yaşamak bir aidiyet ortamına dahil olmaktır. Bizzat mahalle-
nin kendisi bir kimlik ve aidiyet sunmaktadır. Mahalle kimliğinin en yalın 
ve olağan belirtilerinin biri bizim mahalle algısıdır” (Alver, Boğaziçi Bülte-
ni, s.37). “Sulukule” sakinleri için belirli anlamlar taşır. Mülakatlarımız-
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da insanlar kendilerini ilk olarak Sulukuleli ve Roman olarak tanımla-
maktadırlar. Sulukule onlar için güvenin ve kardeşliğin adıdır. Sürekli bir 
dayanışmanın mücessem halidir. Alev Erkilet (2012) makalesinde bunu 
destekler nitelikte bir mülakata yer vermiştir: 

“Tarihi Yarımada’da yoksulluğun en mücessem olduğu yerle-
rden biri olan Sulukule’de, sâkinler birbirleriyle maddi ve manevi 
dayanışma sergilemekte, katılımcılar günlük yiyecekleri olmadığın-
da bunu dert etmediklerini, çünkü komşularının kendilerini aç 
bırakmayacağından emin olduklarını belirtmekteydiler: Ama çoğu 
insana beş çeker oranın insanlığı… Bir yangın olsun, ölüm olsun, 
herkesten önce, itfaiyeden dahi önce… Kimse, birisinin evinde 
yokken kendisi yemez bir tabak yemeği, paylaşır. Bir aile gibiyiz. 
Çocuğa bakar, yardıma koşarız” (04 Haziran 2007 tarihinde 
yapılan odak grup toplantısından) …“Şurada, biz bakkalımızdan 
250 bin  liralık şeker, 250 bin liralık çay, 500 bin liralık peynir, bir 
tek sigara, bir tane çocuk bezi borçla alabiliyoruz. Ben çocuğuma 
100 kuruş verip git… amcandan tost yaptır, dediğim zaman,… 
bakıyor 100 kuruşa tost olur mu? Bir bakıyor kimin oğlu, …’nün 
oğlu, gel bakalım diyor… Dün sabah ben uykudan kalktım, ce-
bimde 5 YTL para var… Öğlen bu ev ne yiyecek? Akşamüzeri ne 
yiyecek? Gittim arkadaşıma… Dedi ya, niye üzülüyorsun, al şu 20 
lirayı eve bırak, gel” (05.06.2007 tarihinde yapılan odak grup to-
plantısından, s.145).

Yaşanan değişimden sonra kendilerini ona atıfla tanımladıkları mahalle 
artık bulunmamaktadır. Mülakat yaptığımız 17 yaşında bir genç Suluku-
le’nin bir insan gibi ‘öldüğünü’ ifade etmiştir.

Son yıllarda mahallede yaygınlaşan uyuşturucu -özellikle bonzai- kullanımı 
‘mahalle’ aidiyeti bağlamında önemli bir örnek sunmaktadır. Mahallede 
uyuşturucuyu asla mahalle dışından kişilerin satmasına izin verilmeme-
ktedir. Bu tekeli ancak mahalle sakini elinde bulundurmaktadır. ‘Mekân-
sal damgalanma’ ile aşırmanın/hırsızlığın yeri olarak görülen Sulukule’de 
görüşmecilere yaygın suçlar üzerine bazı sorular yöneltilmiştir. Hiçbir cev-
apta hırsızlıktan bahsedilmemiş ve nadiren namus cinayetlerinin yaşandığı 
beyan edilmiştir. Surlarının yakınından dahi geçerken çoğu insanın çekin-
diği bir bölge için bunun dile getirilmemesi bir tür kendini koruma me-
kanizması olarak görünmektedir. Örneğin böyle bir ‘zan’ olduğundan 
bahsedilip yalanlanılabilinirdi. Böyle bir koruma mekanizması geliştirilmesi 
de güçlü bir mahalle aidiyet duygusuna işaret etmektedir.
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Çevre düzenlemesi adı altında yeni sitenin her sokak çıkışına demir kapı 
yapılmış ve üst kısımlarına tel örgü örülmüştür. Hatta Sulukulelilerin ‘bizim’ 
diyerek bahsettikleri tarihi Neslişah Camii de bu sitenin içinde kalmıştır. 
Yaptığımız grup mülakatında gençler bu durumu şöyle dile getirmişlerdir: 

“Bizim aramızda da psikopatlar var, yarın öbür gün oraya birisi 
molotof kokteyli attığında ‘Bak, burayı sizden korumakta hak-
lıymışız, diyecekler’” 

Bu tür bir mekânsal ayrışma kimliğin kurulumu açısından önemlidir. 
Ötekinin daha çok ötekileştirilmesini sağlar. Özellikle mekânsal düzenlem-
elerle kendini hissettiren sosyal dışlanmışlık hissi bireylerde belli tepki ve 
değişimlerin ortaya çıkmasında rol oynayabilir.

Mahallenin mevcut durumu hakkında verilen bu bilgilerden sonra deği-
nilecek konu Sulukuleliler’in mahalle ve kentsel dönüşüm hakkındaki 
düşünceleridir.

Mahalle sâkini görüşmecilere, Sulukule ve kentsel dönüşüm hakkındaki 
fikirleri sorulmuştur. Görüşmecilerden olumlu ve olumsuz olmak üzere iki 
yönde yanıtlar alınmıştır. Görüşmecilerden kentsel dönüşümden mem-
nuniyetini ifade eden kısmı Sulukule hakkında olumlu fikirlere sahip ol-
mayan kişilerdir. Görüşmecilerden H. H. isimli erkek, yıkımı ahlâksız ortam 
ve eğlence evlerindeki fuhuş gerekçesiyle yerinde bulmuş ve bunu şöyle 
ifade etmiştir: 

“Buranın yıkılması bir yönden iyi oldu. Ağzı bozuklar, misafirimi 
çağıramıyorum. Fuhuş vardı, ahlaksızlık vardı.” 

M. T. isimli görüşmeci ise memnuniyetini şöyle ifade etmiştir: 

“Havuzumuz var, kültür–sanat merkezi var; müzisyenler gidiyor. 
Buradaki pislik temizlendi. Roman mahallelerinde uyuşturucu çok. 
Bonzai yaygın. Baskın yapıyorlar.  ...Eskiden uyuşturucu kullanan-
ları hapse atıyorlardı. Şimdi topluma kazandırıyorlar.’’

Yıkıma olumsuz bakan görüşmeciler ise öncelikle Sulukule’nin güven ve 
dayanışma ortamını aradıklarını ifade etmişlerdir. Bu sosyal ortamın bozu-
lmasına neden olan kentsel dönüşümden şikayetleri ise, teknik ve sosyal 
konulardadır. Kentsel dönüşüm, mahalle sakinleri açısından mevcut so-
syal yapının dağılması, dayanışma ve güven ortamının bozulmasına neden 
olmuştur. Uzun yıllardır devam eden bu düzen, yaşanan kentsel dönüşüm-
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le birlikte farklı bir seyre girmiştir. Bu değişimleri anlatmadan önce kentsel 
dönüşümün fiziki boyutundan kısaca bahsetmek gerekmektedir.

Kentsel dönüşümle üç cadde ve on sokaktan oluşan 90.000 metrekare al-
ana klasik Osmanlı mimarisine uygun cumbalı konutlar inşa edilmiştir. 65 
ilâ 100 metrekare arasında değişen 640 daire yapılmıştır. Kiralar da site 
aidatıyla birlikte 1.750 TL civarındadır. Ev hakkına sahip olan eski mahal-
le sakinlerinin sayısı yaklaşık olarak 60’tır. Bu hak sahiplerinin de ancak 
sınırlı bir kısmı sitede oturmaktadır. Projede, konut birimlerinin yanı sıra 
kültürel tesis, Sulukule Sanat Akademisi ve bir otel yer almaktadır. Sitede 
genel olarak Lübnanlı, Suriyeli ve Filistinli göçmenler ikamet etmektedir. 
Ancak sitede sürekli olarak yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle bu kitle 
sürekli değişmektedir. Yapılan yeni sitenin bulunduğu sokaklara başlangıç-
ta sadece kartla giriş yapılabilmekteydi. Ancak günümüzde bu kapılar 
kaldırılmıştır ve herkes girebilmektedir. Kentsel dönüşüm alanı bu şekilde 
inşa edilirken Sulukule’nin eski sâkinleri yan sokaklara taşınmışlardır. Bu 
bölgede yapılan mülakat ve gözlemlerde sosyal yapıda değişmeler ve yeni 
yönelimler gözlemlenmiştir. 

Bunu üç başlık altında sıralayabiliriz:

Yeni yönelimlerden ilki, eğitim konusunda artan istek ve mahallelilerin 
başlattığı eğitim seferberliğidir. Mahallede genel olarak çocuklar ilkokul 2 
ilâ 5 arasında okulu bırakmaktadırlar. 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı 
sonuçlarına göre alanda ilkokulu terk etme oranları il ve ilçe oranlarına 
göre 4 kat daha fazladır. Neden olarak da maddi yetersizlikler öne sürülme-
ktedir. Ancak görüşmecilerin sınırlı bir kısmı hariç bu konuda yardım ta-
lep etmedikleri gözlemlenmiştir. Çocukların okuldan alınmasının önemli 
bir nedeni de çocuk sömürüsünün Sulukuke’de yaygın olmasıdır. Bu du-
rum, çocukların suça itilmesine ve dilencilik, çiçek satma gibi mesleklere 
yönelmesine zemin hazırlamaktadır. Dönüşüm sonrasında mülakat 
yaptığımız görüşmecilerden biri olan M. A. H. isimli kişi önderliğinde eği-
tim seferberliği başlatılmıştır. Bazı derneklerin yardımlarıyla öğrencilere 
gönüllü olarak ders anlatan gençler için bir bina kiralanmıştır. Burada oku-
lu bırakan çocukların açıköğretime devam etmesi teşvik edilmektedir. Bu 
seferberlikten ayrı olarak görüşmecilerden ikisinin bir teşvik olmaksızın 
açıköğretime başladığı gözlemlenmiştir. Yapılan mülakatlardan birinde li-
seye giden K. R. isimli genç; 

“Romanlar üşengeç, yaşadıkları sıkıntılara rağmen bulundukları 
kötü şartlardan kurtulmak için çalışmıyorlar. Annem müzisyen 
ama benim olmamı istemiyor. Okumamı istiyor, ben de istiyorum” 
ifadesiyle bu dönüşümün birey bazındaki bir örneği olmuştur.

İkinci sosyal değişim ise aylık işlerde çalışma konusunda yaşanmıştır. Ma-
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hallede aylık/düzenli işlerde çalışma oranı oldukça düşüktür. Mahalleliler 
genellikle günlük kazançlarla hayatlarını idame ettirmektedirler. 2007 yılı 
Sulukule Hane Halkı Anketi’ne göre herhangi bir sosyal güvence sistemine 
bağlı olanların oranı %69’dur. Düzenli iş sahibi olunmadığından sağlık 
güvencesine sahip kişi sayısı da azdır. Son yıllarda ise düzenli işlere giren-
lerin sayıca arttığı görülmektedir. İSMEK kurslarında temizlik, güvenlik, 
kuaförlük, terzilik ve el işi bölümleri mahallelilerin yoğun ilgi gösterdikleri 
bölümlerdir. Devam ederek bu işleri yapan bir çok kişi bulunmaktadır. 
Bununla birlikte özellikle belediyede işçi olarak çalışanların sayısında da 
artış yaşanmıştır.

Üçüncü olarak değineceğimiz farklılaşma da, uyuşturucu madde -özellikle 
bonsai- kullanımında ki artıştır. Bu kentsel dönüşümün bir sonucu olarak 
görülmese de bahsedilmesi gereken bir değişimdir. Son bir kaç sene içinde 
yaygınlaşmış ve sokakta bile sıkça rastlanan bir durum haline gelmiştir. 
Mahalleye bundan dolayı sık sık polis baskını olmakta ancak sonuç alınam-
amaktadır. Mahalleliye göre ise bu baskınlar göstermeliktir. Bonzainin bir 
çok sosyo-ekonomik seviyesi düşük semtte de yaygınlaştığı bilinmektedir.



419SULUKULE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL YAPIYA ETKİLERİ

Sonuç Yerine

Sulukule farklı bir etnik grup ve yaşam biçimiyle tanımlanmıştır. Bal-
akrishnan Nair’in konuyu daha özetle açıklayan şu cümlesi önemlidir:  
“...benzer etnik veya ırksal kökene sahip gruplarla yakın mesafede yaşa-
mak, etnik grup içinde entegrasyon seviyesini arttırırken, etnik grup dışı 
bütünleşmeyi ise azaltmaktadır. Böylece yerleşimsel kümelenme etnik 
kimliğin sürdürümünü sağlarken, toplumun çoğunluğuyla bütünleşmeyi 
düşürmektedir” (Balakrishnan, 1994, s.3). Sosyal etkileşim mekânsal 
ayrışmayla daha düşük düzeyde olurken, etnik ve kültürel grupların aynı 
mekânı paylaşması etkileşimi artıracaktır. Sulukule sâkinleri de kentsel 
dönüşümün getirdiği şartlar, meslek edindirme kursları, eğitimin yaygın-
laşmasıyla beraber içlerine girdikleri yeni kültürel gruplarla zamanla ben-
zeşmeye başlamışlardır. Onlarla birlikte emek piyasasına dahil olmaya 
ve yeni meslekler edinmeye başlamışlardır. Geçmiş dönemlerde mevcut 
durumundan pek rahatsız görünmeyen ve aynı yapıyı sürdüren çingenel-
er arasında yeni bir hayat tasavvuru ve gelecek inşası eğilimi özellikle 
gençlerde göze çarpmaktadır. Öncelikle okullaşma ve eğitimde ilerleme, 
ardından defalarca deneyimlendiği üzere kent kültürüne entegrasyonu 
beraberinde getireceğini söyleyebilirim.

Sonuç olarak bu sunumda toplum ile mekân arasındaki çift yönlü etkileşimi 
Sulukule örneğini baz alarak göstermeye çalıştık. Kentsel dönüşüm öncesi 
mahallenin birlik ruhu ve güven ortamının bozulması mahalle sakinlerinde 
huzursuzluğa neden olmuştur. Mülakat yapılan görüşmecilerin %85’i eski 
mahalle ortamını aradığını ifade etmiştir. Tebliğimi E. S. G isimli kişinin bu 
arayışı ifade eden bir cümlesiyle bitirmek istiyorum: 

“Komşum kardeşimdi. Herşeyi istersin, verirsin. Şimdiki gaciler 
-kültürlü insanlar- kapılarını açmıyorlar.”
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KONYA’YA GÖÇ EDEN ÖĞRETMENLERİN KENT İMGELEMİ
                                          Dürdane TATLISU1

  

Özet

Anadolu’nun köklü şehirlerinden olan Konya, kendine özgü modernleşmesi 
ve kentin kimliğini besleyen muhafazakârlığı ile emsallerinden ayrılmıştır. 
Konya 90’lı yıllara kadar il içi göç alırken 90’lı yıllardan sonra göçün 
yönünü il dışına çevirmiştir. Bunun en temel sebeplerinden biri de 
nitelikli göç olan tayin ve atamadır. Bu çalışmada hedef kitle Konya’da 
yaşayıp Konyalı olmayan öğretmenlerdir. Öğretmenlerin göç olgusu ele 
alınıp zihinlerindeki Konya ilinin kent imgelemi üzerinde durulmaktadır. 
Araştırma sonuçlarından da görüldüğü üzere öğretmenlerin Konya ile ilgili 
algılarının daha çok yaşadıkları ve geldikleri şehirlerle Konya’yı kıyaslayarak 
oluşturdukları görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Konya, Muhafazakârlık, İç Göç, Kent Kimliği, Kent 
İmgelemi.

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Yüksek Lisans 
 Öğrencisi
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Göç, Türkiye’de kentleşme hareketinin başladığı 50’li yıllardan itibaren sosyal 
bilimler için önemli bir araştırma alanı olmuştur.  Bu araştırmalar göç alanı 
için ciddi bir hareketlilik olarak gözükse de göçle ilgili yapılan çalışmaların 
daha çok metropollerde gerçekleştirilmesi sebebiyle metropollerin 
dışında yapılan çalışmalar sınırlı kalmıştır. Ancak son zamanlarda 
ülkemizde toplumsal, siyasal, ekonomik gelişmelerin hızlanması ile hem 
nüfus hem de coğrafya olarak büyüyen şehirler sanayi, ticaret, eğitim ve 
diğer hizmetlerdeki sektörlerin gelişmesiyle hem iç göç almakta hem de 
göç araştırmaları için önemli bir çalışma alanı olmaktadır. Konya’da bu 
şehirlerden bir tanesidir. Konya metropol olma özelliği gösteren bir kent 
olarak çok sayıda öğretmen için cazip bir tayin merkezidir. Ancak Konya, 
sadece gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, istihdam potansiyeli, eğitim 
ve sağlık imkânları, düzenli, huzurlu ve güvenli bir şehir olmasının yanı sıra 
toplumsallığın ve siyasallığın dini ve muhafazakâr pratikler üzerinden vücut 
bulduğu önemli bir merkezdir. Konya, tam da kentin kimliğini besleyen 
muhafazakârlığı üzerinden hem geleneksel hem de modern dünyaya açık, 
ancak ikilik yaratmayan bir yaşam stiline sahip olabilmiştir. Bu durum daha 
çok manevi gelenek içinde şekillenen maziden, her zaman bir kutsallıkla 
ilişkilendirilebilen bir geçmişe sahip olmaktan kaynaklanmaktadır. 

Bu çalışmada da kendine özgü modernleşmesi ve kentin kimliğini besleyen 
muhafazakârlığı ile emsallerinden ayrılan Konya’ya tayin yoluyla farklı 
şehirlerden göç eden öğretmenlerin (Konya’ya ilişkin) kent imgelemi konu 
edilmiştir. Bilindiği üzere göç eden birey, göç ettiği kente sadece fiziksel 
varlığını götürmez aynı zamanda kültürel varlığını da götürür ve orada onu 
yaşatmaya başlar. Dolayısıyla öğretmenlerin Konya ile ilgili algılarının daha 
çok yaşadıkları ve geldikleri şehirlerle Konya’yı kıyaslayarak oluşturdukları 
görülmüştür. Bu bağlamda göç eden öğretmenlerin hikâyesi, yer değiştirme 
eylemi olan göç olgusuna veri sağlamıştır.   

Kendine özgü bir yaşama biçimi üreten Konya kentinin ve bu kentin 
ürettiği kimliğin öğretmenlerin imgeleminde nasıl şekillendiği analitik 
bir incelemeye tabi tutulmuştur. Gerek Türk modernleşmesinin gerekse 
küreselleşmenin bireylerin hayat tarzlarına yansıyan etkilerine karşı sessiz 
bir direniş ve mesafeli bir tutum takınan Konya’nın tarihi ve kültürel 
birikimi, muhafazakâr kimliği ve diğer şehirlere kıyaslandığında dışarıdan 
gelen kültürel unsurları içeride eritme tecrübesine sahip özelliği kentte 
yaşayanların kimliğini de inşa etmektedir.

Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı karma 
yöntem tercih edilmiştir. Nitel yöntem kapsamında yarı yapılandırılmış 
mülakat tekniği, nicel yöntem kapsamında ise konuya ilişkin genelleme 
yapabilmek için anket tekniği kullanılmış ve çalışma süresince elde edilen 
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veriler ve gözlemler standartlaştırılmıştır.

Çalışma kapsamında sağlıklı verilere ulaşabilmek için Konya merkezde 
107 öğretmen ile anket çalışması ve 10 da mülakat çalışması yapılmıştır. 
Araştırmanın örnekleminin evreni temsil yeteneği göz önünde 
bulundurularak kotalı tesadüfi örneklem seçim tekniği tercih edilmiştir. 
Anket çalışması yapılan öğretmenlerin büyük kısmı 2010 yılı sonrasında 
Konya iline gelmiş olan öğretmenlerdir. İlgili çalışma sonucunda elde 
edilen veriler çeşitli başlıklar altında toplanmıştır.

Göç, kişi ya da grupların farklı sebepler nedeniyle bir bölgeden başka bir 
bölgeye hareketliliği olarak ifade edilebilir (Karaarslan, 2015; 115). Göç, 
insanların yer değiştirme süreci olarak görülebilir. Gerçekten de göç, ister 
coğrafik yönüyle ister kültürel veya toplumsal yönüyle ele alınsın, sonuçta, 
yer değiştirme eylemidir. 

Bu anlamda göç eski bir olgu ve sosyal bilimlerde çalışılan önemli konulardan 
biri olmuştur. Fakat bu çalışma konuları göçün ortaya çıkardığı sorunlar, 
göçün nedenleri gibi başlıkları vurgularken göçün en önemli aktörü olan 
insanı daha az merkeze almaktadırlar. Bu çalışma göçün aktörü olan 
öğretmenler merkeze alınıp öğretmenlerin göç olgusuyla Konya kentine 
taşımış olduğu davranış, tutum, duygu ve imgelemlerini ortaya koymuştur. 
Başka bir deyişle her bir öğretmen göç için önemli bir veri olarak görülmüş 
hayat hikâyelerinden yola çıkılarak göç ettikleri ve yaşadıkları yer olan 
Konya’nın zihin dünyalarındaki görüntüleri yansıtılmaya çalışılmıştır.

Göç, sadece insanları değil; dünyayı paylaştığımız diğer birçok canlıyı da 
ilgilendiren evrensel bir olgudur. İnsanlar için göçün tarihi, yine insanlığın 
tarihiyle özdeştir. Göç, tarih içinde çeşitli şekillerle ortaya çıkmış bir 
fenomendir. Serbest göçler, zorunlu göçler, mevsimlik göçler, sürekli 
göçler, iç göçler ve uluslararası göçler gibi.

Türkiye’de göç denildiğinde, batıdan bir yüzyıl sonra plansız, programsız, 
sanayileşme ile bağlantısı çok zayıf bir şekilde ortaya çıkan ve kentleşmeyi 
bir sorun yumağı haline getiren iç göçler ve hemen sonrasında batının 
işçiye muhtaç yapısını besleyen dışa göç anlaşılmaktadır. Ne iç göçler ne 
de dışa göçler, bir kez başladığında, kontrol altına alınabilmiştir. İç göçlerin 
bu anlamda olumsuz sonucu çarpık kentleşme iken dışa göçün ülkemiz 
açısından olumsuz yanları vasıflı işçilerin kontrolsüz bir şekilde ülke 
ekonomisinin elinden kaçıp gitmesi şeklinde olmuştur (Yalçın, 2004: 177-
178). 

1950‘den sonra ise, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de demokrasi, 
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insan hakları, refah devleti ilkeleri ön plana çıkmış ve ülkenin siyasal 
durumunda önemli değişiklikler meydana gelmiştir (Koyuncu, 2011;133). 
Geleneksel sanayi merkezlerine yönelik göçlerin egemen olduğu 
kentleşme, ülkemizdeki mevcut kentleşmenin temel modeli olurken; 
bu modele, kaynağını tarım ve turizm faaliyetlerindeki gelişmelerden, 
terör hareketlerinden ve yeni kurulan üniversitelerden alan kentleşme 
modellerinin eklendiği gözlenmiştir. Ülkenin iç kısımlarında ise başkent olma 
avantajını elinde tutmasıyla gelişen Ankara dışında, tarımdaki gelişmelerin 
sanayiye aktarıldığı Konya, Kayseri kentlerinin ve Güneydoğu’da Gaziantep 
gibi illerin sanayi faaliyetleriyle büyüme kaydeden önemli kentler olduğu 
belirtilebilir (Koyuncu, 2011;136). Bundan dolayı Konya’da tarım, turizm, 
sanayinin gelişmesi ve buna bağlı olarak hayat standartlarının gün ve gün 
gelişmesi ile birlikte birçok kişi için tercih sebebi olduğu gibi öğretmenler 
içinde cazip merkezlerden birisi haline gelmiştir.

1980-2010 dönemi göç etme nedenleri arasında, hane halkı fertlerinden 
birine bağımlı göç nedeninden sonra iş arama/bulma, tayin/atama, 
eğitim ve evlilik amaçlı göçler, göç olgusunun en önemli nedenlerini 
oluşturmuştur. Bu dönem için vurgulanması gereken en önemli unsur 
ise nitelikli göçlerde yaşanan artıştır. Göçün kentten kente olması göç 
edenlerin kent hayatına uyumunu kolaylaştırmış, ilk dönem yaşanan 
sosyal dışlanma ve fiziki ayrışma azalmıştır. Göç edenlerin niteliklerinin 
ve eğitim seviyelerinin diğer dönemlere göre daha yüksektir. Bu durum 
beraberinde sanayi sektörü ve enformel sektörün hakimiyetinin yerini 
hizmetler sektörüne bırakmasına ortam hazırlamıştır. Bu döneme ilişkin 
bir diğer farklılık da gecekondu olgusunda meydana gelen dönüşümdür 
(Koyuncu, 2011;137). Bu bağlamda 1980’den sonra nitelikli göçler atmış 
hizmet sektöründeki gelişmeye bağlı olarak göçün sebebi de değişmiştir. Bu 
araştırmada görüldüğü gibi hizmet sektöründe görev yapan öğretmenlerin 
çoğu başka şehirlerden göç etmiştir.

2000 sonrası ülkemizdeki toplumsal, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik 
dönüşümün çözümlenmesinde sanayisi, ticareti, eğitim ve sağlık 
hizmetleri, hizmetler sektöründeki ivmesi itibariyle Konya, Kayseri, 
Gaziantep vb. illerin önemi her geçen gün bir kat daha artmaktadır. 
Dolayısıyla ülkemizdeki toplumsal dönüşümün çözümlenmesinde merkezi 
bir rol üstlenen göç olgusunun söz konusu kentlerde gelişim seyri büyük 
önem arz etmektedir. Gelişen sanayisi, artan hizmetler sektörü potansiyeli 
ve Türkiye’nin tahıl ambarı olma konumu, düzenli bir gelir ve güvenli bir 
yaşam alanı olması, deprem kuşağı üzerinde olmaması gibi nedenlerle göç 
alan Konya ili, bu özellikleriyle ülke içinde önemli bir cazibe merkezi haline 
gelmiştir (Koyuncu, 2011;137). Bu sebeple Konya ili öğretmenler için tayin 
ve atama da tercih edilen iller arasında olmaktadır. Konya’nın huzurlu, 
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güvenli olması, eğitim sağlık, ticaret ve ekonomik yönden yaşanılabilir bir 
şehir olması yine öğretmenlerin tercih sebepleri arasında yer almaktadır. 
Konya iline gelen öğretmenlerin Konya algısı, imgelemi ve şehre getirmiş 
oldukları kültürler aynı zamanda şehrin kendine has kültürel yapısı ve bu 
yapının öğretmenleri ne ölçüde içine aldığı belirtilmeye çalışılmıştır.

Kent İmgelemi ve Konya 

İmge duyumsal bir yaşantının beyinde temsil edilmesi, bir kişinin, firmanın 
veya kurumun zihinlerdeki olumlu ya da olumsuz izlenimidir (Demir, Acar, 
2005:170). İmge; “gölge”, “hayal” ve “görüntü” terimleri ile eş anlamlı 
olarak kullanılmaktadır. Buradaki görüntü ile anlatılmak istenen, hayali 
olarak zihnimizde canlandırılan bir iç gerçekliğin görüntüsüdür (Işıldak, 
2008;66). “İmgelem”, imgeler arasında yeni ilişkiler kurma, yeni kavram 
ve düşünceler oluşturma yetisi olarak tanımlanabilir. Burada bilinç söz 
konusudur. Aslında imgelem her insanın yaptığı, yapabildiği bir şeydir. 
İnsana özgü bir yetenektir (Işıldak, 2008;66).  

Bu bağlamda bireylerin bir kente karşı imgeleri de kendilerinin kimliği, 
hayata yükledikleri anlam ve kentin yapısından ayrı düşünülemez. 
Çünkü birey bu çerçevelerde bir imge oluşturmaktadır. Günümüzde en 
önemli yaşam alanı olarak şehir aktör olmuştur. Bireylerin yaşadıkları 
kenti nasıl algıladığı, zihinlerindeki kent imgelemi ile reeldeki kenti 
nasıl karşılaştırdıkları şehirleşmenin %75, %80 gibi oranlarda olduğu bir 
dönemde önemli olmaktadır. Bu anlamda kentte yaşamak demek kentin 
kültürüyle de beslenmek demektir. Çünkü her yerleşim yeri kendine özgü 
yaşama biçimi üretmektedir. Yani kent demek aynı zamanda bireylerin 
“kendi” kimlikleri de demektir. Bunun için kentin kimliği önemli olmaktadır.

Kent kimliği, kent imgesini etkileyen, her kentte farklı ölçek ve yorumlarla 
kendine özgü nitelikler taşıyan, fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, tarihsel 
ve biçimsel faktörlerle şekillenen, kentliler ve onların yaşam biçimlerinin 
oluşturduğu, sürekli gelişen ve sürdürülebilir kent kavramını yaşatan, 
geçmişten geleceğe uzanan büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü 
bütünlük (Koyuncu, 2013;157) olarak tanımlanmaktadır. 

Bir kentin kimliği; doğal ve yapay çevreden kaynaklanan kimlik elemanları, 
bu elemanların mekânsal öğeleri, tarihi, kültürü, coğrafyası, bitki 
örtüsü, iklimi, jeopolitik konumu, mimarisi, ekonomik düzeyi, sosyal, 
siyasi, etnik, dini yapısı, yaşam biçimi, dünya görüşü, beşiklik ettiği 
uygarlıklar, bu uygarlıklara başkentlik yapıp yapmadığı, başka kültürlerle 
olan münasebetleri, geçirdiği işgaller, savaşlar, afetler vb. birçok etkene 
göre değişebilmekte ve böylelikle kendine has özellikler kazanmaktadır 
(Koyuncu, 2013;157).
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Kent kimliği aynı bir insan kimliğinin oluşumundaki gibi çevresel ve kendi 
içindeki değişimi harmanlamasıyla meydana gelir. Kent kendine özgü ve 
biriciktir ama değişimi ve zamanın ruhunu bünyesinde taşır.  Zaten onu 
anlamlı kılan ve geleceğe de aktaran pek çok etmenle karşılaşıp değişmesi 
ve bunun sonunda kendine has bir imge meydana getirmesidir. 

Başka bir ifadeyle bir kentin ne olduğu, nasıl göründüğü onun kimliğini 
yansıtmaktadır. Yapılan tanım ve açıklamalara göre bir kent kimliğinden 
bahsetmek mümkündür. Bu kimliğin en önemli belirteci de –bizatihi kimlik 
kavramında da olduğu gibi- kendine özgü oluşudur (Koyuncu, 2013;158). 
Kişinin kimliğinin oluşmasında yaşadığı kentin etkisi vardır. Kentin yapısına 
göre şekillenmektedir.

1950’lere kadar olan dönemde endüstrileşme, demokratikleşme, 
kentleşme, nüfus artışı, iletişimde ve ulaşımda yeni sistemler, bilginin 
kullanımı vb. alanlarda modern kente temel teşkil edecek kayda değer 
bir gelişme mevcut değildir. Bu dönem, geleneksel toplumdan modern 
topluma geçiş çabalarının ve içte tarım ağırlıklı ekonomik yapı ile tek 
partiye dayalı merkeziyetçi yapının, dışta ise ekonomik durgunluk ve politik 
sıkıntıların yaşandığı bir dönem olmuştur. 1950’den sonra (II. Dünya Savası 
sonrası tüm dünyada olduğu gibi) Türkiye’de de demokrasi, insan hakları, 
refah devleti ilkeleri ön plana çıkmış ve ülkenin siyasal durumunda önemli 
değişiklikler meydana gelmiştir. Çok partili döneme geçiş ve Demokrat Parti 
ile beraber önceki döneme damgasını vuran devletçi politikalar yerini liberal 
söylemlere bırakmaya başlamıştır. Kentler, sanayileşmenin kısmen de olsa 
hızlanması ve sanayileşme stratejisinin yeniden tanımlanması, aşırı nüfus 
artışı, kentlerin belediye sınırları dışına taşarak büyümesi ve kentsel ulaşım 
araçlarının sayı ve çeşitlerinin çoğalması doğrultusunda biçimlenmiştir 
(Koyuncu, 2013;164). Sanayileşme ile birlikte geleneksellikten modernliğe 
doğru yaşanan hızlı değişim ile birlikte toplumun tüm kesim ve kurumları 
fazlasıyla etkilenmiştir. Kent–köy ayrımının ve köyden kente olan büyük 
kitlelerin göçüyle birlikte modernlikten en çok etkilenenlerden biri de 
kentler ve bunun etkisiyle de kentleşme olmuştur. 

Konya ve çevresi Neolitik döneme kadar uzanan izleri bünyesinde 
barındıran en eski yerleşim yerlerinden biridir. Kent, Hititlerle başlayan 
Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Roma İmparatorluğu, Emeviler, 
Abbasiler, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu ile 
devam eden medeniyetlere tanıklık etmiştir. Tarihi boyunca hep bir cazibe 
merkezi olan Konya, İslam öncesi medeniyetlerin bıraktığı mirasın yanı 
sıra Selçukluların payitahtı, Osmanlı’nın önemli eyalet merkezlerinden biri 
olması sebebiyle birçok tarihi ve kültürel mirasa da sahiptir. Tarihinden 
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aldığı dindar-muhafazakâr kimliği bugüne taşıyan Konya da genelde 
küreselleşme özelde Türk modernleşmesi dediğimiz süreçler nasıl işlemiştir 
(Koyuncu, 2013;168). Konya modernle gelenekselin harmanlandığı ve 
bunun günümüze de aktarıldığı nadir kentlerdendir. Bir kenti tam olarak 
anlamlandırmak istiyorsak geçmişini göz ardı etmeden ele almalıyız. 
Günümüz muhafazakârlığının geçmişi de gelenekselliğe dayanır. O yüzden 
modernin karşısında güçlü bir geleneksellik kendini koruya gelmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında diğer kentlerde olduğu gibi Konya’da da kentin 
yeniden yapılandırılmasına ilişkin imar planı çalışmaları yapılmışsa da 
1960’lı yıllara kadar kent fiziksel mekânında neredeyse hiçbir değişim 
yaşanmamıştır. 1970’li yıllardan itibaren ilk apartman tipi konutlar 
yükselmeye başlamış, uygulamaya konulan imar planında, Selçuklu ve 
Osmanlı döneminden günümüze kalan birkaç yapının tek yapı ölçeğinde 
korunması yeterli bulunmuş, bu sebeple kent kimliğinin önemli 
imgelerinden biri olan tarihi yapılar ve eski Konya evleri göz ardı edilmiştir 
(Koyuncu, 2013;169). Cumhuriyetle birlikte başlayan modernleşme 
serüveni 70’li yıllarda hızlanarak devam etmiştir. Konya da özellikle tarımda 
ve eğitimde meydana gelen gelişmelerle kent görüntüsü de değişmiştir. 
Özellikle kent içinde açılan üniversiteyle birlikte öğrencilerin tercih ettikleri 
kentlerden biri olmuştur. Eğitimini tamamlayanların bir kısmı buradaki 
hayatlarına ve kentin görüntüsüne alıştıkları için meslek hayatlarında da 
Konya’yı tercih etmişlerdir.

Konya, kentin kimliğini besleyen muhafazakârlığı üzerinden hem 
geleneksel hem de modern dünyaya açık, ancak ikilik yaratmayan bir 
yaşam stiline sahip olabilmiştir (Koyuncu, 2013;173). Modernleşmenin 
öngördüğü gelenekseli unut, moderni benimse düşüncesine Cumhuriyetle 
birlikte Anadolu halkı alışmaya bir yandan da bunun nasıl olacağına 
kendini hazırlamaya çalışıyordu. Özellikle Anadolu’nun iç kısımlarında 
Konya gibi yerlerde geleneksel bırakılmıyordu. Bu algının oluşumunda 
Konya’yla bir görülen muhafazakârlık algısının da etkisi olduğu aşikârdır. 
Bu muhafazakârlığın Mevlana gibi önemli bir mutasavvıfın Konya şehriyle 
bütünleşmesiyle yakından ilgilidir. 

Sonuç olarak Konya’yı emsallerinden ayıran asıl özelliği, manevi gelenek 
içinde şekillenen mazisi ve bu maziyi günümüze taşıyan gündelik hayat 
pratiğidir. Konya’nın her zaman bir kutsallıkla ilişkilendirilebilen geçmişi, 
ona ihmal edilmemesi gereken bir ayrıcalık sunmaktadır. Gerek Türk 
modernleşmesinin gerekse küreselleşmenin bireylerin hayat tarzlarına 
yansıyan etkilerine karşı sessiz bir direniş ve mesafeli bir tutum takınan 
Konya’nın tarihi ve kültürel birikimi, dindar-muhafazakâr kimliği ve diğer 
şehirlere kıyaslandığında incelikli, esnek ve dışarıdan gelen kültürel 
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içeride eritme tecrübesine sahip özelliği kentte yaşayanların kimliğini de 
inşa etmektedir. Nitekim sadece Konyalılar değil, Konya’ya dışarıdan göç 
edenlerin önemli bir kısmı da bu dil ve eylem pratiğinin bir yansıması 
olarak tüketim kalıplarından siyasal tercihlerine kadar yaşam tarzlarını 
klasik sosyolojik kuramı zorlayacak şekilde yeniden dönüştürmektedir 
(Koyuncu, 2011: 268). Kent kimliği göç ile birlikte Konya’da yaşamını 
devam edenler geldikleri memleketleri ile Konya arasında kıyas yaparak 
özelinde Konya yaşamına ayak uydurarak şekillendiğini görüyoruz.  Bir 
kentin görüntüsü orada yaşayan halkının yaşam şekli ve ritüellerinin 
yansımasından oluşur. Kent ve kentte yaşayan kişiler birbirinden karşılıklı 
etkilenme durumundadır.

Konyalı Olmayan Konya’da Yaşayan Öğretmenler Üzerine Yapılan 
Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi

Tablo 1. Konya’ya hangi tarihte geldiniz?

Sayı Yüzde Geçerli Yüzde

1951-1980 7 6,5 6,5

1981-1990 9 8,4 8,4

1991-2000 30 28,0 28,0

2001-2010 26 24,3 24,3

2011-2017 35 32,7 32,7

 Toplam 107 100,0 100,0
 
Yarısından fazlası ise 1990-2010 tarihleri arasında gelmişlerdir. 
Katılımcıların büyük çoğunluğunun Konya’ya 2010 sonrası geldiği 
görülmektedir. Öğretmenlerin yaklaşık 20 yıl ve üzeri Konya’da yaşadıkları 
görülmüştür. Yani büyük çoğunluğu Konya’yı tanımaya yetecek kadar 
Konya’da yaşamaktadır.
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Tablo 2. Konya’ya hangi bölgeden geldiniz?

Sayı Yüzde Geçerli Yüzde

İç Anadolu 31 29,0 29,5

Karadeniz 18 16,8 17,1

Doğu 
Anadolu

13 12,1 12,4

Güneydoğu 
Anadolu

10 9,3 9,5

Akdeniz 12 11,2 11,4

Marmara 8 7,5 7,6

Ege 13 12,1 12,4

Toplam 105 98,1 100,0

Cevapsız 2 1,9

Toplam 107 100,0

Konya’ya ortalama %29,4 oranında en fazla İç Anadolu bölgesinden göç 
edilmiştir. Bu da kişilerin kendi kültürlerine, coğrafyalarına yakın olan 
yerleri tercih ettiğini göstermektedir. En az olarak da   %7,6 oranında 
Marmara bölgesinden göç almıştır. Bunun sebeplerini sosyal, kültürel 
aktiviteler bakımından zengin olması, coğrafi koşulların (deniz gibi) cazibesi 
ve İstanbul gibi metropol bir kentin bulunması da etkendir.

Tablo 3. Konya’ya hangi sebeple göç ettiniz?

Sayı Yüzde Geçerli Yüzde

Tayin-atama 57 53,3 53,8

Eğitim 14 13,1 13,2

Sağlık 2 1,9 1,9

Evlilik/ Eş Durumu 20 18,7 18,9

Sükûnet ve huzur için 3 2,8 2,8

Hane halkı fertlerine bağlı olarak 6 5,6 5,7

Diğer 4 3,7 3,8

Toplam 106 99,1 100,0

Cevapsız 1 ,9

 Toplam 107 100,0
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Konya iline göç eden öğretmenlerin yarısı tayin ve atama yoluyla gelmiştir. 
Bunun dışında evlilik sebebi de %18,9 ile önemli bir oran olmuştur. Ayrıca 
bu değerden sonra en fazla tercih edilen %13,2 eğitim olmuştur. 

“Konya’ya ilk olarak üniversiteyi kazanınca geldim. 
Evlenince de Konya’da yaşamaya devam ettim” (P.Ö., 
Kadın, 37, Sivaslı, Edebiyat Öğretmeni).

Katılımcılarımızın yarısından fazlası Konya’ya göç etme sebebi tayin- 
atamadır. Ancak bu noktada erkeklerle kadınlar arasında yapılan t- testinde 
anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. Erkeler daha ziyade tayin- 
atama, kadınlar ise evlilik ve eş durumu cevabını vermişlerdir. Burada 
dikkatimizi çeken bir diğer noktada kadınlar iş ya da evlilik hayatında daha 
çok erkeklere bağlı olma veya takip etmek durumunda kalıyorlar.

Tablo 4. Başka bir yere yerleşmek isteseniz Konya’dan ayrılma sebebiniz 
ne olurdu?

Sayı Yüzde
Geçerli 
Yüzde

Başka bir kente yerleşmek istemem 16 15,0 15,4

Çocukların eğitimi ya da bir iş bulması 16 15,0 15,4

Hayat pahalılığı 2 1,9 1,9

İnsanlar çok çıkarcı 5 4,7 4,8

Memleket hasreti 24 22,4 23,1

Halkın tutuculuğu 10 9,3 9,6

Anne-babamın yanında olmak 31 29,0 29,8

Toplam 104 97,2 100,0

Cevapsız 3 2,8

 Toplam 107 100,0

Katılımcıların ortalama %15,4 ile başka bir kente yerleşmek istemem 
cevabı Konya kentinin yaşanılabilir bir kent olduğunu ayrıca Konya kentinde 
yaşamanın memnuniyetini göstermektedir. Bir taraftan da yerleşik bir 
düzenin bozulmasının zor olduğunu göstermektedir. Konya’dan ayrılma 
sebebine de (ort. %29,8) anne babamın yanında olmak, (ort. %23,1) 
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memleket hasreti cevabı verilmiştir. Bu konu üzerinde durulması gerekir. 
Günümüzde dünya vatandaşlığının konuşulduğu bir zamanda soy nesep 
bağlılığı ön plana çıkmaktadır. Hala geleneksel değerlerden değişmeyen 
bir şeyler var olmaktadır. Ve bunu düşünen öğretmenlerin çoğu da Konya 
da yaşamaktadır. Kendine özgü muhafazakârlığı ile Konya kenti içinde 
yaşadığı bireyleri kendi kültür alanına çekmektedir. Çünkü bir kent, kent 
mimarisi, kişilerin kimliği ve hayatlarıyla anlam bulmaktadır. Ve bu anlam 
atmosferinden içinde bulunan herkes nasibini almaktadır. Ayrıca %1,9 
oranında hayat pahalılığı seçeneği öğretmenler için Konya’nın ideal bir 
memur kenti olduğunu göstermektedir.

Yapılan Anova testinde 1951-1980 tarihinde göç eden 56-65 yaş 
aralığındaki öğretmenler Konya’dan ayrılmak istememektedirler. Sebeb 
olarak da çocukların iş bulması ya da eğitimi cevabını vermişlerdir. 2011-
2017 tarihi arasında Konya’ya göç eden yetişkin ve genç öğretmenler ise 
Konya’dan ayrılma sebebi olarak memleket hasreti, halkın tutuculuğu ve 
yobazlığı, anne babanın yanında olmak cevaplarını vermişlerdir. Verilerden 
yola çıkarak 2000’li tarihlerde gelen öğretmenler Konya’nın kendine has 
muhafazakârlığı nedeniyle Konya kültürüne tam adapte olamamışlardır. 
1950’lili yıllarda gelen öğretmenler ise zorunlu sebepleri dışında 
kendilerine ait kurulu düzenleri bozmak istememeleri de bir sebep olarak 
yer almaktadır.
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Tablo 5. Konya denilince aklınıza ilk ne geliyor?

Sayı Yüzde Geçerli Yüzde

Hz. Mevlana-ems 50 46,7 52,6

Etli Ekmek 12 11,2 12,6

Muhafazakâr 3 2,8 3,2

Maneviyat-Din 2 1,9 2,1

Huzur, sakinlik, güven, hoşgörü 8 7,5 8,4

Büyük yüz ölçümü-büyük şehir 4 3,7 4,2

Selçuklu şehri-kültür şehri-tarihi 
yerler

2 1,9 2,1

Tarım 1 ,9 1,1

Ulaşım ve eğitim rahatlığı 1 ,9 1,1

Temiz şehir 1 ,9 1,1

İşim-eşim 3 2,8 3,2

Kozmopolit şehir 1 ,9 1,1

Yobaz, gerici, kaba insanlar, 
kural tanımazlık, güven 
vermeyen insanlar

5 4,7 5,3

Rutin, renksiz, neşesiz şehir 2 1,9 2,1

Toplam 95 88,8 100,0

Cevapsız 12 11,2

  Toplam 107 100,0

Yapılan anket sonucunda Konya denilince aklınıza ilk ne geliyor sorusuna 
ortalama %52,6 ile öğretmenlerin çoğunluğunun cevabı Hz. Mevlana ve 
Şems olmuştur. Konya’nın tarihi ve manevi değeri bireylerin algısında 
olumlu bir etkiye sahip olmaktadır. Bunun yanında Konya’nın tarihi bir 
kent özelliği de vardır. Mevlana ve Şemsten sonra etli ekmek Konya’nın 
tanıtımında önemli bir yere sahiptir fakat Konya’nın tanınmasında Mevlana 
başat faktör olmuştur. Hatta Konya kenti Mevlana ile özdeşleşmiştir. Konya 
dışında yaşayanlar üzerine yapılan bir anket çalışmasında Mevlana’nın 
Konya’da olması şehir açısından birinci sırada ayırt edici olarak kabul 
edilmiştir (%29,6). Büyük bir şehir olması ikinci (%8,5), dindar insanların 
yaşadığı manevi bir şehir olması ise üçüncü (%6,4) şehri ayırt edici özellik 
olarak tercih edilmiştir (Türkiye’de Konya İmajı Araştırması, 2005:79). 

Ort.%8,4 oranında ise huzurlu güvenli bir şehir olarak görülmektedir. Bunu 
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sağlayan unsurlardan biri de sosyal medya olmuştur. Konya’nın güvenli 
bir kent olduğu algısını yerleştirmiştir. Ort. %5,3 oranında ise yobaz gerici 
ve kaba insanlar olarak değerlendirilmiştir. Konya’nın gerek küreselleşme 
gerekse seküler temelli Türk modernleşmesi karşısında takındığı ve 
bireylerin hayat tarzlarına yansıyan sessiz direniş ve mesafeli tutum çoğu 
zaman şehrin yobazlık ya da gericilikle anılmasına zemin hazırlamıştır. 
Bununla birlikte bu sessiz direniş ve mesafeli tutum kentin muhafazakâr 
kimliğini besleyen en önemli parametreler olagelmiştir.

Tablo 6. Konyalıları nasıl tanımlarsınız?

Sayı Yüzde Geçerli Yüzde

Dindar 11 10,3 10,7

Yardımsever 10 9,3 9,7

Hoşgörülü 4 3,7 3,9

Temkinli ve mesafeli 16 15,0 15,5

Yobaz ve gerici 7 6,5 6,8

Cömert 1 ,9 1,0

Muhafazakâr 31 29,0 30,1

Dışa kapalı 23 21,5 22,3

Toplam 103 96,3 100,0

Cevapsız 4 3,7

 Toplam 107 100,0

Öğretmenler Konyalıları (ort. %30,1) muhafazakâr, (ort. %15,5) temkinli 
ve mesafeli, (ort. %10,7) dindar, (ort. %9,7) yardımsever, (ort. %6,8) yobaz 
ve gerici olarak tanımlamışlardır.

Öğretmenlerin komşularının Konyalı olması ile Konyalıların temkinli ve 
mesafeli davrandığını deneyimlediklerini göstermiştir.

 “Konyalı komşularım yabancılara karşı temkinli ve 
mesafeliler. Kaynaşmak için süreç gerekiyor. Kendi 
içlerinde birbirlerine yetiyorlar, akraba tutkunluğu çok 
fazla olduğu için görümce, elti oturması gibi sürekli 
akrabalarla vakit geçiriyorlar” (M.Ö. 45, Kadın, Ankaralı, 
Felsefe Öğretmeni).

Ayrıca Konya ilinde STK ve yardım kuruluşlarının fazla ve aktif olması da bu 
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düşüncelerinde etkili olmaktadır.

 “Konya’da yardımlaşma çok fazla, gizli yardımlaşma 
var. Okul aidatını vermek istemeyen öğrenci ya da 
aileler yardım toplanacağı zaman tereddütsüz yardım 
ediyorlar” (T. T., 36, Erkek, TDE Öğretmeni, Elazığlı).

Bu oranlardan muhafazakârlığın en fazla çıkması Konya’nın süregelen 
sosyal dokusundan kaynaklanmaktadır. 

Tablo 7. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Sorusu ile yapılan Anavo testi
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1
Konya yaşamak için 
ideal bir kenttir.

Yüzde 5,7 8,6 21,0 49,5 15,2

Sayı 6 9 22 52 16

2

Muhafazakâr bir kent 
olduğu için Konya’yı 
seviyorum

Yüzde 8,8 12,7 39,2 26,5 12,7

Sayı 9 13 40 27 13

3

Konya halkı 
misafirperver değildir. Yüzde 19,4 27,2 31,1 17,5 4,9

Sayı 20 28 32 18 5

Türkiye’de muhafazakârlık deyince akla ilk gelen şehirlerden biri Konya’dır. 
Konya kimilerine göre dindarken temelde muhafazakâr kimliğiyle de 
bu kimliğin taşıyıcılarına ideal bir yaşam sunar. Dolayısıyla İslamcılar, 
muhafazakârlar ve milliyetçi- muhafazakârlar için Konya’daki yaşam biçimi 
örf, adet ve kültürel ögeler tam da bu kesime hitap eden bir yaşam biçimi 
sunar. Buna karşın sosyal-demokratlara yaşam alanı sunmamaktadır. 
Nitekim yapılan Anova testinde sosyal-demokratlarla İslamcılar, 
muhafazakârlar ve milliyetçi-muhafazakârların anlamlı şekilde farklılaştığı 
görülmüştür.
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Tablo 8. Kendimi Konyalı kabul ediyorum, Konyalı olarak görüyorum.

Sayı Yüzde
Geçerli 
Yüzde

Kesinlikle Katılmıyorum 27 25,2 27,0

Katılmıyorum 24 22,4 24,0

Ne Katılıyorum Ne de Katılmıyorum 18 16,8 18,0

Katılıyorum 22 20,6 22,0

Kesinlikle Katılıyorum 9 8,4 9,0

Toplam 100 93,5 100,0

Cevapsız 7 6,5

  Toplam 107 100,0

Katılımcıların ortalama %31’i yani yaklaşık üçte biri kendini Konyalı olarak 
görmektedir. Bu durum Konya kent kimliğinin sadece yerli halkın değil, 
Konya’ya dışarıdan göç edenlerin kimliğini de inşa ettiğinin bir göstergesidir. 
Küreselleşmenin kentleri ve kimlikleri tek tipleştirdiği bir dönemde bu 
inşa süreci Konya’ya ihmal edilmemesi gereken bir ayrıcalık sunmaktadır. 
Ek olarak, katılımların içerisinde İç Anadolu bölgesinden göç edenlerde 
benzerlikler sebebiyle Konya kültürüne daha kolay uyum sağlamış ve 
ilerleyen süreçte kendini Konyalı gibi hissetmiştir. Hatta bu durum tutum 
ve davranışlarında da ortaya çıkmaktadır. Örneğin; düğün, sünnet, cenaze 
gibi merasimlerini Konya’nın usullerine göre yapmaktadırlar.

“Oğlumun sünnet düğününü Konya’da yaptık. Konya’nın 
yemekleri çok güzel, çeşitlilik fazla biz de sünnet 
düğününde Konya’nın meşhur yemeği olan Konya 
pilavından ikram ettik” (O. İ. Erkek, 45, Karabüklü, Sınıf 
Öğretmeni).
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Tablo 9 
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1 Konya huzurlu ve 
güvenli bir kenttir.

Yüzde 5,7 5,7 21,0 47,6 20.0

Sayı 6 6 22 50 21

2 Konya sosyal, 
kültürel aktiviteler 
açısından zengin 
bir kenttir

Yüzde 12,5 18,3 28,8 31,7 8,7

Sayı 13 19 30 33 9

3 Konya eğitim 
imkânları açısından 
gelişmiş bir kenttir.

Yüzde 2,9 7,8 20,4 52,4 16,5

Sayı 3 8 21 34 17

4 Konya sağlık 
imkânları açısından 
gelişmiş bir kenttir

Yüzde 3,9 7,8 16,5 53,4 18,4

Sayı 4 8 7 55 19

5 Konya sanayisi 
gelişmiş bir kenttir

Yüzde 7,9 18,4 51,5 22,3

Sayı 8 19 53 23

6 Konya ticareti 
gelişmiş bir kenttir

Yüzde 1,0 9,7 18,4 49,5 21,4

Sayı 1 10 19 51 22

7 Konya metropol bir 
kenttir.

Yüzde 5,9 21,8 27,7 32,7 11,9

Sayı 6 22 28 33 12

8 Konya yaşanabilir 
memur kentidir.

Yüzde 1,9 14,6 25,0 43,3 19,2

Sayı 2 11 26 45 20

Öğretmenlerin çoğu büyük bir oranda Konya’nın huzurlu ve güvenilir bir 
şehir olması sanayi, ticaret, eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlarda gelişmiş 
olmasına katılmaktadır. Bu durum Konya›nın öğretmenler için ideal bir 
memur kenti olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı Konya öğretmenler 
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için tercih sebeplerindendir ve verilerden de görüldüğü üzere Konya’dan 
ayrılmak istememektedirler.

Tablo 10
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1 Konya’nın 
mutaassıplık ve 
gelenekselliği 
dindarlığın üzerine 
çıkmıştır

Yüzde 6,4 16,0 35,1 21,3 21,3

Sayı 6 15 33 20 20

2 Oğlumu ve 
kızımı Konyalı 
ile evlendirmek 
isterim.

Yüzde 27,3 19,2 37,4 11,1 5,1

Sayı 27 19 37 11 5

3 Hz. Mevlana 
Konya’da ticari 
bir araç olarak 
kullanılıyor.

Yüzde 6,8 20,4 34,0 22,3 16,5

Sayı 7 21 35 23 17

Konya’nın mutaassıplık ve gelenekselliğinin dindarlığın üzerine çıktığına 
öğretmenlerin yarıya yakını katılmışlardır. Bu bağlamda özelde Konya 
olmak üzere genel olarak kendini dindar olarak tanımlayan herkes için 
bu durum geçerli olmaktadır. Dini kendine göre yorumlayan, kendine ait 
kurallar koyan kişilerin dindarlığı bağnazlığa dönüşmektedir. 

“Konyalıların mutaassıplık ve gelenekselliği dindarlığı 
üzerine çıkmış. Genel görünüm dindar fakat ahlak 
ilkelerine aykırı davranabiliyorlar. Birçok şey adet haline 
gelmiş özünü yitirmiş” (N. Ö. ,37 Kadın, TDE Öğretmeni).

Bununla birlikte her bir soru için kararsızların oranının oldukça yüksek 
olması sorularda ifadesini bulan hususlara ilişkin katılımcıların kesin hüküm 
vermekten kaçındığı ya da en azından konu ile ilgili kafa karışıklığının 
devam ettiğini göstermesi açısından anlamlı bir veridir. 
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Katılımcıların %46,5 i ise çocuklarını Konyalı ile evlendirmek istememektedir. 
Bu durumun Konya’nın çok geleneksel olması, adetlerinin ağır olması 
özellikle kayınvalide ve gelin ilişkilerinin son derece geleneksel bir ilişki 
formuna sahip olması beraberinde de kuşaklar arasında çatışmaların 
oluşmasının etkisi vardır.
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Sonuç

Bu çalışmada Konya’ya Konya dışından gelmiş ve öğretmenlik mesleğini 
icra eden öğretmenlerimizin zihinlerindeki Konya imgelemi yapılan anketle 
ortaya konulmuştur. Bunun sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ile kent 
imgelemi ve göç olgusunun öğretmenler gözüyle yansıması görülmüştür. 

Konya kendine özgü değerleri zamanın ruhuna uygun değişimiyle taşıdığı 
modernliği, kendine göre yorumlamış, geleneksellik ve modernliğin 
harmanlandığı kentlerden biri olmuştur.

Öğretmenlerden alınan cevaplara göre çoğunluğun Konya kentinde tayin-
atama sebebiyle, bir kısmının güvenli ve huzurlu bir kent olduğu için, 
bazılarının ise memlekete yakın olduğu için Konya’yı tercih ettiklerini 
söylemişlerdir.  Konyalı olmayan bu öğretmelerin Konya’ya geldiğinde 
karşılaştığınız en önemli sorun nedir sorusuna çoğunluğunun cevabının 
güçlük yaşamadım olmuştur. Memleket algısı çok kıymetli ve herkes için 
biricik olmasına rağmen öğretmenlerin Konya’ya çabuk uyum sağlaması 
hem kent halkı hem de öğretmeler için olumlu bir etki olmaktadır. Uyum 
içinde yaşamayı sürdürmek ise günümüzün en büyük ihtiyaçlarındandır. 

Bazılarına göre Konya yobaz ve gerici; bazılarına göre de muhafazakâr ve 
huzurludur. Bu yüzden kent imgesi herkes için farklılaşmaktadır. Oluşan bu 
farklılık ise ortaya çıkacak bütünlüğün ilk adımıdır. 

Bu çalışmada Konyalı olmayan öğretmelerin zihinlerindeki Konya kent 
algısı gösterilmiştir. Konya’ya dair algılarının nasıl oluştuğu sorusuna 
ve Konya denince aklınıza ilk ne geliyor sorularına verdikleri cevaplar 
ise araştırmamızın önemli kısımlarındandır. Konya denince ilk akıllarına 
Mevlana ve Şems gelmektedir. Konya denince Mevlana hazretleri ve 
onun verdiği bir ruhaniyet akla gelmesi doğaldır. Kent artık Mevlana’sıyla 
bütünleşmiştir. Muhafazakârlığının temellerinden biri de şüphesiz 
Mevlana’sından kaynaklanmaktadır.  Daha önce Konya’ya gelme sebepleri 
arasında da Mevlana türbesi ziyaretleri olmuştur. 

Genel itibariyle öğretmenlerimiz gözüyle baktığım göç olgusunun 
memleket düşüncesini silmediğini ama kenti güzelleştirenin ise insanın 
kendisi olduğu kanaatine varmama vesile olmuştur. O kentin havası 
solunmadan ve yaşamadan sadece önyargılarla yaklaşmanın yanlışlığına 
da vurgu yapmak doğru olacaktır.
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TÜRKİYE’YE GÖÇ ETMİŞ AHISKALI TÜRKLERİN 
KÜLTÜREL KİMLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BURSA ÖRNEĞİ

Melek MAMMADOVA1

                                                                  

Özet

Çalışmanın konusunu teşkil eden Ahıskalı Türkleri, 14 Kasım 1944 yılına 
kadar şimdiki Gürcistan sınırları içerisinde yer alan ve tarihi bir Türk yurdu 
olan Ahıska’da yaşamıştırlar. SSCB yönetimi “sınırların sosyal olarak teh-
likeli ve güvenilmeyen gruplardan temizlenmesi” kararı çerçevesinde 1944 
yılında Rus olmayan gruplara karşı etnik temizleme gerçekleştirmiştir. Bu 
karar çerçevesinde Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Çeçenler, İnguşlar ve 
Kalmuklar yurtlarından Orta Asya’ya ve Sibirya’ya sürgün edilmişlerdir. 
Stalin’in sürgün politikası kapsamında sürgün edilen bu etnik kimliklere 
1956’dan itibaren vatanlarına geri dönme izni verilse de Ahıskalı Türklere 
bu izin verilmemiştir. Bugün çoğunluğu eski SSCB topraklarında (Rusya Fed-
erasyonu, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna) ABD 
ve Türkiye’de yaşamaktadırlar. Türkiye’ye ilk göçler 1992 yılından başla-
yarak günümüze kadar devam etmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de doğmuş 
veya küçük yaşta gelmiş olan Ahıskalı gençler göç, kimlik ve aidiyet ka-
vramları bağlamında irdelenmekte ve analiz edilmektedir. Türkiye’de ye-
tişen Ahıskalı gençler “Kendilerini nasıl tanımlıyorlar?”, “Kimliklerini nasıl 
inşa ediyorlar?”, “Ahıskalı Türk kimliğini hangi kültürel kodlarla yaşatıyor-
lar?”, “Kendini en çok nereye ait hissediyorlar?”, “Toplumsal alanda ne gibi 
zorluklarla karşılaşıyorlar ve bu sorunlar onların hayatını nasıl etkiliyor?”, 
“Kültürel kimliklerine ne derecede hakimler?” soruları bu çalışmanın temel 
problemini oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi, sürgün ve göç sürecini 
idrak edebilecek yaşta (yirmi yaş üstü) olan Ahıskalı gençlerdir. Detaylı 
veri sağlamak adına çalışmada nitel yöntem kullanılmış, bu kapsamda 
yarı yapılandırılmış mülakat ve katılımlı gözlem tekniklerinden istifade 
edilmiştir. Araştırma kapsamında on üç kişiyle görüşülüp derinlemesine 
mülakat yapılmış ve ses kaydı alınmıştır. Çalışmada kültürel kimlik ve 
aidiyet ile ilgili veriler analitik bir perspektifle sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ahıskalı Türkler, Göç, Sürgün, Kültürel kimlik, Aidiyet. 

1  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi  
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Giriş 

İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göç aynı zamanda insanların farklı 
kültürlerle etkileşimini ve değişimini sağlayan bir insan hareketliliğidir. 
Bu hareketlilik göçmenler için çok sayıda sorunu da beraberinde 
getirmektedir. Bunların başında ise kültürel kimlik ve aidiyet gelmektedir. 
Bununla birlikte bir zorunlu göç türü olan sürgün süreci daha da zorlu hale 
getirmektedir. Literatürde “zorlama göç”, “mecburi göç”, “nüfus trans-
feri” gibi farklı içerikli anlamlar taşıdığından dolayı sürgün kavramının 
tanımlamasını zorlaştırmaktadır. Sürgün “işkence, baskı ve her türlü onur 
kırıcı acılar eşliğinde istenmeyen bir toplumun kendi yurtlarından zorla 
çıkarılmalarıdır” (Bayraktar, 2014:37). 

Sürgüne maruz kalmış bir toplum kendini koruma ve varlığını sürdürme 
psikolojisiyle hareket etmekte ve kapalı topluluk özelliği almaktadır. 
Çalışmanın konusunu teşkil eden Ahıskalı Türkler SSCB yönetimi tarafın-
dan 14 Kasım 1944 yılında ana vatanları olan Ahıska’dan Orta Asya ülkel-
erine ve Sibirya’ya sürgün edildikten sonra içine kapanık ve konservatif 
bir yaşam pratiği sergilemişlerdir. Bugün dünyanın ondan fazla ülkesinde 
yaşamlarını sürdürüyor olmalarına karşın dillerini, dinlerini, geleneklerini 
kısacası kültürel kimliklerini yaşatıp sürdürmektedirler. 

Ahıskalı Türkler üzerine yapılmış çalışmalar incelediğinde söz konusu 
çalışmaların daha ziyade sürgün hayatı ve yaşanan olayların tarihsel 
süreç içerisindeki konumu üzerine olduğu görülmektedir. Türkiye’ye göç 
etmiş Ahıskalı Türkler üzerine yapılmış çalışmalar ise genellikle sosyal en-
tegrasyon ve göç nedenleri üzerinedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’ye 
çocuk yaşlarda gelmiş veya burada doğmuş ve Bursa merkezde yaşayan 
Ahıskalı gençlerin kültürel kimlik bilinci ve aidiyet duygularını incele-
mektir. Bunu yaparken kültürel kimlik, törensel ritüeller (nişan, düğün, 
sünnet, yas) dil, evlilik, kıyafet, ev dekorasyonu, kendini tanımlama ve 
aidiyet parametreleri üzerinden açıklanacaktır. 

Tarihi ve Coğrafyasıyla Ahıska ve Ahıskalı Türkler

Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Ahıska, 1828’e kadar Kuzeydoğu Anado-
lu’nun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ardahan iliyle sınırı teşkil eden Ahıs-
ka, şimdiki Gürcistan sınırları içerisinde kalan eski bir Türk yurdudur. Abas-
tuman, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi önemli yerleşim 
birimleri ile iki yüzden fazla köyün merkezi olan Ahıska şehri, Türkiye sınırı-
na yaklaşık 15 km. mesafede bulunmaktadır. Ahıska, Kıpçak Atabek devle-
tinin başkenti, Osmanlı döneminde ise Çıldır eyaletinin merkezi olmuştur 
(Zeyrek, 2001). 1829 yılına kadar Osmanlı toprakları içerisinde yer alan 
Ahıska, Edirne antlaşmasıyla Ruslara savaş tazminatı olarak verilmiştir. Bu 
tarihten itibaren Ahıska için zorlu günler başlamıştır. 
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 İster Çarlık isterse de Sovyetler döneminde Ahıskalı Türkler, Türkiye ile sınır 
bölgesinde yaşadıkları ve Türk oldukları için Ruslar tarafından güvenilmey-
en bir grup olarak görülmüşlerdir. Bu nedenle II. Dünya savaşına kadar 
Ahıska Türkleri askere alınmamışlardır. 1940-1945 Rus-Alman savaşında 40 
bin civarında Ahıskalı Almanlarla savaşmak üzere ön cepheye sürülmüştür. 
Geride kalan kadın, çocuk ve yaşlılar ise Ahıska-Borcom demir yolu hat-
tı inşaatında çalıştırılmıştır. Demir yolu inşaatı 1944 yılının ekim ayında 
bitmiş ve 14 Kasım’da kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan Ahıska Türkleri 
kendi elleriyle yaptıkları demir yoluyla hayvan vagonlarına bindirilerek 
vatanlarından Orta Asya ülkelerine sürgün edilmişlerdir. Böylece, 30.000 
Ahıskalı Özbekistan’a, 40.000’i Kazakistan’a ve 16.000 kişi ise Kırgızistan’a 
yerleştirilmiştir (Zeyrek, 2001:45). Sürgünün arkasındaki temel sebeplere 
kısaca değinilecek olursa bunlar; jeopolitik hesaplar, Türkiye ile olan sınırın 
yakınlığından kaynaklanan endişe ve en önemlisi Kafkasya’da olan Türk-
Müslüman nüfusu azaltmak olmuştur (Kolukırık, 2011:168). 

1956 yılına kadar Ahıska Türkleri sürgün edildikleri bölgelerde sıkıyönetime 
tabi tutulmuşlardır. Şöyle ki, sürgün edildikleri bölgeden farklı bir bölgeye 
göç etmeleri yasaklanmış hatta akrabalarını görmek için karşı köye bile iz-
insiz gidememişlerdir (Buntürk, 2014:136). Sürgün şartlarının gayri insanı 
olmasından dolayı ve sürgün edildikleri bölgelerdeki kötü şartlar sonu-
cunda 34 bine yakın kişi açlık ve soğuktan ölmüştür (Bayraktar, 2013:63). 
1956 yılından sonra dolaşım yasası kaldırılmış ve Stalin’in sürgün politikası 
kapsamında sürgün edilen etnik kimliklere “itibarı iade etme politikası” 
uygulanmış ve vatanlarına geri dönme izni verilmesine rağmen Kırımlı ve 
Ahıskalı Türklere bu izin verilmemiştir. Ayrıca 1989 yılında Sovyet yönetimi 
tarafından sürgün ve baskılar haksızlık olarak ilan edilse de ve maruz kalan 
halklara haklarını geri verme kararı alınsa da (Çomak, 2012:172) Ahıska 
Türkleri 72 yıldır sürgünde yaşamaktadırlar. Sürgün edildikleri bölgelerden 
birkaç kez zorunlu göçlere maruz kalmışlardır. Bugün Rusya Federasyonu, 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Türkiye ve 
ABD yaşamaktadırlar ve sayılarının 500-600 bin civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Ahıska bölgesinden ilk göçler 1829 yılında Edirne antlaşmasından sonra 
yani bölgenin Rusya’ya bırakılmasından sonra başlamıştır. Bu olaydan son-
ra Ahıska’dan Anadolu’ya toplu göçler başlamıştır. Fakat 14 Kasım 1944’de 
ana vatanlarından koparılışlarından sonra Ahıskalı Türkler için bitmeyen 
bir sürgün ve göç hayatı başlamıştır. 1956-1958 yılları arasında (Stalin’in 
ölümünden sonra) sürgün edildikleri Orta Asya ülkelerinden Azerbay-
can’a göç etmeye başlamıştırlar. Bu göçün temel gayesi Azerbaycan’ın bir 
Kafkasya ülkesi olması ve ana vatana yakın bir mevkide yerleşmesinden 
dolayı doğabilecek ilk fırsatta Ahıska’ya geri dönmek olmuştur (Buntürk, 
2014:136). 
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1989 yılına gelindiğinde ise Fargana faciası olarak tarihe gecen ve bazen 
de ikinci sürgün olarak nitelendirilen zorunlu göçe maruz kalmıştırlar. Öz-
bekistan’ın Fargana bölgesinde yaşamakta olan Ahıskalı Türklerle Özbekler 
arasında çıkan kişisel bir kavga zamanla iki kardeş halk arasında kitlesel 
bir husumete dönüşmüş ve sonuç olarak Ahıskalıların çoğu evlerini, mülk-
lerini bırakarak ve çok sayıda can kaybı vererek bu bölgeyi terk etmek zo-
runda kalmışlardır (Seferov ve Akış, 2008:401). Bu ikinci sürgün dehşetini 
yaşayanların kimisi Rusya’nın iç kesimlerine ve Krasnodar bölgesine, kimi-
leri ise Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’daki akrabalarının yanına göç 
etmişlerdir.

Fargana olaylarından sonra Rusya’nın Krasnodar bölgesine göç ettirilen 
Ahıska Türkleri, 2004 yılında buradaki aşırı milliyetçi kesimlerin baskısı ned-
eniyle buradan da ayrılmak zorunda kalmışlardır. Yeni bir Fargana olayının 
yaşanmasından kaygılanan Ahıskalılar yeni mekân arayışına yönelmiş 
ve ABD hükümeti tarafından verilen oturma iznine bağlı olarak Amerika 
Birleşik Devletleri’ne göç etmişlerdir. ABD Nüfus, Sığınmacı ve Göçmen 
Bürosunun (PRM) verilerine göre 2006 ortalarında yaklaşık 9 bin Ahıskalı 
Türk ABD’ye yerleşmiştir (İbrahimov ve Kahraman, 2013:81). 

Ahıska Türklerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk göçleri ise 1992 yılında 
başlamıştır. TBMM’nin 92/3835 nolu kararıyla 1992-1993 yıllarında 150 
daha sonraki yıllar içinse 350 ailenin Türkiye’ye iskanlı göçmen olarak alın-
masına karar verilmiştir. İlk aşamada 1993 yılında 150 aileden oluşan to-
plamda 750 kişi (70 aile-319 kişi Kazakistan, 30 aile-163 kişi Azerbaycan, 
20 aile-231 kişi Kırgızistan ve Rusya Federasyonu ve 10 aile-37 kişi Özbeki-
stan) Türkiye’ye kabul edilmiştir. (İbrahimov ve Kahraman, 2013:84). Bu ilk 
yerleştirilenler dışında gelenler daha çok kendi imkânlarıyla Bursa, İstan-
bul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlere yerleşmişlerdir. 
En çok yerleşilen bölgelerin başında Bursa gelmektedir. Bursa’nın merkez 
ilçelerinin yanı sıra, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçeleri Ahıskalı Türklerin 
yoğun olarak yerleştikleri yerlerdir (Yılmaz ve Mustafa, 2014:6). 

Kültürel Kimlik

İnsanların hangi ırktan olursa olsun, ister “ilkel” isterse de “gelişmiş” olsun 
eşit ve benzer yeteneklere sahip olduğu, fakat edindikleri kültürel içeriğin 
yaşanan ülkeye, topluma, bölgeye, yerleşim yöresine ve aileye göre büyük 
oranda değişebilir olduğu gözlemlenmiştir (Güvenç, 1999:279). Bu yönüyle 
kültürel alan sosyoloji için bir laboratuvar niteliği taşımaktadır. 

Kültür üzerine birçok tanım ve yaklaşım mevcuttur. Fakat Bozkurt Güvenç’e 
göre kültür kavramı için en kapsamlı tanımı Tylor yapmıştır. Bu tanıma 
göre “Kültür, toplumun üyesi olarak insan türünün öğrendiği, bilgi, ge-
lenek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıklarının karmaşık 
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bütünüdür” (Güvenç, 2002:55). Bu bütün bir toplumun kültürel kimliği-
ni oluşturmaktadır. Kültürel kimlik, biyolojik özelliklerle ilişkili değildir, o 
kültür içinde sosyalleşme süreciyle kazanılmaktadır. Doğuştan biyolojik bir 
farklılık olsa bile önemli olan yüzyıllarca aynı kültürü paylaşan ve o toplu-
ma ait olan insanların birliktelik şuurudur. Bu anlamda kültürel kimlik, 
doğduktan sonra kazanılan ortak değerlerle bağlantılı olup o kültüre olan 
aidiyet duygusudur (Erkal, 1998:107).

Kültürel kimlik, “ben kimim?” ve “biz kimiz?” sorularına verilen cevabın 
kendisidir. İnsan ilk olarak ben kimim? Sorusunu sorar. Ardından sosyal 
grupların içine dahil oldukça “biz kimiz?” sorusuna yanıt aramaya başlar. 
Kültürel kimlik tam da bu soruya cevap vermektedir. Bu anlamda kültürel 
kimlik ortak kültürü paylaşan insanların kimliğidir (Erkal, 1997:174). 
Kültürel kimliğin bireyi aşan toplumsal bir boyutu vardır. Bu kimliğin 
toplumsal yönüyle birebir ilişkilidir. Şöyle ki, insan içinde doğduğu toplum-
la kültür yoluyla iletişim kurmakta ve bu kültüre bağlı olarak kendi kimliği-
ni inşa etmektedir. Yani kimlik kültürden ayrı düşünülemez. Bu anlamda 
kültürel kimlik de sosyal ve kültürel çevreyle birlikte düşünüldüğü zaman 
bir anlam ifade etmektedir. Belirli bir kültür içerisinde sosyalleşen, ondan 
pay alan ve aidiyet şuuru hisseden insan, kendi kültür çevresini temsil 
eden kimliği de taşır hale gelmektedir. Yani kültür kendini fertte temsil 
eder hale gelir ve aynı zamanda ona kimliğini kazandırır (Erkal, 1997:174). 
Bu kazanım sosyal öğrenme süreciyle kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.

Kültürel kimlik bir toplum kültürel değerleri ve kültürel birikimidir. Bu 
açıdan bakıldığında kültürdeki herhangi bir unsur tek başına kültürel kim-
liği açıklamada yeterli değildir. Örneğin, tek başına dil bir kültürel kimliği 
temsil edemez. O sadece bir bütünün parçasıdır. Kültürel kimlik bir toplu-
mun yediği yemekten, giydiği giysiye, konuştuğu dilden, evlendiği kişiye, 
ettiği danstan, davranış biçim ve ritüellerine kadar geniş bir yelpazede 
çok sayıda öğeyi içine almaktadır. Aynı şekilde bunlardan birinin değişmiş 
olması kültürel kimliğin tamamen değişmiş olması anlamına gelmez. Bu 
değişim zaten olağandır. Bozkurt Güvenç’e göre (1999:290) en durağan 
toplumlarda bile art arda gelen iki kuşak birbirine benzememektedir. Yani 
bir kültürel değişim her zaman söz konusu olmaktadır.  

Ahıska Türklerinde Kültürel Kimlik ve Aidiyet

Etnik aidiyet ve kültürel aidiyet bireyin müdahalesi dışında gelişen ol-
gulardır ve bireyin bu aidiyetlere sahip olması için herhangi bir eylemi 
gerçekleştirmesi gerekmemektedir. Dolasıyla birey herhangi bir eylemde 
bulunmaksızın kimlik sahibi olmaktadır (Karaca 2006’dan akt; Alptekin, 
2011:72). İnsan tarihsel süreç içerisinde inşa ettiği kimliğini göçle bera-
ber gittiği yeni mekânlara beraberinde götürmektedir.  Ahıska Türkleri de 
yaşamış oldukları sürgün ve göçlerle beraber kendi kimliklerini gittikleri 
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mekânlara taşımışlardır. 

Araştırma kapsamında kimlik ve kendini tanımlama ile ilgili olan “Kendi-
nizi nasıl tanımlarsınız/tanıtıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların tamamının 
birbirine yakın cevaplar verdiklerini görmekteyiz ve rahatlıkla söyleyebili-
riz ki Türkiye’de doğmuş veya buraya küçük yaşta gelen Ahıskalılar kendi 
kimliklerini etnik köken üzerinden inşa etmektedirler. Örneğin bir katılımcı 
bu soruya;

“Türküm, memleketim Ahıska’dır diyorum. Nerden geldin 
denildiğinde Azerbaycan’dan diyorum o zaman nasıl Ahıska 
Türkü oluyorsun diyorlar. Sonra ister istemez tarihimizi anlat-
mak zorunda kalıyorum” (İ. K., Erkek, 24).

Yine başka bir katılımcı; 

“Ahıskalıyım diyorum. Tabi bilenler oluyor bilmeyenler oluyor. 
Bilmeyenlere de anlatıyoruz” (E, Erkek, 21). 

Başka bir katılımcı; 

“Ahıska Türkü olduğumu söylüyorum fakat genellikle “Alas-
kalı mı?” diye bir tepki alınca bildiğim kadar Ahıska ve Ahıska 
Türklerini anlatıyorum.” (L, Kadın, 23).

Araştırmaya katılan katılımcıların tamamı kendilerini Ahıskalı olarak 
tanıttıklarını fakat çoğunlukla Türkiye’de birçok insanın bu konuda bilgis-
inin olmadığından dolayı ister istemez Ahıska ve Ahıska sürgününü kısaca 
özetlediklerini söylemektedirler. Çevredeki insanların Ahıska Türklerinin 
tarihsel tecrübesine yabancı oluşu, Ahıskalıları her seferinde kendi tari-
hlerini anlatmaya zorlamaktadır. Bu da kendi tarihlerini öğrenmek ve her 
seferinde anlatmak zorunda kaldıkları için tarihle olan bağlarını daima 
canlı tutmalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu da onların aidiyet 
duygusunu güçlendirmektedir. Ahıska denildiğinde aklınıza gelen ilk şey 
nedir? Sorusuna katılımcıların tamamına yakınının “ait olduğum toprak-
lar” cevabını vermeleri gençlerin kimlik ve aidiyet duygularının ve aynı za-
manda tarih bilgilerinin de güçlülüğüne gönderme yapmaktadır. Örneğin 
bir katılımcı;

“Ahıska denildiğinde aklıma ait olduğum yer, Anadolu’nun 
Kafkasya’ya açılan kapısı ve yetim kalmış kadim topraklar 
geliyor” (İ, Erkek 26).   

Bu soruda cinsiyetler arası bir farklılaşma göze çarpmaktadır. Şöyle ki kadın 
katılımcıların tamamına yakını “Ahıska” denince akıllarına ilk gelen şeyin 
sürgün olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin bir katılımcı; 
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“Ahıska denilince aklıma ilk gelen şey kötü anılar, büyükler-
imizin yaşamış olduğu o kötü sürgün olayları” (D, Kadın, 29).  

Bireyin kendini bir yere ait hissetmesi ait olunan yerin kültürel dokusuy-
la ve kimlik referansıyla ilişkilidir. Kendinizi nereye ait hissediyorsunuz? 
Sorusuna katılımcılara tamamına yakın kendilerini Türkiye’ye ait hisset-
tiklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte kendi memleketleriyle olan gönül 
bağlarını yitirmedikleri de görülmektedir. Ahıska Türkleri SSCB döneminde 
kimliklerinin uyruk bölümüne sadece “Türk” yazılan yegane topluluk 
olmuştur. Bugün Türkiye’de yaşayan Ahıskalı gençlerin Osmanlı kimliğini 
referans alarak bireyin temel ihtiyacı olan aidiyet duygularını tatmin et-
tikleri görülmektedir. Bu durum katılımcıların aidiyet değerlendirmel-
erinde açıkça görülmektedir. 

  “Kendimi Türkiye Cumhuriyeti’ne ait hissediyorum. Ama ben 
burada manevi bir olaya değinmek istiyorum. Türkiye’ye 
benimle beraber gelen ve bizim yaş grubumuzda olan her-
kes kendini Türkiye Cumhuriyeti’ne ait hisseder. Ama bizim 
için Türkiye Cumhuriyeti’nin iki sınırı vardır. Bir fiziksel bir 
de manevi sınırı. Biz yani burada yetişen insanlar bu sadece 
Ahıskalılar için değil bu topraklarda yetişen herkes için böyle 
tüm o bölgeleri yani manevi sınırlar içerisinde kalan o böl-
geleri kendi vatanının bir parçası olarak görürüz. Ahıska da 
onun içinde yani Türkiye Cumhuriyeti derken Ahıska’yı da 
içine alan bir Türkiye Cumhuriyeti, Musul-Kerkük’ü, Balkan-
ları da içine alan bir Türkiye Cumhuriyeti. Yani fiziki sınırların 
değil daha geniş gönül bağlarımızın da devam ettiği bir Türki-
ye Cumhuriyeti’ne ait hissediyorum” (V, Erkek, 29). 

Evlilik

Ahıskalı Türklerde milli kimlik bilinci, 1944 Sürgünü’nden sonra maruz 
kaldıkları baskı, ayrımcı politikalar ve çeşitli etnik gruplarla kurmuş old-
ukları ilişkiler sonucunda oluşmuştur. Yani ötekiyle karşılaştıktan sonra 
Ahıska’daki köylerinde ihtiyaç duymadıkları etnik kimliklerine sarılmış ve 
bundan sonra kendilerini ilk önce etnik olarak ifade etmeye başlamışlardır. 
Ahıskalı Türkler, istisnası çok az görülen “hemşeri evliliği” uygulaması 
sayesinde de kimlik ve dayanışmalarını güçlendirmişlerdir. Türkiye’de 
doğmuş veya küçük yaşlarda gelmiş olan Ahıskalı gençlerin önemli bir 
kısmının bu geleneği destekledikleri görülmektedir. Katılımcıların yorum-
ları şu şekildedir;  

“Bu soru çok basit olduğu kadar da zor aslında. Yani her 
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şey nasip kısmet diye de kapatılabilir. Fakat ben biraz aç-
mak istiyorum. Eskiden her şeyin bir anlamı vardı ve bunlar 
önemliymiş. Şimdi insanlar değiştiği gibi değerli ne varsa 
değersizleşiyor önemli ne varsa önemsizleşiyor ve bunlar çok 
doğalmış gibi görünüyor. Fakat ben soy denen şeyi önem-
siyorum. Kültürel yozlaşmayı önlemek, benliğimizi, bütün-
lüğümüzü korumak için hayat arkadaşımızı seçerken kendi 
insanımızdan seçmeliyiz. Kaderi aynı olan milletin evlatları 
birbirini daha iyi anlar” (İ.V, Erkek, 30).   

Bir başka katılımcı; 

“Suyu çaydan (ırmaktan) kızı soydan al” demiş eskiler. Lakin 
burada soy derken Türk milletini kastetmektedirler. Bu yüzden 
benim için öncelik hemşeri evliliği olmakla beraber, Anadolu 
Türklerinden bir farkımız olmadığından yerleşik toplumla aile 
bağlarının kurulmasına da karşı değilim” (A, Erkek, 25).

 

Bir başka katılımcı; 

“Ahıskalılar iki kere büyük sürgün yaşamış bu bir toplum için 
büyük kültür şokudur. Kendi yurdumuzdan koparılıp bambaş-
ka yaşam tarzı olan yerlere zorla empoze etmeye kalkıştılar. 
Bizde kendimizce kendimizi koruma yolları geliştirmişiz. Bu 
gün modern dünyada bile özellikle gayrimüslim ülkelerde sert 
ve hassas Ahıskalı duruşu vardır. Bu anlamda Ahıskalıların 
sadece Ahıskalıyla evlenmesine tamamen katılıyorum. Ama 
söz konusu Türkiye olunca işler değişiyor. Çünkü buraya 
olan bakış açımız farklı. Burası anavatan, bayrağımız aynı, 
ezan var bugüne kadar yaşamış olduğumuz Müslüman Türk 
topluluğuna nazaran daha bize yakın. Hal böyle olunca biraz 
esnek davranabiliriz diye düşünüyorum” (İ, Erkek, 26).   

Ahıskalı Türklerin vermiş oldukları kimlik mücadeleleri sebebiyle gerek din 
gerekse kültürel değerlerini korumak ve sürdürmek içgüdüsüyle birbirler-
ine daha da kenetlenmişlerdir. Bayraktar’ın da (2012:224) belirttiği gibi, 
sürgüne maruz kalan topluluklarda ortaya çıkan içe kapanma, asimilas-
yon korkusu, iç evlilik ve aile içi dayanışma ile varlıklarını ve kimliklerini 
koruyabilmektedirler. Dolayısıyla “hemşeri evliliği” Ahıskalıların yaşamış 
oldukları zorunlu göçlerin doğal bir sonucudur. Araştırmaya katılan 
Ahıskalı gençlerin tamamına yakını Türkiye dışında yaşayan Ahıskalıların, 
yaşadıkları bölgelerde eriyip gitmemeleri için bu geleneğin sürdürülmesi 
gerektiğini vurgulamışlardır.  
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Dil 

Ahıska Türklerinin dili Türkçedir. Konuşma ağzı ise Kars, Ardahan, Olur, 
Oltu’da konuşulan ağzın aynısıdır. Boy olarak Türklerin Kıpçak grubuna 
dahil edilse de Oğuz etno-kültürel sistemi içinde yer almaktadır (Aliyeva, 
2014:438). Fakat yaklaşık yüz yıllık Çarlık döneminde Gürcülerle birlikte 
yaşamaları daha sonra ise Sovyet döneminde Rusça eğitim görmelerinden 
dolayı dillerine çok sayıda Gürcüce ve Rusça kelimler girmiştir. Yine sürgün 
sonrası yaşadıkları coğrafyalardaki (Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Azerbaycan) yerel dillerden de çok sayıda kelime geçmiştir. Dolayısıyla 
bugün dünyanın farklı yerlerinde yaşamakta olan Ahıskalılar yaşadıkları 
coğrafyalardan edindikleri kelimeleri de barındıracak şekilde Ahıska ağzıy-
la konuşmaktadırlar. 1998 yılında Moscow Times’da yazılan bir makalede 
belirtildiği üzere; “..Ahıska Türkleri ekmek ve hayat gibi eski kavramlar için 
Türkçe kelimeler kullanırken uçak ve buzdolabı gibi yeni kelimeleri sadece 
Rusça kelimeler kullanmaktadırlar...” (Ramadanova, 2014:38).  

Araştırmaya katılan katılımcıların tamamına yakını evde Türkçenin Ahıska 
ağzıyla konuştuklarını belirtmiştirler. Ayrıca Türkiye’de büyüyen kuşak yu-
karıda belirtilen yeni kelimeler için Rusça yerine Türkiye Türkçesinde var 
olan kelimeleri kullanmaktadırlar. Bir katılımcının bu konu hakkında söyle-
dikleri bu görüşü destekler niteliktedir;

“Ben evde, sokakta, arkadaşlarımla Ahıska ağzıyla 
konuşurum. Bence biz Türkiye’de büyüyen kuşağın başka 
ülkelerde yaşayan Ahıskalılardan şöyle bir farkı vardır. On-
lar farklı coğrafyalarda yıllarca yaşadıkları için dil anlamında 
çok sayıda farklı kelimeleri kendi bünyesine almış bir Ahıska 
ağzıyla konuşuyorlar. Fakat bizim konuştuğumuz Ahıska ağzı 
bu kelimelerden arınmış yalın bir Türkçedir” (V, Erkek 29).   

Kısaca ifade etmek gerekirse dil en önemli kimlik ve aidiyet unsur-
larından birisidir. Öyle ki, katılımcılar “İlk defa gördüğünüz bir in-
sanın Ahıskalı olduğunu anlar mısınız?” sorusuna “eğer konuşurlar-
sa rahatlıkla anladıklarını” belirtmişlerdir. Örneğin bir katılımcı; 

“Gençler pek anlaşılmıyor. Sadece konuşurlarsa şivesinden 
“bunlar bizimkiler” diyorum” (İ, V. Erkek, 29). 

Bir başka katılımcı; 

“..Gençleri konuşmasa anlamam. Ama konuşursa anlarım 
çünkü evde kendi ağzımızla konuştuğumuz için mutlaka şive 
oluyor” (A, Kadın, 33).
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Gençlerin dış görümünde hiçbir ayırt edici özelliklerinin olmadığını be-
lirten katılımcılar belli bir yaş üstü Ahıskalıları giyim kuşam tarzından, 
tavırlarından ve SSCB kültürüne özgün olan altın dişlerinden tanıdıklarını 
belirtmiştirler. Örneğin;     

“…Genel olarak orta ve üzeri yaşlarda olanlar mutlaka ken-
dini belli ediyor. Hareketleri, duruşu, tavırları, giyimi yani biz 
kendimizi belli ediyoruz. Mesele en basiti şu an gençler kul-
lanmıyor ama altın dişlerinden” (İ.K. Erkek, 24).  

Yine başka bir katılımcı;

“Dış görünümlerinden anlarım, özellikle yeni gelenler giyim 
tarzından hemen belli oluyor. Fakat genelde duygusal fak-
törler etkili oluyor. Bizim insanımızın duruşu, tavrı farklıdır” 
(A. Erkek, 25).

Bir başka katılımcılıya göre ise bu durum Ahıskalıların geldiği bölgeye göre 
değişmektedir.

“…Giyim tarzı ve altın dişlerden belli olabilir fakat bu 
her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Çünkü Bulgaristan 
göçmenleri de SSCB kültüründe yetiştikleri için onların da 
dişlerinde altın olabiliyor. Bunun yanı sıra Kazakistan’dan, 
Kırgızistan’dan Özbekistan’dan gelen Ahıskalıları dış 
görünümüne bakarak anladığım kadar Azerbaycan’dan ge-
lenleri çok ayırt edemem. Çünkü Azerbaycan’da yaşamış olan 
Ahıskalılar oranın kültürüne entegrasyonu kolay olmuştur ve 
Azerbaycan Türkleri Türkiye’ye diğer Türk Cumhuriyetlerine 
oranla daha yakındır” (V. Erkek, 29).   

Kıyafet

Günümüz dünyasında küresel tüketim kültürünün her şehre her ka-
sabaya nüfuz ettiği bir dönemde yerel kültürel kimlikleri temsil eden 
yerel kıyafetler belirleyici bir öğe olmaktan çıkmaya başlamıştır. Bu 
durum Ahıskalı gençler için de geçerlidir. Kadın katılımcıların tama-
mı geleneksel kıyafetleri bildiklerini ve kendi düğünlerinde kul-
landıklarını belirtmişlerdir. Erkek katılımcılar ise modern yaşama uy-
gun olmadığından dolayı kullanmadıklarını söylemiştirler. Örneğin 
bir katılımcı; 

“Gündelik hayatta kullanmıyorum. Sadece düğünümde ge-
leneksel kıyafetimiz olan “katha leçek” giydim” (D. A. Kadın, 
32).  
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Başka bir katılımcı;

“Kızların düğünde giydiği geleneksel kıyafetleri biliyorum. 
Onun dışında geleneksel kıyafetler hakkında bilgim yok” (E. 
Erkek, 21).  

Yine bir başka katılımcının; 

 “Geleneksel kıyafetlerimizi biliyorum ama bu devirde biraz 
kullanılması zor” (İ. V. Erkek, 29).

Katılımcıların ifadeleri yukarıdaki savımızı destekler niteliktedir. 

Ev dekorasyonu

Ahıska Türklerinin kültürel özellikleri onların ev dizaynında da kendini 
göstermektedir. Bir odanın bazen yarısını kaplayacak “sekü” adı verilen 
sedir geçmiş dönemde ve bugün bile eski Sovyet birliği ülkelerindeki her 
Ahıskalının evinde mevcuttur. Fakat katılımcılara sorduğumuzda tamamı-
na yakını kirada oturdukları için böyle bir şeyin mümkün olmadığını be-
lirtmişlerdir. Yine Ahıskalılarda uzun yer minderi ve duvar yastığı takımı 
bir kızın en olmazsa olmaz çeyizidir. Katılımcıların tamamına yakını ev-
lerinde yer minderi ve duvar yastığı takımının bulunduğunu ve özellikle 
mevlitlerde ve yas törenlerinde kullanıldığını belirtmişlerdir.

“Modern yaşam tarzıyla bağdaşabilen ev eşyalarını kul-
lanırım. Fakat bazıları kültürümüzün tamamen bir parçası 
olmuş durumda ve onları her zaman kullanıyoruz. Mesela 
uzun yer minderleri” (İ. Erkek, 26). 

Yine başka bir katılımcı; 

“Yer minderi takımını çeyiz olarak getirdim. Kur’an okuturken 
kanepeleri çekip yerlere onları seriyorum. Fakat kirada otur-
duğum için sekümüz yok (D, Kadın, 29).

Düğün (Toy)

Ahıska Türkleri, kültürlerine ve geleneklerine bağlı bir topluluktur. Ge-
leneklerinin önemli bir kısmını günümüze kadar taşıyabilmişlerdir. Uzun 
tarihi birikimin sonucu olan ve kültürel kimliklerini en yoğun şekilde yaşat-
tıkları ritüellerden birisi düğündür. Ahıskalılar düğüne toy derler. Ahıska-
larda düğün törenleri çok sayıda ritüeli içinde barındırmakta ve tek başına 
bir makaleye konu olabilecek kadar geniş bir kapsama sahiptir. Bu ritüeller 
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ana hatlarıyla şöyle özetlenebiliriz;

Kız beğenme: Ahıskalıların geleneklerine göre evlilik görücü usulü olmak-
tadır. Oğlunu evlendirmek isteyen aile genelde düğünlerde kız aramaya 
koyulur, buna da “kız saraflama” yani kız beğenme denir. Beğenilen kız 
sonradan erkeğe gösterilir, erkek beğenirse elçiliğe yani istemeye gidilir. 
Günümüzde bu durum köylerde yaşayan Ahıskalılarda halen devam etme-
kle beraber özellikle kentlerde yaşayan kesimde karşılıklı tanışma ve sosyal 
medya üzerinden tanışma daha yaygındır.      

Kız isteme (elçiliğe gitmek): Ahıskalıların gelenek ve göreneklerine göre 
kız istemeye Cuma akşamı gidilir. Ahıskalılarda damat kız istemeye gitmez. 
Erkeğin babası, aile büyüklerinden iki-üç erkek kızın evine gider ve ni-
yetlerini bildirirler. Bu bazen üç kere tekrarlanır. Kız evi sadece çay ikramın-
da bulunur eğer kızı verirlerse şerbet ikram ederler. Kahve ikramı Ahıska 
kültüründe yoktur. Söz aldıktan sonra nişan için gün belirlenir ki buna “Şer-
bet İçmek” denir. 

Nişan töreni (şerbet içmek): Törene damat gelmez. Geline Ahıskalılara 
özgün gelin süslemesi olan “katha-leçeg2” giydirilir ve gelin erkek tarafın-
dan gelen misafirlerin karşısına çıkar ve her birine “temen alır3. Gelen mis-
afirlere sofralar konur şerbet ikram edilir. Şerbet içenler tepsiyi boş gön-
dermez ve bir miktar para bırakırlar. Misafirlere mendil, çorap, eşarp gibi 
ufak hediyeler verilir. 

Gelin görmeye gitmek: Bayram ve özel günlerde damadın annesi, babası, 
kardeşleri ve yakın akrabalarından birkaç kişi gelini görmek ve bazı hediye-
ler götürmek için kız evine giderler.  

Düğün günü: Düğün gününe ise gelin yine geleneklere uygun şekilde süsle-
nilir ve baba evinden çıkmadan bazı adetlerin yapılması için onu almaya 
gelen düğün alayının karşısına çıkarılır. Gelinin yüzü kırmızı veya beyaz 
duvakla kapatılmış olur. Burada oğlan tarafından bir kadın, ki bu genelde 
konuşma ve sergileme becerisi iyi olan birisine yaptırılır, kız ve kızın ailesi 
için o güne kadar getirilen hediyeleri, giyim ve mücevherleri misafirlere 
teker teker gösterir. Buna “urba gösterme” denir. Erkek tarafından gelen 
oğlan yengesi, ki bu damadın kirvesinin eşi olur iki tepsiye çerez, tatlı ko-
yar mumlar yakar ve iki kız çocuğu bunu başına alarak birkaç kez yerinde 
dönerler daha sonra bu çerezler orada bulunanlara dağıtılır. 
2 “Katha” gelinin başına konulan oval şeklinde dışı bordo kadife kumaşla kaplı on tarafı al-
tınlarla süslenmiş bir gelin aksesuarıdır. Eskiden gelinler en az altı ay bu şekilde süslenerek 
gezerlermiş fakat günümüzde bu artık sadece düğün günü ve değişik bölgelere göre kırk gün 
veya bir ay kullanılmaktadır. 

3 “Temen alma” ise gelinin büyüklerin karşısında önce sağ ayağını hafif bir şekilde ileri at-
arak iki kez ağır ağır oturup kalkmasına denir. Bu bir selamlama ve saygı göstergesidir.  



453TÜRKİYE’YE GÖÇ ETMİŞ AHISKALI TÜRKLERİN KÜLTÜREL KİMLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gelini almak için içeriye davul, zurna eşliğinde gelinin kaynatası girer ve 
bu sırada gelinin erkek kardeşi gelinin beline kırmızı kuşak bağlamak için 
orda bulunur. Kaynatadan bahşiş olmak için kuşağın gelinin beline bağlan-
madığını söyler ve bunu bahşişin miktarını az bulursa tekrar eder. Daha 
sonra dualar eşliğinde gelin baba evinden çıkarılır. 

Gelin arabası damadın evine geldiğinde damat sağdıç (damadın sağ tarafın-
da duran arkadaşı olur ve evli birisi olması gerekir) ve solduçla (sol tarafın-
da duranın arkadaşı ve bekâr olması gerekir) beraber çatıda yada eşikte 
dururlar. Evin önüne kadar giren gelin arabasından gelin hemen indirilmez. 
Gelinin kardeşi kapıyı tutar ve kapının açılmadığını söyleyerek bahşiş ister. 
Gelin indikten sonra damat yukarıdan gelinin ve bütün misafirlerin başın-
dan şeker veya bozuk para atar. Gelin arabadan indikten sonra ayağının 
altına tabak konur ve gelinin bir hamleyle tabağı kırması beklenilir. Eve 
girerken gelinin sağ eli bala batırılarak evin giriş kapının sağ üst kısmına 
sürülür.

Duvak açtı: Ahıskalılarda bazen düğün günü bazen düğünün ertesi günü 
yapılan “duvak açma” töreni vardır. Bu onların düğün geleneklerinin 
vazgeçilmez bir unsurudur. Bu tören bazen evde bazen dışarıda yapılır. 
Fakat günümüzde daha çok düğün salonunda yapıldığı görülmektedir. “Du-
vak açma” töreninde gelin yüzü kapalı ortada herkesin göreceği bir yerde 
oturtulur ve başına kırmızı bir mendil katlanarak konur. Sağdıç davul zur-
na eşliğinde oynayarak elinde iki tane bıçağı birbirine tokuşturarak gelinin 
etrafında döner. Sonra eliyle işaret ederek müziği durdurur ve misafirlere 
sorar: “Analar, babalar, bacılar, kardaşlar! Gelinin dilini mi keselim lisanını 
mı?.” Misafirler dilini keselim dilsiz olsun diye cevap verirler. Bunu üç kez 
bu şekilde yaptıktan sonra gelinin kafasına konulan mendil alınıp kayın 
valideye verilir. Gelin ayağa kalkar ve duvağı açılır. Gelin tören boyunca 
gözlerini yerden hiç kaldırmaz ve damada, sağdıç ve solducuna ayrı ayrı 
temen alır. Kısmetli ve bereketli olsun diye gelinin beline ekmek bağlanır, 
avuçlarına pirinç konulur. 

Gelin hinkali: Hinkal Ahıska mutfağının en sevilen ve aynı zamanda en 
lezzetli hamur yemeklerinden biridir. Düğünün ertesi günü yine eş-dost, 
akrabalar, komşular gelinin elinden hinkal yemek için toplanırlar. Hinkal 
yapılırken sadece bir tanesinin içine maden para konulur. Kimin kısmetine 
çıkarsa bir sonraki düğünün onların hanelerinde olacağına inanılır. 

Enişteliğe gitmek: Yukarıda da belirtildiği gibi Ahıskalılarda damat nişan 
ve düğün töreninde bulunmaz. Kızın evine düğünden sonra gider ki buna 
Ahıskalılar “Enişteliğe Gitmek” derler. Damat kız evine geldiği gün kızın 
akrabaları toplanır ve sofralar kurulur. Damat her gelenin ayağına kalkar.     

Ayak dönümü: Kızın evden çıktıktan sonra baba evine ilk misafir olarak 
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gittiği gündür. Bu düğünden yaklaşık bir hafta veya bir ay sonra olur. Bu 
törende yakın akrabalar komşular çağrılır.      

Araştırma kapsamında Türkiye’de yaşayan Ahıskalı gençlere düğün ritüelleri 
ile ilgili bilgilerini öğrenmek amacıyla oluşturulmuş sorular yöneltilmiştir. 
Görüşmeler sırasında katılımcıların tamamına yakınının bu ritüellerden 
hem kavramsal açıdan hem de içerik açısında haberdar oldukları tespit 
edilmiştir. Örneğin bir katılımcı; 

“Düğün adetlerimizden şerbet içme var, temen alma, urba 
gösterme, çerez oynatma, eşiğe bal sürme, gelinin beline 
ekmek bağlama, damadın çatıya çıkması, yüz açtı töreni, 
düğünün ertesi günü hinkal yapması ritüellerini falan bilirim. 
Özellikle “gelin hinkal’i” adetimizi çok severim. Ben yerli biri-
yle evlensem bile bunu mutlaka yaptıracağım” (A, Erkek, 25).

Başka bir katılımcı;

“Bizde kız istemede kahve sunmak yoktur. İstenen kız asla 
büyüklerin yanına çıkmaz. Evet derlerse gün belirlenir yüzük 
takılır. Eskisi kadar ağır olmasa da örf adetlerimiz devam 
ettiriyoruz. Şerbet içme, Katha-leçeg, temen alma, duvak 
açma, gelin hinkal’i, urba gösterme bunları biliyorum. Kendi 
düğünümde hepsini yaptık. Bundan sonra da devam ettirm-
eye çalışırım” (D. Kadın, 29). 

Yine başka katılımcı; 

“Düğün ritüellerimizi biliyorum ve ülke, kültür, yaşam tar-
zları ve ekonomik şartlar çerçevesinde her zaman kendi 
geleneklerimize bağlı kalmaya çalışırım. Bizde kız isteme 
ritüelinde kahve yerine şerbet içilir. Nisan ve düğün günü 
gelinlerimiz geleneklerimize uygun şekilde katha leçeg giyer. 
Düğün günü gelinin yüz açma (duvak açma) töreninde yapılır. 
Burada gelinin sembolik olarak dili kesilir. Düğünden sonra 
geline hinkal yaptırılır ve bütün eş dost akraba çağrılır…” (İ, 
Erkek, 26). 

Katılımcıların tamamına yakını bu ritüelleri bildiklerini ifade etmişlerdir. 
Bunun yanı sıra bu ritüeller için farklı görüşte olan katılımcılarda çıkmıştır. 
Özellikle bazı gençlerin bu konu üzerindeki hassasiyetini ve bilinçli hareket 
etiğini de söyleyebiliriz. Örneğin bir katılımcı; 

“Düğün adetleri konusunda geniş bir bilgiye sahibim diyebil-
irim. Ama bazı adetlerimiz vardır ki onlara karşıyım. Mesela 
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gelinin beline ekmek bağlama vardır ki ben onu yaptırmadım 
benim için ekmek kutsaldır. Tabak kırma adetini de yaptırma-
dım çünkü ben araştırdım bizimkiler bu adeti Özbekistan’a 
gittikten sonra edinmişler” (V, Erkek, 29).

Bir başka katılımcı; 

“Düğün ritüellerimizi biliyorum (…) Geleneklerimizden sa-
dece “urba gösterme” bana biraz abes geliyor. Abes derken 
gösteriş gibi geliyor” (İ, Erkek, 26). 

Bu geleneklerin genç nesillere aktarılmasında bir arada toplu 
yaşamanın büyük ölçüde etkisi olduğu söylenebilir. Çünkü katılım-
lı gözlem sırasında Ahıskalıların iç içe yaşadıkları ve özellikle akra-
baları nerede yaşıyor ise oraya yerleştikleri görülmüştür. Ayrıca 
Azerbaycan, Rusya, Kazakistan gibi Ahıskalıların çoğunlukta olduk-
ları ve toplu yaşadıkları bölgelere akraba ziyareti için sık sık gitm-
eleri neticesinde veya düğün videoları sayesinde bu geleneklerden 
haberdar oldukları saptanmıştır. Tüm bunlar gençlerin örf, adetleri 
bilmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olan önemli unsurlardır. 
Fakat mekânsal ve coğrafi değişim bu ritüelleri etkilemiştir. Özel-
likle Türkiye’ye göç eden Ahıskalıların büyük bir çoğunluğunun 
kırsal kesimlerden göç ettikleri için düğün ritüellerinde içerik ve 
zaman açısından birçok şey değişmiş ve zorlaşmıştır. Bu durumu bir 
katılımcının söyledikleriyle özetleyecek olursak;

“Düğün ritüellerini biliyorum. Çünkü ben bu kültürde 
büyüdüm. İllaki bilmediğim incelikler vardır. Ama genel hat-
larıyla biliyorum.. şunu da bilirim ki çocukluğumdaki düğünle 
şimdikiler aynı değil. Veya ben aynı tadı alamıyorum. Azer-
baycan’da düğün bir gün önceden başlardı, çadırlar kurulur-
du. Kazanlar asılır yemek ziyafeti bir gün önceden başlardı. 
Burada şartlar müsait değil. Ama yapılabilir mi yapılır. Ama 
herkesin bir işi gücü var. Burada zaman çok kısıtlı ve çok 
değerli” (İ. K. Erkek, 24).

Yine başka bir katılımcı; 

“Türkiye’deki çalışma ve yaşam koşulları daha zorlayıcı ve 
kısıtlayıcı bu yüzden bu gelenekleri  burada sürdürmek için 
gerekli ortam pek de yok aslında” (İ. Erkek, 26).
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Türkiye’deki Ahıskalıların düğün törenlerinin içeriğindeki önemli 
değişimlerden biri düğünlerde yemek pişirilmemesidir. Bu ritüelin 
yerini düğün salonunda geline kına töreni, takı töreni gibi yeni 
ritüellerin aldığı gözlemlenmiştir.

Fakat katılımcıların bazıları zengin bir içeriğe sahip olan düğün ritüellerini 
Türkiye’de sürdürmeleri için gerekli ortamın bulunduğunu ifade etmişle-
rdir. Hatta bir katılımcı Ahıskalıların yaşadıkları başka ülkelerle kıyaslayarak 
Türkiye’de daha rahat kendi benliklerini yansıttıklarını ifade etmektedir;   

“Aslında burada daha kolay. Yani diğer ülkeleri eleştirmek 
için demiyorum. Türkiye’de insanlar bu konuda biraz daha 
özgürler… Rusya gibi gayrimüslim ülkelerde zor. Çünkü bi-
zim yaşam biçimimizde İslami motifler fazla (…) Bazen de 
ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü için sıkıntı yaşayabili-
yorsunuz. Azerbaycan’ı ayrı tutuyorum ama Özbekistan’da, 
Kazakistan’da Kırgızistan’da mutlaka bir noktadan sonra 
dışlanma oluyor ki buralarda çıkan olayları duyduk, şimdi 
böyle bir yerde mi daha rahat kendi benliğini yansıtırsın 
yoksa hoş geldin evine denilen yerde mi daha iyi yansıtırsın. 
Yani biz bugüne kadar gerek düğün, gerek sünnet gerekse 
cenaze törenlerinde hiçbir sıkıntı çekmedik” (V, Erkek, 29).      

Sünnet

Ahıskalılarda sünnet düğününe küçük toy denir. Daha erkek çocuk doğar 
doğmaz bir kirve adayı bulunur. Sünnetçi sünnet ederken kirve, çocuğun 
ellerini tutar ve ağlamasın diye para verir. Sünnetçi ise sünnet sonunda 
para ya da hediye alır. Kirve çocuğa, anne, babasına, ninelerine, dedeler-
ine hediyeler alır. Kirvenin hanımı (yengesi) ileride çocuğun düğününün 
büyük düğün de oğlan tarafından yengesi olacaktır (Devrishova, 2010: 40).  

Sünnetle ilgili sorduğumuz soruya katılımcıların tamamına yakını sünnet 
adetlerimizin Türkiye’deki var olan adetlerden bir farklarının olmadığını 
söylemektedirler. Buna karşın evli ve üç erkek çocuk sahibi olan bir katılımcı 
küçükte olsa bazı farkların olduğunu belirtmektedir; 

“Sünnet düğünü yaptım üç oğluma. Kur’an okundu. Kirveler 
geldi. Hediyeler verildi. Fakat bu yerli toplum tarafında biraz 
abes karşılanıyor masraf olarak görüyorlar bunları. Burada 
yaşadığımız için buraya da uyum sağlıyoruz tabi, örneğin bu-
rada sünnet annesi olmak çok iyi şey. Gelin gibi süsleniyor-
sun. Bunların hepsini yaptık” (D, Kadın, 29). 
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Yas Törenleri

Ahıska Türklerinde yas ve ölüm adetlerine bakılacak olursa; Ahıskalılar 
mevtayı bir günden fazla bekletmezler ve ilk günden başlayarak yedi gün 
o evde Kur’an okunur. Cenaze evinde üç gün yemek pişmez ve bu üç gün 
eş dost ve komşuların getirdikleri yemekler ki buna “acı ekmek” denir 
mevtanın akrabalarına ve ev halkına ikram edilir. Üçüncü gün komşular ve 
akrabalar toplanıp mevtanın giysilerini ve bütün eşyalarını yıkarlar. O gün 
yemek ve helva pişirip çamaşır yıkayanlara, mezar kazanlara ve bütün gel-
en insanlara ikram edilir. Buna “kazma kokusu çıkarma” denir. Ahıskalılar-
da mevtanın toprağa verilmesinin yedinci, kırkıncı, elli ikinci günü ve yılı 
çok önemlidir. Bu günlerde büyük merasimler yapılarak bütün akrabalar, 
eş-dost ve komşular çağrılır ve Kur’an okutulur. Ayrıca kırkına kadar her 
cuma akşamı yakın akrabalar toplanıp Kur’an okurlar. 

Araştırmaya katılan katılımcıların özellikle cenaze ve yas törenleri konusun-
da en genç olanlar bile çok hassasiyetle üzerinde durmaktadırlar. Hatta bu 
günlerin ne anlama geldiği sorulduğu zaman Bursa doğumlu 21 yaşındaki 
bir katılımcı: 

“Bizde 3’ü, 7’si, 40’ı ve 52’si diye adlandırılan yas ritüelleri 
vardır ve mevtanın arkasından bu günlerde Kur’an okunur. 
Bunların hepsinin anlamını bilmiyorum. Bunları Türkiye’de 
yapmazlar fakat biz Ahıskalılar yaparız. Örneğin elli ikisi ded-
iğimiz gün, etin kemikten ayrıldığı gündür. Ne kadar fazla in-
san çağrılır ve ne kadar fazla kişi dua ederse mevtanın ruhu o 
kadar az incinirmiş. Bu geleneklerimizi biliyorum. Ve elimden 
geldiğince yaşatmaya çalışırım” (İ. Erkek, 21).

Başka bir katılımcı; 

“Yas törenlerini de bilirim. Gerçi bunların yedisi, kırkı diye 
adlandırmasına karşıyım fakat bu konuda hassas olduğumu 
söyleyebilirim. Mesela geçenlerde bir yas törenine gittik. Ye-
mek falan götürdük. Çünkü bizde üç gün yemek pişmez.” (V. 
Erkek, 29).

Yine başka bir katılımcı;

“Cenaze törenleri bizde standart zaten; 3,7, 40,52 yıl 
dönümü. Yani çoğunu bilirim ve elimden geldiği kadar yaşat-
maya çalışırım” (A. Erkek, 25).    

Ayrıca katılımcıların tamamına yakını Türkiye’de yas törenlerini sürdürme 
konusunda “bugüne kadar hiçbir zorluk yaşamadıklarını” belirtmişlerdir. 
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Örneğin bir katılımcı; 

“…cenaze törenlerimizde mevtanın 3’ü, 7’si 40’ı 52’si yapılır 
ve bu günlerde Kur’an okutulur eş dost akrabalar toplanır. 
Ayrıca 40’ına kadar her cuma akşamı yakın akrabalar to-
planıp Kur’an okuyoruz, dua ediyoruz. Bunları ben yapmam 
diyemem ben de yaparım bence zor değil bizim büyüklerimiz 
bunu komünist bir sistemde sürdürmüşler ve adetlerine bağlı 
kalmışlardır. Bunlara saçma ve zor demek ayıp olur” (İ, B 
Erkek, 26).
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Sonuç

Sürgünü yaşamış olan kuşak üzüntü ve sürgün sonrasında yaşamış olduk-
ları zorlukları ve zorla sürgün edildikleri toprakların vatanları olmadığını 
kendilerinden sonraki kuşaklara başarılı bir şekilde aktarmıştır. Türkiye’ye 
çocuk yaşlarda gelmiş veya burada doğan Ahıskalı gençler kendilerini her 
ne kadar yaşadıkları ülkeye ait hissetseler de ana vatanları olan Ahıs-
ka ile bağlarını sıcak tutmaktadırlar. Türkiye’de yaşayan Ahıskalı gençler 
kimliklerini Ahıska ve Osmanlı üzerinden inşa etmektedirler. Bu anlamda 
rahatlıkla söyleyebiliriz ki göç süreci Ahıskalı gençlerin kimlik tanımlama-
larını etkilememiştir.  

Ahıskalıların yaşadıkları yerlerden göç etme sebeplerine baktığımız zaman 
özellikle doksanlı yılların başında göç edenler için güvenlik ve gelecek kay-
gısı doksanlı yılların ortalarında gelenler için daha çok aile birleşiminin ön 
planda olduğunu görmekteyiz.  Göç edilen ülke olarak Türkiye’yi tercih et-
melerinin sebebi ise büyük zorluklarla korumuş oldukları etnik ve kültürel 
kimliklerini güvenli bir yere taşıma isteğidir.   

Ayrıca sürgün oldukları bölgelere kıyasla din, dil, kültür açısından Anado-
lu Türkleriyle olan yakınlıkları kendi kimliklerini daha rahat yansıtmalarına 
neden olmuş ve çevreye uyum süreçlerini kolaylaştırmıştır. Fakat sürgün 
oldukları bölgelerde geneli kırda yaşayan Ahıskalılar Türkiye’de büyük şe-
hirlere göç etmişlerdir. Bu da özellikle düğün adetlerinin içerik ve zaman 
dilimini etkilemiş ve değişimine neden olmuştur.        

Sonuç olarak, Ahıska Türkleri de sürgün oldukları bölgelerde kendi kültürel 
kimliklerine sığınmıştır. Türkiye’ye göç etmiş Ahıskalıların geldikleri 
ülkelerdeki akrabaları ile bağlarını sürdürmeleri ve burada toplu halde 
yaşamalarından dolayı Türkiye’de yetişen Ahıskalı gençlerin kültürel kimlik 
bilinçlerinin hem kavramsal hem de içerik açısından ileri düzeyde olduğu 
saptanmıştır.
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KIRDAN KENTE GÖÇTE KADINLARIN KENTLİ OLMAK İSTEMELERİNİN 
SEBEPLERİ: KONYA ÖRNEĞİ

Merve ALP1

Özet

Nüfusun bir yerden başka bir yere hareketi olarak tanımlanmış olan göç ol-
gusu insanlık tarihi kadar eskidir. Toplumsal ve ekonomik değişim süreçler-
inin hem bir sonucu hem de bir nedeni olarak da değerlendirebileceğimiz 
göç, her şeyden önce kendi özgüllüğü olan bir süreçtir. Bu süreç toplumları 
farklı açılardan etkilemekte olup kadınlar açısından özellikle incelenmesi 
gereken bir süreçtir.

Kadınlar, özellikle köylerdeki imkânların gitgide zorlaşması ve medyanın et-
kisi ile yaşadıkları şartlardan daha iyi şartlardaki hayat tarzlarının varlığın-
dan haberdar olmaları, kadının kendisine verilmiş olan görev ve beklen-
tilere bakışı gibi sebeplerden ötürü kentli olmak istemektedirler. Kırdan 
kente göç etmek isteyen kadınlar, eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme gibi 
kent imkânlarından daha fazla faydalanabilmeyi beklemekte ve kendileri-
ni ifade edebilecekleri ortamları aramaktadırlar. Komşu ve akrabalarının 
baskılarından uzak yaşamayı istemektedirler. 

Kadının kentlileşme isteğinin altında yatan en önemli etkenlerden birisi 
“kadın olmak” etiketi ile birlikte kadından beklenen iş ve sorumlulukların 
kaldırılamaz olması ve bu yük altındayken çoğunlukla eşlerinden de destek 
görememeleridir. Ancak kırdan kente göç eden kadınlar çoğu zaman ken-
tin gerçekliği ile yüz yüze geldiklerinde yeni sorunlar yaşamaktadırlar. Da-
hası kente göç etmekten pişman olanlar olsa da, geri dönme konusunda 
da istekli davranmamaktadırlar. İşte bu çalışmada kentlileşme hususunda 
türlü sıkıntılarla karşılaşan kadınların kente göç ile birlikte karşılaştıkları 
sosyal sorunlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İç göç, Kentleşme, Kentlileşme, Kadın.

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Yüksek Lisans 
 Öğrencisi
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İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göç, farklı hikayelere, farklı hayallere, 
farklı inançlara ve farklı acılara sahne olmasından dolayı biriciktir. Her göç 
olgusunun biricik olmasından dolayı göçe ilişkin tek tanımın yapılması 
çok zordur. Her geçen gün yeryüzünde binlerce insan güvenlik ihtiyacını 
karşılayabilmek, daha iyi imkânlarda yaşayabilmek ya da sadece “yaşay-
abilmek” için gönüllü ya da zorunlu olarak ülke içinde veya ülke dışına göç 
etmektedir. Durum böyle olunca göç olgusu da insanların gündemlerin-
den düşmeyen bir konu olmaktadır. Tanımlar ve tanımlayanları değişse 
de göç genel olarak; nüfusun bir yerden başka bir yere hareketi olarak 
tanımlanmaktadır. Göçler mesafesine göre iç göçler ve dış göçler olarak 
sınıflanabilmektedir.

İç göçler; ülke sınırları içerisinde gerçekleşen, sürekli olabileceği gibi geçici 
de olabilecek göçlerdir. Kırdan-kıra, kırdan kente, kentten-kıra, kentten-
kente olarak çeşitlilik gösteren iç göçlerden muhatabımız kırdan kente 
doğru olan göçtür. Nitekim iç göç, Türkiye’de 20. yüzyılın ortalarından 
itibaren etkili olmuş ve ülkedeki toplumsal dönüşümün son 70 yılına 
damgasını vurmuştur. Başka bir ifadeyle iç göç ülkemizdeki toplumsal 
değişimin oldukça etkili katalizörlerinden biridir. 

Başkaları ile birlikte bir kültürel form kazandırma niteliği olan kent, kırsal 
alanda yaşayan bir çok insan için büyüleyici bir mekân olarak görülmekte-
dir. Bu büyüye kapılmış olanlar arasında kadınlar başta gelmektedirler. Bu 
açıdan bakıldığında süreçten en çok etkilenen sınıfı kadınlar ve çocuklar 
oluşturmaktadırlar. 

Kırdan kente göç söz konusu olduğunda özellikle kadınlar için en temel 
problem alanını kentlileşme oluşturmaktadır. Şentürk’ün ifadeleriyle 
kentleşme boyutu içerisinde değerlendirilmesi gereken kentlileşme, ge-
leneksel cemaat ve yaşantısından çıkan, eski değer ve normların, gelenek 
ve göreneklerin hakim olduğu, nüfusu seyrek ve homojen olan kırsal alan 
bireyine bir değişikliği zorlayarak yeni davranışlar geliştirme ve benim-
setme sürecini ifade eder (Şentürk, 1999:16).  Kente uyum hususunda, 
kent ve kentliler ile bağ kuramayan kadınlar kentlileşememe sorunuyla 
karşı karşıya kalmaktadır. Kırsal alandan getirmiş oldukları kültürel kodlar 
ile kent kültürüne aykırı davranışlar sergilemekte ve böylece kent ve kentli 
ile çatışmaktadırlar.  

Göç nedenleri, göç sürecine katılım, bu süreç esnasındaki yaşam deneyim-
leri ve göçün etkileri, göç edenlerin tutumları ve tepkileri açısından kadın-
lar ve erkekler arasında önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıkların temelinde 
kadın-erkek arasındaki aile içi iş bölümü ve buna paralel olarak gelenekler 
ve görenekler tarafından tanımlanan toplumsal kadın-erkek rolleri yat-
maktadır (Koyuncu, 2011:108-110). 
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Orhan Deniz ve Erol Etlan’ın (2009) “Kırdan kente göç ve göçmenlerin 
uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği” isimli çalışmada da Van kır-
salından kent merkezine yapılmış olan göç ile kadınlar ile erkeklerin bu 
göç sonrasında yaşadıkları sorunların cinsiyete bağlı olarak farklı olduğuna 
değinilmiş ve kadınların ilişki alanlarının eşleri tarafından kısıtlanmış ol-
ması dolayısıyla kadınların sosyalleşemediklerine vurgu yapılmıştır. Konya 
kırsalından gelen kadınlar için de bu çalışmada olduğu gibi eşleri tarafın-
dan kısıtlanmış olmaları söz konusudur (Deniz ve Etlan, 2009:485-489).

İşte bu çalışma da kentlileşme hususunda türlü sıkıntılarla karşılaşan 
kadınların kente göç ile birlikte karşılaştıkları sosyal sorunlar ele alınmıştır. 
Bu kapsamda yakın dönemde kırdan kente göç etmiş kadınlar ile nitel 
araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılarak derinlemesine bilgi 
elde etmeyi amaçlayan bir saha araştırması yapılmıştır. Elde edilen veriler 
temel sorun alanlarına göre sınıflandırılarak kadınların sosyal açıdan kente 
uyum sağlama hususunda yaşadıkları problemlere yer verilmiştir.

Çalışma kapsamında 2000 yılından sonra Konya’nın ilçelerinden ve ilçelere 
bağlı köylerinden Konya merkeze göç etmiş 10 kadınla yarı yapılandırılmış 
mülakatlar yapılmış ve elde edilen bilgiler sorun alanlarına göre tasnif 
edilerek analitik bir incelemeye tabi tutulmuştur.  

Araştırmanın örnekleminin evreni temsil yeteneği göz önünde bulunduru-
larak kotalı tesadüfi örneklem seçim tekniği tercih edilmiştir. Bu bağlam-
da evreni en iyi şekilde temsil edebilmesi için örneklemin, meslek, işgücü 
konumları, göç edilen yerleşim birimi, ikamet edilen alan, ekonomik sevi-
ye, eğitim durumu, yakın toplumsal çevresinin özellikleri, gibi değişkenler 
göz önünde bulundurulmuştur.

Ayrıca şunu ifade etmek gerekir ki, Konya’da daha önce kırdan kente göç 
konusu ele alınmış olsa da bu süreçte kadınların yaşadıkları sosyal sorun-
ları elen alan bir çalışmanın bulunmaması çalışmamızı özgün kılmaktadır. 

Köyde Yaşamanın Zorluğu ve Köy Pazarında İmrenilen Şehirli Kadınlar 

Çalışma kapsamında ilk ele alınan husus kırdan kente göçün sebepleridir. 
Kırdan kente göç gelişmekte olan pek çok ülke gibi Türkiye’nin de sık sık 
muhatap olduğu bir gerçektir. Kentlerin imkânlarındaki iyileşmenin yanın-
da kırsal alanda tatmin edici bir gelişmenin olmaması, tarım arazilerinin 
gittikçe ufalması ve çoğunlukla geniş aile tipinin yaygın olduğu köylerde 
geçim sıkıntılarının yaşanması, insanların daha rahat yaşamak istemeleri, 
eğitim, sağlık, spor gibi imkânlara erişebilmenin daha kolay olduğu kent 
merkezlerini cazibe merkezlerine dönüştürmüştür. Sema Buz, “Göç ve 
Kentleşme Sürecinde Kadınların Görünürlüğü” isimli çalışmasında, kırdan 
kente göçün başlıca sebebinin baskıcı gelenekler olduğunu ifade etmekte-
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dir. Kadınların göç ile birlikte genellikle ataerkil yapıdan dolayı kentlileşme 
hususunda zorluk çektiklerine değinilmiş olup, erkeği önceleyen zihniye-
tin değişimi ile kadınların görünür olmaya başlayacakları ifade edilmiştir. 
Kadınların sosyal sorunları yaşamaması için ataerkil zihniyetin değişmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Buz, 2009:46-47).

Her yıl ülkemizde kırsal alandan kent merkezlerine doğru yoğun bir göç 
yaşanmaktadır. Kente göç pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. 
Bağlantılı göç ve evlilik göçü, kadınlar açısından önemli bir göç nedeni olsa 
da, birey olarak kendilerine ait itici-çekici nedenler yüzünden göç eden 
kadınlar da vardır. Örneğin, iş olanakları nedeniyle, ailenin erkek birey-
lerinden bağımsız olarak göç eden kadınlar bu grubu oluşturmaktadırlar 
(İlkkaracan, 1998:316). Köylüler, insanların belirli kültürler veya alt kültür 
içerisinde yaşamaları sonucunda zihinlerindeki temel bilgi stokunu anlatan 
Bourdieu’nun Habitus’u ile kente dair bireysel hafızalarında yer almayan 
bir sürecin pençesine düşmüşlerdir. Bütün yaşanmışlıkları, hikayelerini 
bir kenara bırakıp başka bir hayatın hayaline kapılmış olan insanlar göç 
sırasında ve göç sonrasında pek çok sıkıntı ile karşılaşmışlardır. Kentin 
çekiciliği ile köyün iticiliği arasındaki mukayesede kadınların birçoğu 
köyün iticiliğinin göç sebebi olarak kent çekiciliğinden daha ağır basan bir 
sebep olduğunu net bir biçimde vurgulamıştır.

 Bu noktada araştırmaya konu olan kadınların köyden kente göç etmek iste-
melerinin sebeplerine ilişkin verilen cevaplar bu savımızı doğrulamaktır. 

“Köyde yaşamak çok zordur, ne günün ne de gecen belli olur. Sabah 
ezanıyla uyanıp akşama kadar ev temizliği, bağ bahçe işleri yapar, 
hayvanları güderdim. Yaz olsun istemezdim çünkü bizim tarlaların 
ırgatı ben oluyordum, güneşin altında saatlerce çalışırdım ve eve 
gelince de çocuklar paçama yapışır yemek isterlerdi. Yemek yap, 
çocukların temizliği derken zaten yorgunluktan baygın düşerdim. 
Kış olsun da istemezdim. Kış mevsimi geldiğinde bizim sular do-
nuyordu ve evimize bir damla su ulaşmazdı, köy çeşmelerinden 
su taşıya taşıya belim fıtık oldu. Öyle zaman olurdu ki hayvanların 
bakımı bitmeden ben bir lokma ekmek bile yiyemezdim. Tuvalet 
evin dışındaydı, doğru düzgün bir banyomuz bile yoktu, zaten 
kayınvalidemin evinde oturuyorduk, onun da zulmü bambaşkaydı. 
Her hizmetini ben görüyordum lakin, eşim eve gelince kaynanam 
benden yakınırdı. Az dayak yemedim kaynanam yüzünden… 
Şehre göç etmek isteme sebeplerim pek çok… lakin köyün zorluk-
ları daha ağır basıyor. Şu köy hayatından kurtulayım da ne olursa 
olsun dedim” (Ş. K. 39, Ev Hanımı).

Benzer ifadelerin yer aldığı başka bir görüşmenin notları ise şöyledir:
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“Köyümüzün işleri çok zordu ve çok yoğundu. Hayvanlara da tar-
laya da çapaya da ben bakardım ve bana kimse yardım etmezdi. 
Köylerdeki kadınlar bu işlerin altında kalmaktan hep hasta oluyor-
lar ama hastalıklarında bile ilgilenen olmuyor. Çünkü “Erkeğe karı 
mı yok!” diyor çoğu kimse. Köyün bu ağır işlerinden dolayı eşimle 
birbirimizi tanımaya bile vaktimiz olmuyordu. Ne sever, hangi ye-
meği yemez bunları şehre taşındıktan sonra öğrendim” (G. N. 32, 
Ev Hanımı).

Kırın iticiliğinin yanında kentin çekici faktörleri de kente göçü etkilemekte-
dir. Bu anlamda kadınların kente göç etmek istemesinin sebepleri arasında 
kente ilişkin hayallerini de görmek mümkündür. 

“Köy pazarına gidince şehirli kadınları görür hep onlara imrenird-
im. Ceplerinde kendi paraları, üstlerinde güzel elbiseleri vardı, 
elleri bakımlıydı, benim ellerim ise ayazdan, çamurdan, hayvan-
ların bakımını yapmaktan çatlamış ve kararmıştı. Bunları gördükçe 
benim neyim eksik bunlardan derdim. Ben de gelip güzel bir işe 
girerim, apartman dairesinde, asansörlü binalarda oturur soba 
derdi olmadan kaloriferle rahat ederim diye hayaller kurardım” 
(G. N. 32, Ev Hanımı).

“Şehir benim için köydeki mahalle baskısından, her yapmak 
istediğim şeyin önüne taş konulmasından, dedikodudan, işkence 
gibi gelen köy işlerinden, kayınvalidemden, kayınlarımdan ve 
eşlerinden kaçabilmem için tek çıkar yoldu (…) Kent bana kendimi 
bulabileceğim, sesimi duyurabileceğim, en azından eşimle bir şey-
ler paylaşabileceğim bir yer gibi geliyordu” (A. V. 22, Ev Hanımı).

Görüldüğü üzere kente göç etmek isteyen köylü kadınların göç etmek 
isteme sebeplerinin başında köyün iticiliği gelmektedir. Kente gelmeyi 
köydeki işlerden, kendilerini ifade edememekten, ezilmekten, mahalle 
ve aile baskılarından kaçıp kurtulmak olarak gören bu kadınlar, kenti bir 
sığınak olarak değerlendirmektedirler. Görüşme yapılan kadınların tama-
mına yakını ev hanımıdır ve ekonomik özgürlük hayalleridir. Kaloriferli, 
asansörlü evlerde oturup, istediği yere baskı olmaksızın otobüse atlayıp 
gidebileceği bir yaşam hayal eden kadınlar, kente geldikten sonra bu 
beklentilerinin sadece küçük bir kısmını karşılayabilmişlerdir.

Kırdan Kente, Hayalden Gerçeğe 

Kentler farklı dil, farklı din, farklı etnisite ve farklı kültürlerden bireylerin 
bir arada yaşayabildiği bir mozaik olsalar da söz konusu toplumsal kesim-
lerin ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok sorunla karşılaştıkları aşikârdır. 
Esasen kent, insanı diğer insanlara mecbur kılmaktadır. İnsanlar istemese 
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de diğerleri ile birlikte yaşamakta ve birlikte yaşama kurallarına uymak du-
rumundadırlar (Alver, 2012:11-16).

Kentin zorlukları, karmaşası, toplumsal formasyonu göç edecek bireyler 
için yeni muammaların da habercisidir. Bu anlamda kırsal alandan kente 
göç edenlerin, kente kimlerle göç ettikleri, kentte tanıdıkları birilerinin 
olup olmadığı, varsa ev ve iş bulma konusunda yardımcı olup olmadıkları 
gibi hususlar aynı zamanda kentin zorluklarına ve bu zorluklarla baş ede-
bilme düzeyine de işaret etmektedir. Kırdan kente göçün getirdiği belirsiz-
lik beraberinde korkuyu getirmektedir. 

 Bu noktada kadınlardan alınan bazı yanıtlar şöyledir:

“Kente eşim ile birlikte geldim. Köydeyken kayınvalidemden çok 
çektim, eşim Konya’ya taşınacağımızı söyleyince kayınvalidem o 
zaman bizi vazgeçirmeye çalışmıştı. “Gidip de ne yapacaksınız, 
her şeye para vereceksin, aç kalırsınız” demişti ama bizim kararlı 
olduğumuzu görünce bizden önce Konya’ya yerleşti. Sonra aradan 
birkaç ay geçti biz de gittik, ev bulana kadar kayınvalidemin yanı-
na yerleştik. Sonra kendi evimize çıktık. Evi, eşyaları falan hepsini 
biz ayarladık kimse yardım etmedi. Kendi evimize geçtiğimizde hiç 
eşyam yoktu, taksitle yavaş yavaş tamamladık. Köyden o zaman-
lar peynir, yakacak odun falan gönderiyorlardı ama sonradan on-
ları da kestiler. Eşimin eli çok savruktur. Ben tutumlu olduğum için 
bu eşyaları alabildik. Eşim demirciliğe başladı öylece düzen kur-
duk. Ama apartman hayallerim falan hayal olarak kaldı, hep so-
balı evlerde kaldık. Şehrin merkezinden uzaktaydı evimiz, otobüsle 
gidilebilirdi merkeze ama ben hem korkuyordum hem de kimseye 
güvenemiyordum. Yani çok zorluklar yaşadık, borçlarımızı 6 yıldır 
daha yeni bitirebildik” (H. Y. 32, Ev hanımı).

“Bir gün eşimin asker arkadaşı eşimi arayıp “ben taşınıp başka 
şehre göçeceğim, kaldığım evim boşalacak, şu köyü bırak artık, 
eşini de anneni de al gel Konya’ya” dedi. Eşimin canına minnet 
çıktık geldik. Ev hazırdı, köydeki eşyaları da kamyona yükleyip 
getirdik. Eşim düğünlerde çalgıcılık yapıyordu. Ev merkezdeydi. 
Apartmandı. Tam istediğim, hayal ettiğim gibiydi. Lakin bu eve 
hırsız girdi ve bütün birikimimizi ve eşimin çalgı aletlerini çaldılar” 
(N. H. 43, Ev hanımı).

Hanım efendi hayal ettiği gibi bir evde oturma imkânına sahip olmuş an-
cak, kent merkezindeki evlerinde yaşamış olduğu talihsiz olayın ardından 
istekleri biranda şöyle değişmiştir:

              Sonra ben merkezde oturmak istemedim, şehir merkezinden 
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daha uzak olan uzun harmanlar mahallesine geldik 4 yıldır bur-
adayız. Merkezdeki evdeyken kendimi kısıtlanmış hissediyordum, 
çocuğum gürültü yapsa hemen şikayete geliyorlardı. Şehirli kadın-
lar falan bana bir ilginç bakıyorlardı, konuşmam falan kaba diye 
apartmandakiler gülmüşlerdi. Şimdi oturduğum yerde kimse bana 
ilginç ilginç bakmıyor, komşularım da benim gibi konuşuyorlar, 
benim gibi giyiniyorlar. (N. H. 43, Ev hanımı).

Başka bir örneğe daha bakacak olursak;

“Kente bir kadın olarak eşime inat çocuklarımı da aldım geldim. 
Eşim tır şoförü, eve çok gelmiyor ve bize para göndermiyor. Ben de 
köyün onca işinin, yükünün altında kıvranıyordum. Bel ve boyun 
fıtığım var ama tedavim için bile eşim yardımcı olmuyordu. Ben de 
köyde tarhana yapıp satıyordum. Tarhana da çok zahmetli bir iş. 
Bir gün delirdim, eşimi telefonla aradım ben Konya’ya gideceğim 
dedim. Önce karşı çıktıysa da ben diretince razı oldu. Kardeşim 
falan beni vazgeçirmek istediler, bu çocuklarla kadın başına ne 
yaparsın dediler ama dinlemedim” (A. B. 44, Ev hanımı).

Konya köylerinden gelen kadınlar içerisinde eşi olmadan göç etmiş olan 
tek kadındır. Lakin o da eşiyle gelenlerin yaşadıklarına benzer problemleri 
yaşamıştır. Görüşmenin devamı aşağıdaki gibidir;

“Ev bulana kadar kız kardeşimin evinde kaldık. O arada iş aradım, 
bir okulda temizlik işine başladım, çocukları da aynı okula kaydet-
tirdim. Zamanla düzenimizi kurdum. Eşim yine çok ilgilenmiyor 
ama ben en azından para kazanıp geçiniyordum. Küçük oğlum 
köyü çok seviyordu, şehre isteksiz geldi, okuluna ve arkadaşlarına 
4 yıldır uyum sağlayamadı, içine kapandı. Kızım da liseyi bitirdi bir 
iş bulsun ümidindeydim o da iş bulamadı. Şehirde en çok şehirli gibi 
yaşamaya çalışmak zoruma gitti, sonra tabi ekonomik sorunlar. 
Şehirliler çok rahat konuşup, gülebiliyor, otobüse binebiliyor ama 
ben ilk yıllarda hiç insan görmemiş gibiydim, otobüse utandığım-
dan binemiyordum, herkes yüzüme bakıyor gibi geliyordu. Bir de-
fasında dolmuşa bindim okula gitmek için ama ineceğim durağı 
geçmemize rağmen söyleyememiştim” (A. B. 44, Ev hanımı).

Mülakatlardan anlaşılacağı üzere kadınların kırdayken yaşadıkları prob-
lemler kente gelince şekil değiştirmiş, ancak bitmemiştir. Ekonomik, sosyal, 
kültürel yönden kent hayatına yabancı olan kadınlar kendilerini ifade ede-
bilecek ortamları bulamamışlardır. Zamanla ekonomik durum düzelse de 
kente uyum konusunda hali hazırda devam eden zorluklar söz konusudur.  
Bunun temel sebeplerinden biri kırsal alandan gelen ailelerin çoğunlukla 
kentin merkezine değil de kent çeperlerine, akraba ve tanıdıklarının yan-
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larına yerleşmeleri, bu bağlı olarak mevcut gelenekleri muhafaza etme 
eğilimi göstermeleri ve kent merkezindeki bireyler ve yaşam formları ile 
iletişimlerini sınırlamalarıdır.

Komşuyu Komşudan Sorarlar 

Komşuluk kavramı bir yanıyla bir umuda işaret eder. Tarihsel/ontolojik 
anlamıyla komşuluk, dostluğa dayalı niteliğine atfen, mevcut savaşları 
durduracak bir ‘sığınak’ olarak tasarlanmaktadır (Gölçük, 2007:21). 
Komşuluk, Türk kültür ve gelenekleri içerisinde önemli yeri olan bir faktör 
olup, insanların birbirleriyle iletişimlerini sağlayıp, sağlamlaştırmaktadır. 
Toplumumuzda komşuluğun özendirilmesi için pek çok atasözü de mev-
cut olup, “Ev alma komşu al”, “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” gibi 
sözler komşuluğun önemini dile getirir türdendir. Yine efendimiz (s.a.v.) 
“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” hadis-i şerifleri komşularımız 
ile iletişimimizin iyi olması gerektiğini ifade etmektedir. 

Anadolu köyleri, geçmişten günümüze kapıların bütün gün açık olduğu, 
sofraların misafir ile şenlendiği, komşuluk ilişkilerinin yoğun yaşandığı köy-
ler olmuşlardır. İnsanların birbirlerine güvenip, başları sıkışınca kapısını 
gönül rahatlığı ile çalabilecekleri komşularının olması, köyün olduğu gibi 
kentin de sorunlarıyla daha rahat baş edebilmeyi ifade etmektedir. Bir 
kültür ve ritüel ortamı olan komşuluk, engin bir hayat tecrübesidir. Komşu-
luk çevresi komşuluğa yön veren hususlar, komşuluk deneyimleri hayatı 
ince ince ören, hayatın farklı yüzlerini ayan eden engin bir deneyimdir (Al-
ver, 2012: 344).  Ancak günümüz kent toplumlarında komşuluğun formu ve 
işlevlerinde meydana gelen değişimler özellikle kırdan kent merkezine göç 
edenler için birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Komşuluk ilişkil-
erinde köylerindeki samimiyeti bulmayan kadınlar çoğu zaman yaşadıkları 
sorunlara bir anlam bile verememiştir. Buradan hareketle kırsal alandan 
kente gelen kadınların köylerindeki komşuluk ile kente geldikten sonraki 
komşuluklarının nasıl olduğunu anlamaya yönelik sorular sorulmuş olup, 
ifadeler şu şekildedir:

               “Köylerde komşuluk ilişkileri çok iyi olur çünkü insanlar köyde bir-
birlerini tanıyorlar. Şehirde komşuluk ilişkilerinin iyi olmamasının 
nedeni, insanlar birbirlerini tanımıyor, bilmiyor, asansörde 
görüyorlar birbirlerini, böyle olunca da komşuluk gelişmiyor. Ben 
Konya’ya gelmeden evvel apartman, asansör, çarşı pazar hayalleri 
kuruyordum, geldik bir apartmana yerleştik, o zaman çatı katında 
kaldık. Çocuklar ses çıkaracak oluyordu alt kattakiler çubukla tav-
ana vuruyorlardı, çöpleri kapının önüne koyardım dışarı çıkarken 
atayım derdim ama hemen şikayet ediyorlardı, merdivenleri 
kirletiyor diye. Yüzünü görmediğim insanlar tarafından şikayet 
edilmek çok zoruma gitti” (P. L. 39, Ev hanımı). 
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Kentte apartman deneyimi olan hanımefendi, buradaki insanların birbirler-
ini tanımadıklarını, bundan dolayı da birbirlerine güvenemeyip komşuluk 
yapmadıklarını ifade edip, komşuluğu canlandırmak için kendisi adım at-
mış ve şunları ifade etmiştir;

                 “Komşuluk hiç iyi değildi, ben de onlar bana gelmezlerse ben 
onlara giderim dedim ve gittim ve beni çok sevdiler. Çok doğal 
olduğumu söyledi şehirli kadınlar. Onlar da komşuluk yapmak 
istiyorlar ama birbirlerine güvenmiyorlar, bu çok kötüdür. Sonra 
da merkezden biraz uzak bir mahallede ev bulup çıktım, komşu-
larım da çok iyiler” (P. L. 39, Ev hanımı). 

Başka bir görüşme örneği ise şöyledir;

“Köydeyken komşuluk ilişkilerimiz çok iyiydi. Komşularımız ile 
vakit buldukça bir araya gelirdik. El işi örer, dedikodu yapardık. 
Köy işleri çok ağır ve fazla olduğu için çok uzun süre birlikte vakit 
geçiremesek de yine de çok iyi komşularımız vardı. Bir ihtiyacımız 
olduğunda kapısını çalabileceğimiz komşularımız vardı. Konya’ya 
geldikten sonra apartman dairesinde otururken apartmanda köylü 
bir tek ben idim bu yüzden en ufak bir sıkıntı yaşasalar benden bili-
yorlardı. Balkonuna ekmek dökülünce komşum hep beni suçlardı 
ama ben dökmüyordum. Ama sonradan müstakil evim oldu. Şeh-
rin biraz kenarına taşıdım evimi, o zaman çok daha iyi oldu çünkü 
evimizin olduğu yerdeki herkes köyden gelmişti, komşuluk ilişkile-
rimiz de çok iyi olmaya başladı. Buradaki komşularımda altın günü 
düzenliyoruz, pazar alışverişine gidiyoruz, yolda laflıyoruz. Komşu-
larımdan çok memnunum” (M. Y. 44, Ev hanımı).

Köyde iken kent özlemi çeken, kaloriferli, asansörlü apartman dairesi 
hayalleri kuran kadınların büyük çoğunluğunun kentte geldikten sonra 
bu hayallerinin gerçeğe dönüşmediği, kurulan hayallerin yeni sorunlarla 
adeta suya düştüğü gözlemlenmiştir. Bununla birlikte komşuluk ilişkileri 
iyi olmayan kadınlar köye geri dönmek yerine komşuluk için uygun ortam 
arayışına girmiş ve kendi sosyal çevresine uygun komşulukların yaşandığı 
kent çeperine taşınarak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışmıştır. Başka 
bir ifade ile kentte köyün kültürünü yaşatmaya devam etmişlerdir. Nitekim 
kente göç ettikten sonra komşuluk ilişkilerinden memnun olanların yine 
kent çeperinde yaşayanlardan oluştuğu dikkati çekmektedir. 

“Köyde komşularımız çok iyiydiler. Komşularımı özlüyorum ama 
Konya’ya geldikten sonra da komşuluktan yana hep kısmetliydim. 
Burada da başka köylerden gelen komşularım var. Eşlerimiz evden 
çıkınca biz de birbirimize gidiyoruz. Sokak kenarında bir iskem-
le çekip, el işi yapıp, yol ortasında çay içiyoruz. Ben soframı hiç 
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komşusuz bırakmıyorum. Eşim zaten çok ilgilenmiyor, böyle olun-
ca mecburen derdimi anlatacak bir komşuya ihtiyaç duyuyorum. 
Köylü olarak birbirimizi anlıyoruz. İstediğimiz gibi konuşuyoruz 
kimse konuşma tarzımızla dalga geçmiyor” (E. K. 31, Ev hanımı).

Görüşme yapılmış kadınların tamamı köylerindeyken çok iyi komşuluk il-
işkileri olduğunu ifade etmişlerdir. Köyde işlerden vakit buldukça birlikte 
vakit geçiren kadınlar hallerinden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. 
Köydeki güven esaslı samimi komşuluklar bir yana köyle kıyaslandığında 
ilişkilerin mesafeli ve şikayetler üzerinden şekillendiği bir komşulukların 
kadınları kent merkezinden uzaklaştırdığı tespit edilmiştir. Kente göç ile 
birlikte hayalini kurdukları apartman dairelerinde bekledikleri komşuluk 
ilişkilerinin bulamadıklarından, kendi istekleriyle kent çeperlerine yer-
leşmişlerdir.

Kırın Muhayyilesinde Kent

Göçleri etkileyen faktörlerden bahsederken kırın itici yönleri ile kentin çe-
kici yönlerinin birlikte incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kadınlar 
zihinlerinde kurdukları kent imgesi ile örtüşmeyen, beklentilerini karşıla-
mayan dahası kimi zaman hayal kırıklığına sebep olan farklı durumlarla 
karşılaşabilmektedirler. Kentli bireyin belki de en önemli niteliklerinden biri 
katılımcı olması ve bu katılımını eylemsel olarak sergileyebilmesidir (Ge-
yik, 2010:78). Kente uyum sürecinde kırsal alandan gelen kadınların ken-
tlileşmelerine destek olacak kurum ve kuruluşlar bu bakımdan önemlidir. 
Kent çoğu kadın için, eşine iş, çocuğuna kaliteli eğitim, hastalığına sağlık 
hizmeti, sosyal aktivite imkânı, yaşanacak mekân olarak değerlendirilme-
ktedir. Şehirlerin ekonomik imkânlar ve sosyal aktivite yönünden zengin 
mekânlar olmaları kadınlara cazip gelmektedir. Çarşı pazara gidebilmek, 
istediğinde alışveriş yapabilmek, köyün ağır işlerinden kurtulabilmek, daha 
geç uyanabilmek kendi başlarına otobüse binmek, seslerini duyurabilece-
klerine inandıkları aktivitelere katılmak ve bunları yaparken mahalle ve 
aile baskısından uzak olmak gibi isteklerin gerçekleştirilebileceği bir me-
kân olarak kentler kadınlar için cazibe merkezleridir. Ancak kırsal alanın iş 
ağırlığı ile birlikte ele alındığında öncelik kırdan uzaklaşmaktır.

Kadınların gözünden kenti tanımlayabilmek amacıyla kendilerine kent 
merkezinin sizin için en cazip gelen yönleri nelerdir? Kentin bir kadın 
olarak size kırdakinden farklı olarak ne sunmasını bekliyordunuz?  Kentten 
beklentileriniz nelerdi? Şehrin sosyal ve kültürel faaliyetlerine (Halk eği-
tim, Komek, İşkur, Konferans, Konser vs.) katılıp katılmadıkları gibi sorular 
sorulmuştur. Alınan yanıtlardan birkaçı şöyledir:

“Kentin benim için en cazip gelen yönleri saymakla bitmez. Kenti 
kendimi tanıyacağım yer olarak değerlendiririm, iyi bir işi an-



473KIRDAN KENTE GÖÇTE KADINLARIN KENTLİ OLMAK İSTEMELERİNİN SEBEPLERİ

cak kent sağlar, çocuklarım için eğitimin en iyisi (…) Hasta olun-
ca kayınvalidemden değil de hastaneden randevu alabilmek çok 
önemli bir şeydi benim için. Kent benim gözümde sürekli aynı 
işleri yapmayacağım, çeşitli aktivitelere katılacağım bir yer. So-
banın tozunun, bacanın toprağının, yerlerin çamurunun, suların 
sıcağının olduğu baskı ve karşı çıkışların olmadığı yerdir” (E. F. 38, 
Ev hanımı).

Başka bir görüşme notları ise şöyledir:

“Kızımın rahatsızlığı vardı ve sürekli olarak şehre götürüp ge-
tiriyorduk. Şehre gelirken en büyük beklentin hastaneye ulaşım 
konusunda daha fazla imkâna sahip olmaktı ve kızımın iyileşme-
siydi. Benim faydalanamadığım eğitim hakkından çocuklarım 
faydalansın istiyordum. Eşim ve çocuklarımla sil baştan bir ha-
yat kurmayı hayal ediyordum. Şehir, uyum sağlayabilecekler için 
bu hayalleri fazlasıyla gerçekleştirme imkânı veriyor. Lakin ben 
ne kente ne de kentlilere çok alışabildim. Kendimi fazlalık gibi 
görüyordum, şehirli kadınların güldükleri şeylere gülemiyordum. 
Çok utangaçtım, zamanla bu huyumun değişmesini umdum. Çalış-
mayı hiç düşünmedim, hiçbir sosyal faaliyete geldiğimden beri 
katılmadım, istemiyorum” (Ş. K. 29, Ev hanımı).

Kadınlar kente göç ederken kadın olarak kentin kendilerine düşünceler-
ini ifade etme imkânı sağlayacağını, kentlileşme hususunda sorun yaşa-
mayacaklarını düşünmüşlerdir. Ancak kentte ilk karşılaştıkları şey, bırakın 
düşüncelerini ifade etmeyi konuşmalarıyla bile dalga geçilmesi olmuştur. 
Bu durum kadınları ya daha içine kapanık hale getirmiş ya da kentin çeper-
ine taşınmaya mecbur kılmıştır. Görüşülen kadınların kente gelmeden 
evvel kent ile ilgili görüşleri kente geldikten sonra değişmeye başlamıştır, 
çünkü hayal ettikleri kolaylıkta bir yaşam bulamamışlardır. Kentin kadın-
ların hayatında oluşturduğu en büyük farklılık köydeki yoğun ve bitmeyen 
iş yükünün azalmasıdır. Sayıları çok az olsa da kente tutunmaya çalışan 
kadınlar da vardır.

Kentin kendilerine ne kazandırmasını bekledikleriyle ilgili görüşler;

“Kentin bana köydekinden farklı olarak eşimi kazandırmasını 
bekliyordum. Eşim ile birbirimizi daha iyi tanıyacağımızı hayal 
ederdim. Çeşitli konserlere, mitinglere katılmayı böylece kendim 
için bir şeyler yapmamı kolaylaştıracak yer olarak düşünürdüm. 
Dikiş nakış kursuna gidip el becerimi geliştirip belki eğitim ver-
ebilme imkânını sunmasını bekliyordum köyden farklı olarak. 
Komek ve Halk eğitim faaliyetlerine, mitinglere, yürüyüş ve kon-
serlere katılıyorum. Vakıf ve dernekler aracılığıyla iyilik yapmaya 



474 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

çalışıyorum. İHH, İMH, Elbir’in faaliyetlerine gönüllü katılıyorum.  
Kentin bu noktada beklentimi karşıladığını söyleyebilirim. Kente 
gelince öğretmen olarak işe başladım ve mutluyum” (F. M. 49, El 
sanatları öğretmeni).

Görüşülen kadınlardan sadece ikisi sosyal faaliyetlere katılma, kentliler-
le iç içe olma hayallerinin peşinde olsalar da, diğer görüşmeciler şehrin 
zorlu yüzünden korkup, kent çeperlerinde yaşamaya başlamış ve kendi 
kendine yeten kapalı bir sistem ile kentle irtibatını kesmiş durumdadır. 
Sosyal herhangi bir projeye ya da etkinliğe katılmadıkları gibi katılmayı 
da gerekli görmediklerini ifade etmişlerdir. Bunun sebebi olarak da yine 
kentlilerden uzak olmak, onları tanımaktan çekinmek, eğitim seviyelerinin 
düşük olması ve öz güven problemlerinin olması ifade edilebilir. Beklen-
tilerinin karşılanmaması, eşlerinin ilgisizliği, sabahtan akşama kadar ev 
işleriyle ve çocukların bakımıyla ilgilenen kadınlar umduklarını bulamamış 
olsalar da köy işlerinin daha ağır olduğunu düşünerek ve geri dönersem ne 
derler korkusuyla köylerine geri dönmek istememektedir. Bununla birlikte 
kentteki köylerinde yaşamaya devam etmektedirler.

Kırdan Gelen Kadının Gözünden Kentli Kadın

Kadınlar göçün zorluklarından en fazla etkilenen kesim olarak, kentte 
karşılaştıkları sorunları kentli kadınlar ile kendilerini karşılaştırarak ifade 
etme ihtiyacı duymaktadırlar. Kadınların kente geldiklerinde kentlileşm-
eleri, kent kültürünü içselleştirebilmelerinde etkili faktörlerden, kentle 
ilgili yaşanmışlıklar, kentte bulunma süresi, etkileşim halinde bulunulan 
sosyal çevre, yaptığı iş, yaş ve aldığı eğitim faktörleri önemlidir. Kente ge-
lip gecekonduya yerleşmiş, ev-içi işleriyle ilgilenen kadın ile kentli kadın 
arasında çok fark vardır. Kentli kadın ve köylü kadın arasındaki sosyal geril-
imler de bu eşitsizlikten kaynaklanmaktadır (Yılmaz, 2008:17). Değişimin 
kılık kıyafet, ev dekorasyonu ile başlayacağı göz önüne alındığında kentli 
kadınlar bu faktörleri yaşam biçimi olarak gösterirken; kırdan gelen kadın-
ların bu süreçte farklılaştıkları görülmektedir. Şafak’ın yapmış olduğu çalış-
ma kentli kadın olma yolunda başarılı olmuş olan bir örnek sunmuştur. 
Kadınların çoğunluğunun kentlileşme sürecinde, kılık-kıyafet, saç bakımı, 
makyaj gibi konularda sabit düşüncelerini bir kenara bıraktıkları; sağlık 
ile ilgili sorunlarını çözmede zorlanmadıkları; eğitime yönelik konularda 
sorun yaşamadıkları; aksine bu konularda gelişim kaydettikleri ve kente 
uyum sağladıkları bu yolla da kentli kadın olma yolunda ilerledikleri tespi-
tine yer verilmiştir (Şafak, 2008:55-58). Kentlileşme yolunda yol gösterici 
faktörler olsalar da Konya kırsalından gelen kadınların bu hususta kentli 
kadınlardan farklı oldukları bir gerçektir. Kırdan gelen kadının gözünden 
kentli kadının kim olduğunu anlatmaları için kadınlara, kentli kadını nasıl 
tanımladıklarını, imkânlar bakımından karşılaştırmalı olarak anlatabilece-
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kleri sorular yöneltilmiştir. Sorulara verilen cevaplar şöyledir:

              “Kentli kadınlar, şanslı kadınlar. Köyün ağır işleriyle uğraşmamış 
olduklarından hayatları daha temiz ve sağlıklıdır. Kentli kadın, 
çocukluğunda istediği oyuncağı aldırmış olan, insanlarla rahat 
konuşmaya çocuklukta başlamış olan, köye geldiğinde inekten, 
koyundan, tavuktan korkan, canının kıymetini bilen kişidir. Şehir-
li kadınlar eğitimli kadınlardır. Kültürlü olduklarından ben şahsen 
onlara laf yetiştirebilecek bilgiye sahip olmadığımı düşünüyorum. 
Şehirli kadınlar kıyafet olarak da biraz abartılı giyinebiliyorlar ve 
bu durumdan utanmıyorlar” (E. F. 38, Ev hanımı).

Hanımefendi buraya kadar kentli kadınların sahip oldukları imkânlardan 
bahsetmiş olsa da mülakatın devamında, köye gelen şehirli kadınların 
kendilerine karşı göstermiş oldukları tutumdan dolayı kentli kadınları yer-
mektedir.

              “Eğitimli olsalar da köylü kadınlara bazen hava atıyorlar. Bizim köye 
İstanbul’dan bir komşumuzun oğulları ve şehirli gelinleri gelmişle-
rdi. Kadınlar çalışıyorlarmış, kendi elleri kendi ceplerindeymiş, o 
zaman bize çok hava atmışlardı. İnekleri görünce kaçıyorlardı. 
Bir tanesi hoş geldiniz demeye gittiğimizde yanındakine burası 
ahır gibi kokuyor demişti, sonra biz içerideyken kalkıp pencerel-
eri açmıştı. Bizim çalıştığımız işler ahır işleri ama küçük görmel-
erinin lüzumu yoktu. Şehirli kadın istediği zaman istediğini yiyip, 
istediğini giyebiliyor, ama köylü kadın ancak eşinin kayınbabasının 
kayınvalidesinin aldıklarını yiyip, giyebiliyor. Şehirli kadın iste-
diği yere gidiyor, köylü kadın çoğunlukla bunu yapamıyor. Şehirli 
kadınlar biraz fazla havalı oluyorlar, biraz da saygısız oluyorlar, biz 
büyüğümüzün yanında laf edemeyiz edeben ama onlar ağızlarına 
geleni sayıyorlar” (E. F. 38, Ev hanımı). 

Kentli kadına bakış açılarıyla ilgili olarak, görüşülen kadınların genel olarak 
birbirine yakın yanıtlar verdiklerini söylemek mümkündür. Benzer örnekler 
aşağıdaki gibidir:

              “Kentli kadın benden farklı olan kadındır. Benden farklı çünkü 
kayınvalide, görümce ve kayınlarım ile yaşadım, kalabalık bir evde 
kavga gürültü eksik olmayan bir evde yaşadım psikolojimiz doğal 
olarak bozuluyor. Kentli kadının da elbet farklı problemleri var ama 
bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmiyorlar diye düşünüyorum. İşten eve 
gelince sıkıntısı geçiyor veya evden işe gidiyor ve sıkıntısı geçiy-
or ama biz hep aynı yerdeyiz bizim psikolojimiz bozulmasın da ne 
olsun. Köydeki kadın emekçi, toprak kokan, samimi ve doğaldır 
lakin kentteki kadın parfüm kokan, çoğunlukla samimiyetsiz, daha 
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rahat, giyimi kuşamı, konuşması köylü kadından tamamen farklı 
olan kadındır” (A. B, 44, Ev hanımı).

Sadece birkaç şehirli kadın ile tanışmış olan görüşmeciler, kentli kadınlar ile 
ilgili genellemelerde bulunmakta ve şehirli kadınları samimiyetsiz olarak 
ifade etmektedirler. Şehirli kadınlara olan eleştirilerin büyük çoğunluğu gi-
yim, kuşam ve rahat tavırlarından kaynaklanmaktadır. İfadeleri destekler 
türden bir başka mülakat sonucuna daha değinecek olursak,

“Kentli kadının elindeki imkânlar benim elimde olsaydı, yani mad-
di gücüm olsaydı çok farklı olabilirdim. Okurdum ekmeğimi ken-
dim kazanırdım ve eşimin eline bakmak zorunda kalmazdım. Şim-
di eşim ekmeğin yanında zeytin istesem bir ton laf ediyor bu da 
benim zoruma gidiyor. İmkanım olsaydı güzel bir ev alıp, kendime 
ait bir odamın olmasını sağlardım. Çocuklarıma çocuk odası yap-
ardım” (P. L. 39, Ev hanımı).

Hanımefendi imkânlarının iyi olması durumunda hayallerini, yapmak iste-
diklerini sıralamaya devam etmektedir. 

              “Yaşlı ve düşkün kimselere yardım eder, kimsesiz çocuklar 
derneklerine yardım ederdim. Sadece kendimi düşünmez, aç 
açıkta kalmış sokak hayvanlarına barınaklar yaptırırdım. Hayır 
işlerinde yarışırdım ama kentli kadın bir koşuşturmanın peşine 
düşmüş, kendime ne alsam, ne yesem diye düşünmekten etrafın-
dakileri çoğunlukla görmüyor. Belki hepsi aynı değildir ama bizim 
köyümüze gelenler ve kaç yıldır benim çarşıda pazarda gördükler-
im, televizyondaki tipler, komşularımın anlattıkları genelde havalı, 
burnu dik, vurdum duymaz kişilerdi” (P. L. 39, Ev hanımı).

Görüşmeci imkânların iyi olması durumunda hayır işlerine koşacağını if-
ade etmesine rağmen, gönüllülük esasına dayanan STK’larda herhangi bir 
görev ya da sorumluluk almamıştır.

Görüşme yapılan kadınlar genel olarak benzer ifadeler kullanmış olduk-
larından dolayı bu başlık altına yazılanlar sınırlandırılmıştır. Köyden gelen 
kadınlar kentli kadınların pek çok imkâna sahip oldukları için, istihdam, 
eğitim, sağlık gibi imkânlardan hep faydalanabildikleri için, köylü kadınlara 
“hava attıkları” ifade edilse de doğruluk payı olmasının yanında abartının 
da söz konusu olduğu ifade edilebilir. Çünkü görüşülen kadınlar kentli 
kadınlar ile uzun süreli bir etkileşim içerisinde olmadıklarından, kısa süreli 
tanışma izlenimlerinin üzerinden yorum yapmaktadırlar. Kentin yerlileriyle 
münasebet kurmaktan çekindikleri, korktukları aşikar olduğundan dolayı 
kent çeperlerine kurmuş oldukları köyde, köy hayatı sürdürmekte, durum-
larından da memnun görünmektedirler. 
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Kentteki Köy

Kırsal alandan kentlere göç edenler genelde benzer yaşam tarzlarının 
sürdürüldüğü kent çeperlerine yerleşim eğilimi göstermektedirler. Kent 
çeperleri kent merkezlerine göre insanların daha kendileri gibi olabildikleri, 
konuşma tarzlarını, giyim kuşamlarını değiştirme konusunda herhangi bir 
baskı yaşamadıkları alanlardır. Tahire Erman, “Kentte ki Göçmenin Bakış 
Açısından Kent/Köy Kimliği” Niçin Köylüyüz Hala?” İsimli çalışmasında 
kırsal alandan eğitim, sağlık gibi imkânsızlıklardan dolayı kente göç eden 
göçmenlerin ve bunlar içinde de özellikle kadınların neden hala köylü kim-
liğine takılı kaldıklarının sebeplerini, eşlerin kente geldiklerinde hemşeri 
birliklerinden ayrılmayışlarına, aynı inanış ve mezhebe bağlı olanların 
aynı yaşam alanlarını seçiyor oluşlarına ve geleneksel kadının evinden 
çıkmayan kadın olarak tanımlanmasındandır. (Erman, 2002:294-297). Kır-
dan kente göç ile başlamış olan kentlileşme sorunsalında kadınların kente 
uyum konusunda zorluk yaşamalarının sebebi köy kültüründen kopama-
mış olmalarıdır. Kadınlar kente gelince daha da özgür bir yaşam istem-
elerine rağmen bunu başaramamakta ve uyumsuzluk yaşadıkları bu hu-
suslar üzerinden de kentliler ile sosyal çatışmalar yaşamaktadırlar (Gömeli, 
2008:45-50).

Aynı yörelerden gelenler aynı yerlere yerleşerek kent çevresinde kendi 
içinde kapalı kültür odacıkları oluşturmaktadır. Herhangi bir mahalle ya da 
semt ölçeğinde olan bu odacıklar o insanların terk ettikleri yörelerin küçük 
bir modeli olmaktadır. Bu durum insanların kente intibaklarını engelleyen 
önemli bir nedendir (Es ve Ateş, 2010:224).

Konya kırsalından gelenler de kendilerini rahat ifade edebileceklerini 
düşündükleri, kırsalın kendilerine vermiş olduğu kültürü daha iyi sürdüre-
bilecekleri, giyim ve konuşma tarzlarına yakın insanların olduğu yerlere 
yerleşmişlerdir. Kendileri gibi düşünen insanlar ile birlikte kent sınırları 
içerisinde köyler kurdukları söylenebilir. Bu amaçla kırdan gelenlerin 
kentte de kırsal alanda yaptıkları uygulamaları sürdürüp sürdürmedikler-
ini (Apartman balkonunda mangal yakma, apartman bahçesine bostan 
ekme, balkondan sofra bezi/halı silkme) anlamak, bu uygulamalar net-
icesinde kentin yerlileriyle çatışmalar yaşayıp yaşamadıkları, bunların 
sonunda kente gelmekten pişmanlık duyup geri dönmek isteyenlerin olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla kendilerine sorular sorulmuş olup alınan 
yanıtlar genel olarak şu şekildedir; 

              “Apartman balkonunda halı da sofra bezi de silktim. Bahçeye 
bostan da ektim. Bostan dediysem öyle maydanoz, soğan falan 
ektim küçük bir yerdi. Biz köylü adamlarız, kadınlar olarak toprağı 
boş gördük mü değerlendirmek isteriz, her şeye para vermek çok 
ağırıma gidiyor. Halı silkelediğimde komşuları yöneticiye şikayet 
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etmişlerdi, yönetici de uyarmıştı. Komşularımla o zaman tartıştım 
ama yine de aram açılmadı. Köyde istediğin yere istediğin şeyi 
silk kimse sana dokunmuyor. Kolayıma da geldi diye balkondan 
yaptım ama hemen şikayet ettiler. Ben olsam şikayet etmezdim. 
Kentte geldiğimizden beri sıkıntı yaşıyoruz lakin köyün verdiği ezi-
yet kadar değil, bu sebepten ötürü geri dönmek istememe. Hem 
ben o köyden çıkarken büyük konuştum, bir daha dönmem dedim, 
geri geldim demeye yüzüm tutmaz” (A. Y. 35, Ev hanımı).

Görüşme yapılan köylü kadınlardan apartmanda yaşama deneyimi olan-
lardan birkaçı dışındakiler balkondan sofra bezi silkmiş, halı çırpmış, apart-
man bahçesine küçük de olsa bir bostan ekmişlerdir. Benzer örnekler 
aşağıdaki gibidir;

              “Apartman balkonunda halı da çırptım, sofra bezi de silktim. Apart-
manda halı silktiğimde, çöpleri çok biriktirdiğimizde, çocuklar 
gürültü yaptıklarında apartmandakilerle ufak atışmalarımız oluy-
ordu ama ben suçlu olduğumu bildiğim için özür diler kapatırdım. 
Herkes yapıyordu, ben de yaptım. Müstakil evime geçtikten sonra 
bahçeye kümes yaptık, tavuk aldım onların yumurtalarını sattım 
evin ufak tefek ihtiyaçlarını karşıladım. Bostan da ektim, bahçede 
ekmek de pişirdim. Kendimize yetecek kadar yapıyordum ondan 
dolayı çok zorlanmıyordum. Bazen köy burnumda tütüyor. Köyün 
havasını, suyunu özlediysem de yine de dönmek istemem, geld-
iğime pişman değilim” (A. N. 37, Ev hanımı).

Farklı bir örneğe yer verecek olursak;

             “Köydeki yaptıklarımın hepsini köyden çıkarken bıraktım. Bana bun-
ları yapmak terbiyesizce geliyor. Başkasının hayatına müdahalede 
bulunmaya hakkımız yoktur. Herkes yapsa da ben yapmıyorum. 
Kul hakkına girmeye gerek yok, o kadar hayır kuruluşlarından 
bahsedip de sonra kalkıp bunları yapmak anlamsız olur. Benim üst 
komşularım da köyden geldiler ama bütün ekmek kırıntıları, tozu, 
isi bizim balkona atıyorlar. Çok ayıp bir şey gerçekten. Birkaç kez 
uyardım ama yine de yapıyor. Hakkımı helal etmem. Aidatlar to-
planırken adamlar ben ödemem diye diretiyorlar, asansör bakım 
ücreti vermek istemiyorlar böyle olunca ister istemez tartışmalar 
yaşanıyor” (F. M, 49, El Sanatları Öğretmeni).

Kentteki köy imgesinden kurtulan kişiler kentte kendi çabalarıyla ayakta 
kalmaya, kente tutunmaya çalışan ve bunun için de kentin imkânlarından 
aktif olarak faydalanan, pek çok sosyal faaliyete katılan ve pek çok STK’da 
aktif üyeliği bulunan hanımefendi kentlileşme yolunda sağlam adımlar at-
makta olan tek görüşmecimizdir. Hanımefendi kent ortamından umduğu 



479KIRDAN KENTE GÖÇTE KADINLARIN KENTLİ OLMAK İSTEMELERİNİN SEBEPLERİ

pek çok şeyi bulmuş ve kendisi de kente uyum konusunda ciddi bir mesafe 
kaydetmiştir. Buna karşın kentin getirmiş olduğu sorunlardan dolayı emek-
li olduğunda kentten uzaklaşmak istediğini ifade etmiş;

“Kent çocuklarımın eğitimlerinin iyileştiği mekân olsa da çocuk-
larımı kontrol altına almakta daha çok zorlanıyorum. Eve geç 
gelecek olsalar korkuyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim lakin 
çok da zorlanıyorum. Köyümüz sessiz sakindi, ama burada ara-
baların gürültüsü, hızlı yaşamak beni yoruyor. Emekli olduktan 
sonra kendi köyüm olmasa bile eşimle birlikte başka sakin bir köye 
yerleşmek istiyorum. Bu kadar hız bana ağır geliyor” (F. M, 49, El 
Sanatları Öğretmeni).

Buradan hareketle köyden gelen kadınların çoğu için köyden getirdikleri 
yaşama tarzına yakın bir yaşam sürdükleri ifade edilebilir. Bu husus-
ta değişmeyi, örf, adet ve geleneklerden uzaklaşmak, özünden kopmak 
olarak algıladıkları için köyü kente taşımış ve kentte küçük bir köy alanı 
oluşturmuşlardır. Köydeki kültürel formlarını kente de taşıyanlar bu du-
rumdan rahatsız olmadıkları gibi memnun görünmektedir. Kentte kendi 
imkânları ile tutunabilen, kentte ayakta kalan ve kentlileşenler ise kentin 
imkânları ve sunduklarına dair hayal kurmak yerine kentten uzaklaşmaya 
yönelik planlar yapmaktadır. 
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Sonuç

Göç sürecine katılacak olan insanlar Everett Lee’nin (İtme-Çekme Kuramı) 
hareket noktası olarak alınırsa kentin çekici yönleri ile köyün itici yönleri 
arasında bir mukayese yapar ve kendisi için en rahat olacak olanı belirley-
erek yola koyulur. Elbette iten ve çeken faktörler kişisel ve görelidir. Yaş, 
cinsiyet, eğitim durumu, ırk gibi değişkenler göç süreciyle ilgili farklılıklar 
doğurabilir. Bu açıdan bakıldığında Konya kırsalından kente göç kişiler de 
kırın iten ve kentin çeken yönleri arasında mukayese yapmışlardır. Genel 
olarak bu süreçte kırsal alanın iticiliğinin kentin çekiciliğinden daha ağır 
bastığını söylemek mümkündür. Kente geldikten sonra da pek çok sorunla 
karşılaşan kadınlar ilk etapta ekonomik sorunlar yaşamış daha sonra ise 
sosyal yaşama adapte olma güçlüğü çekmişlerdir. Bunun çeşitli sebepleri 
mevcut olup, eğitim seviyelerinin düşük olması, kadını ikinci plana iten 
ataerkil aile yapısının köylerde daha baskın olması, geleneklere bağlılık an-
lamındaki muhafazakarlık, kadının eve kapalı yaşaması gibi pek çok sebep 
gösterilebilir. 

Kırdan gelen kadınların birçoğu ev hanımı olduğundan, kente geldiklerinde 
eve hapsedilmiş durumdadırlar. Buna eşlerinin ilgisizliği de eklenince 
sıkıntılarının altından kalkamayan kadınlar, kendilerini ifade edebilecekleri 
komşulara ihtiyaç duymuş, ancak kent merkezinde bu ihtiyaca bir karşılık 
bulamamışlardır. Kent çeperinde yaşayan kadınların çoğunluğu eşlerinden 
umdukları ilgiyi bulamamıştır.

 Kentin beraberinde getirdiği zorlukların yanında yalnızlıkla da baş etmek 
zorunda kalan bu kadınlar için komşuluk önemli bir sığınaktır. Bu anlamda 
kent çeperinde komşuluk ilişkilerinin daha yoğun ve daha samimi olmasın-
daki etkenlerin başında bu kadınların yalnızlıkları gelmektedir. Bu sebe-
ple kendi yaşam standartlarındaki insanlarla birlikte yaşamak adına kent 
çeperlerine yerleşmişlerdir. Bu durum ise kentlileşmelerini engellemekte 
olup, kadınlar kentlileşme hususunda zorluk çekmektedirler. Kent merkez-
ine yakın oturanların kentlileşme eğilimleri ise çeperlerdekilere nazaran 
daha fazladır. Sosyal aktivitelere katılım oranları da yine çeperlerdekilerle 
karşılaştırınca daha yüksektir. 

Çalışma kapsamında elde edilen dikkat çekici verilerden biri de kırsal 
alandan kente gelen kadınların kentli kadınları pek çok imkâna sahip ama 
yardımlaşmayı sevmeyen, kavgacı, cazgır, oturup kalkmayı bilmeyen, giyim 
kuşamı rahat, konuşması argolu, tavırları yapmacık kişiler olarak tanım-
lamalarıdır. Ancak bu tanımlamaları yapabilmelerine imkân tanıyacak 
sayıda kentli kadın tanımadıkları da görülmektedir. Nitekim birçoğu sa-
dece duydukları ile kentli kadını tanımlamaktadır. Kadınların kılık-kıyafet, 
saç bakımı, makyaj, ev dekorasyonu gibi konularda sabit düşüncelerini bir 
kenara bırakamamış olmaları da kentlileşmelerinin önündeki engel olarak 
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değerlendirileceğinden dolayı değişime açık olan kentli kadınlara karşı me-
safeli oldukları ifade edilebilir.

Konya kırsalından gelen kadınlar, apartmanda kalırlarken de müstakil 
evde yaşarlarken de çoğunlukla köydeki uygulamalarını, bilinçli olarak 
veya alışkanlık olarak sürdürmüşlerdir. Kent yerlileriyle çatıştıkları konular 
genellikle bu konular üzerinden doğmuştur. Kenti yaşanabilir bir mekân 
olarak gören kadınlar kentlileşme konusunda pek çok problemle kaşı 
karşıya kalmışlardır. Kentlileşme deneyimi başarısız olan kadınların çoğun-
lukla, eğitim seviyeleri düşük olan ev hanımlarından oluştuğu dikkati çek-
mektedir.

Beklentilerinin karşılanmaması, eşlerinin ilgisizliği, sabahtan akşama kadar 
ev işleriyle ve çocukların bakımıyla ilgilenen kadınlar umduklarını bulama-
mış olsalar da köy işlerinin daha ağır olduğu düşüncesi ve geri dönersem 
ne derler korkusuyla köylerine geri dönmek istememektedir. Bir kısmı ise 
kent merkezinin tüm sıkıntılarına rağmen merkez ve yakınında yaşamaya 
çalışmıştır. Sosyal aktivitelere katılımları derecesinde kentlileşme eğili-
minde bulunmuşlardır. 

Kısacası köyden gelen kadınlar kentlileşme konusunda ekonomik, kültürel, 
sosyal ve psikolojik sıkıntılar ve zorluklar yaşamış, hayallerindeki kente 
ulaşamamış dahası kent merkezinde tutunamamışlardır. Bu sebeple kent 
macerasına merkezde başlayanların büyük bir kısmı benzer kültürel form-
ların yaşandığı kent çeperine gönüllü dönüş yapmışlardır. Başka bir ifade 
ile kentteki köylerinde, köylerindeki gibi yaşamaya devam etmektedirler.
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ŞEHİR VE MEKÂN İMAJI AÇISINDAN ANALİZİ

Mine KORKUT1

Özet

Küreselleşmenin getirdiği sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler me-
kânsal ve toplumsal bir alan olarak kentin değişimini ve dönüşümünü 
kaçınılmaz kılmıştır. Tüm bu gelişmeler üzerine küresel rekabet de eklen-
ince kentler değişimin yarattığı atmosfer ile tanınırlıklarını arttırmak, küre-
sel rakiplerinden farklılaşmak ve zihinlerde benzersiz bir imaj oluşturarak 
daha çok tercih edilen şehirler olmak için yoğun bir yarış içerisine girme-
ktedirler.  Günümüz modern şehirleri de şehir imajının işlevlerinden fay-
dalanmak isteyerek bilinçli çalışmalara yönelmekte ve imajı önemsemek-
tedirler. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı Konya’da öğrenim gören 
üniversite öğrencilerinin Konya’ya ilişkin farklı şehir algılarını ve şehir 
algılarından yola çıkarak onların çeşitli mekânsal problemlere ve şehrin 
geleceğine ilişkin düşüncelerini ortaya koymaktır. Genel anlamda Konya 
kent imajına ilişkin algılarının belirlenmesi için öğrencilerin, kente dair 
imaj unsurlarının ve Konya halkına yönelik imaj algılarının da değerlendir-
ilmesi gerekmektedir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu-bilimi 
(fenomenoloji) kapsayan bir saha araştırması uygulanmıştır. Araştırmanın 
verileri, 2016-2017 Akademik Yılı, Bahar döneminde Konya’daki devlet 
üniversitelerinin farklı fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören 100 öğren-
ciden ‘yarı yapılandırılmış görüşme formu’ ile toplanmıştır. Görüşme kayıt-
larının değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İmaj, Konya, Kimlik, Konya İmajı, Şehir İmajı. 

1 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Doktora Öğrencisi
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Giriş

Sosyal ve ekonomik biçimlenmenin son merhalesi olarak kent; insanların 
doğayla olan yerleşme ilişkilerinde kendisinden önceki yerleşme biçim-
lerinden dikkat çekici çizgilerle ayrılan özellikler taşımaktadır (Demi-
rel, 2014, s.231). Kent sahip olduğu özellikleri geçmişten günümüze 
getirip varlığını devam ettirip, zaman içinde çeşitli değişim ve dönüşüm-
lerle gelecekte de bu yapıya hayatiyet vermektedir (Cançelik, 2016, s.115). 
Geçmişten günümüze kentin değişiminin kaçınılmaz kılınmasında küre-
selleşme ile meydana gelen sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler 
önemli rol oynamaktadır (Güler vd., 2016, s.131). Küreselleşmenin etkili 
olduğu bu değişim sürecinde kentler kendilerini geliştirerek diğer kentlerle 
rekabet etmeye onlardan daha üstün hale gelmeye çalışmaktadır (Demi-
rel, 2014, s.231). 

Yapılan çalışmalara göre kentlerin tercih edilmesinde etkili olan çok sayıda 
ölçüt olup, bu ölçütlerden biri de kentin imajıdır (Demirel, 2014, s.231). 
Bu noktadan hareketle özellikle geçtiğimiz yirmi yıllık dönem içerisinde 
yerel yöneticiler, kent planlamacıları ve kentin geleceği ile ilgili karar verici 
konumunda olan kişiler, kentlerin dünya çapında olumlu reklamını yapmak 
ve kentin imajını arttırabilmek için son derece önemli girişimlerde bulun-
maya başlamıştır (Demirel, 2014, s.232). Konusu Konya’nın şehir imajı olan 
ve Konya’nın mekân imajı ile sınırlandırılan bu araştırmanın amacı da Kon-
ya şehir imajının Türkiye’deki durumunu üniversite öğrencileri üzerinden 
ortaya koymaktır. Çünkü şehir imajı üniversite öğrencilerinin üniversite 
tercihinde etkili olan önemli bir faktördür.2 

“Konya, Hititlerle başlayan Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Roma 
İmparatorluğu, Emeviler, Abbasiler, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular 
ve Osmanlı İmparatorluğu ile devam eden medeniyetlere tanıklık etmiş 
dahası tarihi boyunca hep bir cazibe merkezi olmuştur (Koyuncu, 2013, 
s.168). Konya, bir taraftan geleneksel yapısını bünyesinde barındırdığı 
türbeleri, medreseleri, camileri ve diğer tarihi eserleriyle korumakta ve 
bu kültürleri Selçuklu ve Osmanlı mirasını temsil etmekte iken gelişen 
sanayisi, holdingleri, üniversiteleri ve uluslararası kuruluşları, AVM’leri 
ve lüks otelleri, restoranları, eğlence ve boş zaman değerlendirme 
merkezleri ile hızlı bir değişim sergileyerek moderniteyi de gelenek ile 
beraber yaşatmaktadır” (Hülür ve Kalender, 2003: 230). Şehrin bu gibi 
olumlu özelliklerinden dolayı dışarıdan çok fazla göç almaya başladığı 
görülmektedir. Konya’nın diğer olumlu özelliklerinden bir tanesi de bir 
üniversite şehri olmaya aday olmasıdır. Çünkü şehirde iki devlet (Selçuk 

2 Benzeri araştırmayı Mustafa Sağdıç İstanbul’daki üniversite öğrencilerine uygulamıştır 
 (Sağdıç, 2014). 
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ve Necmettin Erbakan) iki özel (Karatay ve Gıda Tarım) olmak üzere dört 
üniversite bulunmaktadır. 

Üniversiteler her zaman bulundukları kentlerin geleceğini belirlemek için 
çok önemli fırsat oluştururlar. Bu fırsatlar doğru değerlendirildiğinde, 
üniversiteler bulundukları kentlere ve ülkenin geleceğine de önemli 
katkı sağlarlar. Üniversite öğrencilerinin Konya’ya ilişkin düşüncelerinin 
oluşmasında, onların bilgilenme düzeyinin, yargılarının, içinde yaşanılan 
kültürel ortamın, siyasi yapının ve ekonomik koşulların da etkisi 
bulunmaktadır (Tolungüçden, 2000’den akt., Canöz, 2016, s.71). Bu 
çerçevede üniversite gençliğinin kente ilişkin algıları, kentteki gelişmelere 
karşı tutumları ve kentin geleceğine dönük düşünceleri araştırmanın 
konusunu oluşturmuştur (Sağdıç, 2014, s.1269). 

Şehir İmajı Kavramı 

Küresel sistemde şehir imgesi bir imaj ve tüketim alanına dönüşmüş du-
rumdadır (Çelik, 2009, s.535). “İmaj, insan belleğinde varlıklar hakkında 
kendiliğinden canlanan ve duyumsal olarak algılanan bir görüntü ve bir im-
gedir. İnsanlarda gerek bireysel olarak gerekse bir arada yaşadıkları klan, 
köy, kasaba ve kentlerin kendine özgü imajları oluşur “(Odabaşı, 2003, 
s.79). “Bir şehrin imajı o şehirle ilgili tüm düşünce, fikir ve deneyimlerin 
bütünü olup, kişiden kişiye değişen ve daha kişiye özel algılardır” (Asplund 
ve İlgüner, 2011, s.265). “Başka bir ifade ile şehir imajı; insanların şehirler-
le ilgili zihinlerinde oluşturdukları inançlar, fikirler ve izlenimler bütünüdür. 
İnsan beyni farklı kaynaklardan kendisine ulaşan bilgileri deneyimlerini 
kullanarak ve gözlemleri sonucu edindiği bilgilerle birleştirerek özet ni-
teliğinde bir çerçeve oluşturur. Oluşturduğu bu çerçeve o kişi için şehir 
imajı olarak görülür“ (Fırat ve Kömürcüoğlu, 2015, s.285). 

“Şehir üzerine algı araştırmalarında Lynch’ın 1960’da yayınladığı The Image 
of the City adlı eser birçok araştırmacı tarafından milat olarak görülmüştür. 
Lynch’ e göre çevreye ilişkin zihinsel imaj, bireylerin sahip olduğu harici 
fiziksel dünyanın genelleştirilmiş zihinsel resmidir. Ona göre mahalleler 
(district), kavşaklar (nodes), kent simgeleri (landmarks) ve sınırlar (edge) 
şehirsel imajın ana elemanlarıdır“ (Lynch’den aktaran Sağdıç, 2014, 
s.1269). 

“Kent tasavvurunu veya imajını oluşturan imgelerin (kentsel imgeler); 
kimlik, yapı ve anlam olmak üzere üç parça halinde çözümlenebileceğini 
söyleyen Lynch (1960)’in “iyi şehir yapısı” için belirlediği beş kategoriden 
biri olan imge elemanı, şehir sakinlerinin hissiyat (mekân veya kimlik hissi) 
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boyutuna tekabül veya işaret etmektedir“ (Lynch 1960’dan aktaran  Oğur-
lu, 2014, s.281). “Bu nedenle herhangi bir şehrin imajı o şehrin tüm hedef 
kitle gruplarında aynı değildir. Bazı bireylerin nezdinde bir şehrin imajı 
olumlu iken, aynı şehrin imajı bazı bireylerin nezdinde olumsuz olabilir. 
Şehri yönetenler ve karar vericiler açısından yapılması gereken iş, şehirler-
inin imajının hedef kitle gruplarında nasıl olduğunu bilimsel araştırmalar-
dan yararlanarak doğru biçimde belirlemektir. Bulgular, şehrin imajının 
gerçekle uyum içerisinde olmadığını gösterirse, bu durumda şehir gerçeği-
ni daha iyi yansıtacak çalışmalar yapılmalıdır” (Bakan ve Kaya, 2010, s.638). 

Bir şehrin imajını ölçebilmek için öncelikle ilgi alanlarına göre hedef kitle 
seçilmelidir. Bu seçimi yaparken yeni yerleşimciler, ziyaretçiler, profesyo-
nel yöneticiler, yatırımcılar, girişimciler gibi gurupların belirlenmesi gere-
kir. Şehrin mevcut imajı biçimlendirilirken etkin bir şehir imajı oluşturul-
malıdır” (Fırat ve Kömürcüoğlu, 2015, s.291). “İmajın kişiye özgü bir algı 
olması yani bireyin çok boyutlu yani karmaşık bir yapıda olması ve hedef 
kitlelerinin farklı olması imaj üzerine yapılan çalışmalarda zorluklar yaratan 
unsur olmuştur” (Fırat ve Kömürcüoğlu, 2015, s.289). “Çünkü imaj, şehir 
ile ilgili hedef kitle üzerinde oluşan psikolojik özelliklerin toplamı olarak 
da tanımlanabilir” (Gecikli, 2012:5). Bu sebeple araştırma da Üniversite 
öğrencileri hedef kitle seçilmiştir. 

Araştırma Bulgularının Yorumlanması 

Weber’e ve Dilthey’e ait olan “derin yorumsama” veya “hermeutik” 
geleneğinin devamcısı Alain Touraine’nin geliştirdiği “müdahaleci” ya da 
“aktif katılmacı” sosyolojik yöntemlerden yola çıkarak (Göle, 2010, s.119) 
üniversite öğrencilerinin Konya’ya ilişkin algılarının şehir ve mekân imajı 
açısından analizi amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri 
olan “olgu bilim” deseni kapsamında yürütülmüştür. Olgu bilim çalışmalarda 
veri toplamada genellikle katılımcılarla derinlemesine ve çoklu mülakatlar, 
gözlem ve dokümanlardan oluşur. Bu nedenle bu araştırmada da mülakat 
bir yöntem aracı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın verileri, 
açık-uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla 
elde edilmiştir. Öğrencilere yöneltilen soruların her biri bir tema olarak 
belirlenmiştir. Başlıklardan birincisi üniversite öğrencilerinin Konya’ya 
ilişkin algılarının hangi kategorilerden oluştuğunu, ikincisi öğrencilerinin 
Konya’daki mekânsal gelişmelere karşı farkındalık düzeylerini ve üçüncüsü 
de üniversite öğrencilerinin Konya’nın gelecekteki konumuna ilişkin 
düşünceleri ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Öğrenciler için hazırlanan bu 
form üç ana başlık halinde toplam 15 sorudan oluşmaktadır.    

Görüşme, 15 Şubat 2017 ve 5 Mart 2017 tarihleri arasında, araştırmacı 
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ve katılımcının yalnız olduğu bir ortamda yüz yüze görüşme şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma 50 kız 50 erkek olmak üzere toplam 100 
öğrenciden oluşmaktadır. Ayrıca her iki üniversitenin de araştırmada 
örnekleme yöntemlerinden ulaşmada kolay ulaşılabilir durum örnekleme-
si kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin ikamet ettikleri ilçeler; 
47’si Selçuklu, 13ü Karatay, 40’da Meram olmak üzere üç merkez ilçede 
toplanmıştır. Araştırmaya katılan 25 öğrenci Konya’nın yerlilerden olup, 
diğerleri İç Anadolu yoğunlukta olmak üzere farklı bölgelerden gelmiştir. 
Konyalı öğrenciler haricinde farklı illerden gelen öğrencilerin çoğu 2 ya da 
3 yıldır Konya’da ikamet etmektedir.

Öğrencilerin Konya’da Gündelik Hayatları

Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu iki ya da üç yıldır Konya’da yaşa-
maktadır. Öğrenciler kendilerini Konya’da rahat hissetmektedirler. Kon-
ya’da okumaktan ve öğrenci olmaktan memnunlardır. Hatta öğrencilerin 
çoğunun Konya’ya geldiklerinde uyum sağlamakta sorun yaşamamışlardır. 
Öğrencilerin şehir olarak Konya’ya uyum sağlamaların da sorun yaşama-
malarının altındaki en önemli neden, öğrencilerin daha çok benzer kültürel 
formların paylaşıldığı İç Anadolu bölgesinden gelmeleridir.

Konya’da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin profilleri de bu nokta-
da araştırmaya önemli veriler sunmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencile-
rin çoğu orta gelirli ailelerden gelmektedir, babaları memur, işçi ve esnaf 
meslek grubundan gelen öğrencilerin çoğunun anneleri ev hanımıdır. 
Konya’nın diğer şehirlere oranla ucuz bir şehir olması, Anadolu’da olması 
ve güvenilir olması gibi taleplerle ailelerin çocuklarının özellikle Konya’da 
okumasını istediği de görülmektedir:

“Babam özellikle Konya’da okumamı istedi. Muhafazakâr bir şehir 
olduğunu düşünüyordu. Kız çocukları için çok ideal dedi. Akşam 
6’dan sonra hayat olsun istemiyordu. Konya’yla ilgili tv’lerde 
olumsuz haberlerde yoktu” (İlahiyat, Kadın, 21)

Öğrencilerin Konya’daki günlük hayatlarında güvenlikle ilgili olumsuz 
yorumları bulunmamaktadır. Daha önce Konya imajını değerlendirmeye 
yönelik yapılan bir araştırmada da yukarıdaki yorumlara benzer sonuçlar 
çıkmıştır. Araştırmaya katılan deneklerin yüzde 60.2’si Konya’nın adıyla 
ilgili medyada olumsuz haberler duymadıklarını ifade etmiştir (Bakan ve 
Kaya, 2006, s.649). Güvenlikle ilgili sorun yaşamadığını söyleyen öğrenciler 
hemen her saat birçok mekânda rahatlıkla vakit geçirmektedirler.

Öğrencilerin Konya’daki günlük yaşamları daha çok okul ve barınma 
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alanlarında geçmektedir. Barınma alanları arasında özel ve devlet yurtları 
ilk sırada olmak üzere, aile ile aynı evde kalanlar ve öğrenci evlerinden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin finans kaynağı, başta aileleri olmak üzere, kredi 
ve burslardan oluşmaktadır. Türk öğrenci profili Avrupa ve Amerika’daki 
gibi çalışıp kendi harçlığını çıkaran öğrenci kültürüne sahip olmadığı için 
çalışan öğrenci sayısı çok azdır. Herhangi bir işte çalışmayan öğrencilerin 
vakitlerini geçirdiği mekânlar sınırlı olmakla birlikte öğrencilerin boş 
vakitleri, rutin öğrenci faaliyetleri olan televizyon izleme, arkadaşları 
ile kafelerde vakit geçirme gibi pasif faaliyetleri içermektedir. Bu rutin 
faaliyetler dışında kültürel etkinliklere katılan ve kişisel gelişimleri için 
kursları takip eden öğrenciler de bulunmaktadır.

Konya’da çok fazla sivil toplum kuruluşu olması sebebiyle dernek, vakıf vb. 
kurumlarda gönüllü çalışan ya da bu tür kurumların programlarına katılan 
öğrenci sayısı da yadsınamayacak kadar fazladır. Daha çok hafta sonu faa-
liyetleri olarak karşımıza çıkan bu etkinliklerin gerçekleştiği mekânlar da 
araştırma için önemli veriler sunmaktadır. Nitekim “Niçin üniversite oku-
mak içi Konya’yı tercih ettiniz ya da Konya’nın en önemli avantajı nedir?” 
Sorusuna verilen cevaplardan bir tanesi de “Çok fazla sivil toplum kuru-
luşunun olması ve bu kuruluşlardaki etkinliklerin çok kaliteli olması“ cev-
abıdır. 

Öğrenciler “Konya’da bir gününüz hangi mekânlar da nasıl geçmektedir?  
Bu mekânlarda kalma süreniz nedir?” Sorusuna sırasıyla okul, yurt, ev, 
kurs, dernek, kütüphane, kafe, eğlence mekânı, kültürel faaliyetlerle ilg-
ili alanlar ve alışveriş merkezleri cevabını vermişlerdir. Mekân kullanma 
alışkanlıklarında kütüphaneyi özellikle barınma mekânlarında ders çalışma 
imkânı olmayan öğrencilerin tercih ettiği görülür iken alışveriş ve eğlence 
mekânları da boş zaman etkinliklerini değerlendirme alışkanlıkları olarak 
karşımıza çıkmaktadır:

“Özellikle hafta sonu kafeye gideyim, arkadaşlarımla buluşayım 
demem. Hafta içi de sürekli boş vaktim oluyor. Kişisel gelişimim 
için kursa gittikten sonra alışveriş merkezlerine gidiyorum. Yurda 
giriş saatine kadar buralarda takılıyorum. Çünkü merkeze inmek 
çok büyük sıkıntı, yorucu…” (Edebiyat, Kadın, 21). 

Konya’daki üniversitelerin merkeze uzak olması ve ulaşımın çok uzun 
sürmesi sebebiyle öğrencilerin vakitlerinin neredeyse tamamı üniversiteye 
yakın alanlarda oluşturulmuş “kampüs mahallesi’nde3 geçtiği görülmekte-
3  “Kampüs mahallesi” terimi Alver, Koyuncu, Aydemir ve Çağlak’ın 2015 yılında 
gerçekleştirilen saha çalışmasının verilerinden elde edilmiştir. Araştırmaya göre, üniversite 
ile bütünleşik bir yapının kentin bir kısmını kendine ait bir alan olarak görmesi, kentin diğer 
kısımlarıyla irtibat kurma ihtiyacı görmeksizin rahat bir yaşam yaşaması, özgürce ve dile-
diğince geliştirdiği alışkanlıklarını talep etmesi (anlamına gelen) Kampüs mahallesinin aslına 
bakılırsa bir kent kültürüne işaret ettiğini göstermektedir (Alver v.d, 2016, s.292). 
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dir. Özellikle şehre uzaklığı en fazla olan Selçuk Üniversitesi’ni içine alan 
Bosna Hersek Mahallesi, öğrencilerin vakitlerini geçirmeleri için onlara 
farklı mekân örnekleri sunmaktadır:

“AVM’lere ihtiyacım çok olmuyor çünkü aradığım her şey Bos-
na’da var. Sadece merkeze indiğimde büyük AVM’lere gidiyorum. 
Merkeze inmek hastaneye ve resmi kurumlara gitmek demektir 
benim için. Merkeze indiğim de tüm zamanımı birbirinden farklı 
mekânlarda geçiriyorum” (Kamu Yönetimi, Erkek, 24).

“Mezuniyetten sonra Konya’da kalmak ister misiniz? Sorusuna verilen 
cevaplar genelde “hayır” şeklindedir. Konya’da kalmak isteyen öğrencil-
ere, “Konya’da hangi mekânlarda yaşamak istersiniz? Niçin?” sorusunu 
sorduğumuzda verilen cevapların genelde öğrencilerin kendi üniversitel-
erinin bulunduğu ilçeleri kapsadığı görülmektedir. Sadece gelecekte değil 
şimdi de öğrenciler üniversitelere yakın mekânlarda yaşamaktan mem-
nundurlar. Kampüs mahalleleri sayesinde onların merkezdeki mekânlara 
olan ihtiyacı azalmakta ve merkez resmi, bürokratik işlemler ya da önemli 
ihtiyaçlar için tercih edilmektedir. “Sizce Konya’nın merkezi neresidir?” 
Sorusuna verilen cevapların başta Konya Kent Meydanı ya da Kültür Park 
civarı şekilde sıralandıktan sonra kendi ilçelerini ikinci sıraya koymaları ve 
hemen hemen öğrencilerin yüzde 80’ninin iki şıklı cevap vermesi tesadüf 
değildir. Öğrencilere göre Konya’nın iki merkezi bulunmaktadır:

“Bosna Hersek’te bulunan her şube Zafer Meydanı’nda var. Zaf-
er’de bulunan her kurumun da bir şubesi Bosna’da var. Bu sebeple 
Konya’da benim için iki merkez var. Merkeze gitmek pahalı, yorucu 
ve zaman kaybıdır” (ŞBP, Kadın, 25)

Şehrin Kimlik Bileşenleri

“Konya denilince ilk aklınıza gelen nedir? Bunun nedeni nedir?” Sorusuna 
araştırmaya katılan 60 öğrenci Konya ile ilgili birden fazla unsuru tanım-
lamıştır. Öğrencilerin verdikleri cevapların rakamları belirlenmiş ve Tablo 
2’de gösterilmiştir.  Ayrıca bu imgelemlerle ilgili analizlerin kolay yorum-
laması için metaforlar bir kategorileştirme işlemine tabi tutulmuş ve bu 
kategorilerde tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Öğrencilerin Konya ile ilgili Zihinlerde Oluşan İmgelemlerin Kat-
egorileri, 2017

Kategori Metafor Toplam Yüzde

Kent Tarihi ile İlgili Olanlar Mevlana Türbesi ve 
Müzesi, Alaeddin 
Keykubat, Selçuklu Pay-
itahtı, Şemsi Tebriz’i 
Türbesi, Tarihi Camiler

5 21,73

Doğal Güzellikler ile İlgili 
Olanlar            

Meram Bağları, Konya 
Ovası, Lale 3 13,04

Siyasi, Ekonomik ve Kültürel 
Faktörler

Recep Tayyip Erdoğan, 
Torku, Yüzölçümü, Hızlı 
Tren, Diriliş Ertuğrul, 
Üniversite, Şeb-i Aruz 
Etkinlikleri, Stadyum, 
Mevlana Şekeri, Etli ek-
mek

10 43,47

Kent Atmosferi ile İlgili 
Olanlar

Maneviyat, Mevlana, 
huzur, aşk, tarım, tarih 5 21,73

Öğrencilerin Konya’ya karşı algısını ifade eden imaj, yukarıdaki tabloda 
görüldüğü gibi çok çeşitli unsurlar tarafından (kent tarihi, doğal güzellikleri 
ile ekonomik ve siyasi etkinlikler, kent atmosferi) şekillenmektedir. Beerli 
ve Martin imajı etkileyen unsurlara yukarıdaki maddelerin yanı sıra genel 
altyapı, turizm altyapısı, sosyal çevre ve eğlence yerlerini de eklenmekte-
dir (Başer ve Özbey, 2015, s.925). Bazı kentlerin imajında siyasi ve ekono-
mik unsurlar göze çarpıyorken, bazı kentler için de kent atmosferi daha 
etkili olabilmektedir. Konya ile ilgili imaj unsurlarının kategorileri de birçok 
alanda göze çarpmaktadır. Kent atmosferini oluşturan unsurların sayısının 
az olmasının yanında yüzdelik değerinin ikinci sırada olması oldukça dikkat 
çekicidir.

Soyut imaj unsurları bellekte bir şehrin kimliğinin oluşturulmasında somut 
imaj unsurları kadar etkilidir. Hatta bazı şehirler için soyut imaj unsurları 
somut imaj unsurlarından daha fazla dikkat çekmektedir. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin verdikleri cevapların yanında Konya ile ilgili yapılan 
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imaj çalışmalarında bu yargıyı destekleyen sonuçları bulunmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda “Konya denilince ilk aklınıza gelen nedir? Bunun ned-
eni nedir?” Sorusuna araştırmaya katılan öğrencilerin verdikleri cevaplar 
soyut imaj unsurları üzerinde yoğunlaşmaktadır. En fazla cevabın geldiği 
Mevlana Türbesi ve Müzesi de her ne kadar somut olan kültürel miras un-
surlarına örnek olsa da bu unsur dini mekân üzerinden tanımlandığı için 
soyut bir nitelik arz etmektedir. 

Tablo 2. Konya denilince Öğrencilerin Zihninde Oluşan İmaj Unsurları, 
2017

İmaj Ögeleri Toplam İmaj Ögeleri Toplam

Mevlana Türbe-
si

41 Lale 4

Maneviyat 15 Tayyip Erdoğan 3

Yemek 12 Stadyum 3

Selçuklu Pay-
itahtı

9 Cami 3

Alaeddin Keyku-
bat

9 Huzur 3

Torku Markası 8 Diriliş Ertuğrul 3

Üniversite 7 Yüzölçümü 3

Meram Bağları 7 Tarih 3

Tarım 6 Şemsi Tebriz’i Türbesi 3

Hızlı Tren 5 Sakin 3

Tasavvuf 5 Şeb-i Aruz Törenleri 3

Konya Ovası 5 Mevlana Şekeri 2

Konya’ya dışarıdan gelen misafirler üzerinde yapılan başka bir araştırmada 
misafirlerin Konya’ya gelmeden önce Konya ile ilgili olarak akıllarına gelen 
şeyler arasında “Mevlana” ilk sırada yer almaktadır. “Din”, “hoşgörü” ve 
“sema”, akla gelen imgeler arasında “Mevlana’yı takip etmektedir ve bu 
seçeneklerin de Mevlana ile yakından ilişkili oldukları görülmektedir. Bu-
radan, Mevlana’nın Konya imajı için önemi bir kez daha öne çıkmaktadır 
(Görkemli vd., 201, s.170). Herhangi bir hedef kitlenin bir duruma ya da bir 
varlığa karşı algısını ifadesinin hangi imaj unsurları üzerinde çeşitlendiğini 
Konya üzerinden araştıran Başer ve Özbey’in temel imaj konularının önem 
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ve yeterlilik derecelerinin karşılaştırıldığı t-testi tablosu incelendiğinde, 
imaj konusunda Konya kentinin dini mekânlar unsuru dışındaki unsurlarda 
yeterliliğinin düşük olduğu sonucuna (Başer ve Özbey, 2015, s.931) ulaştığı 
görülmüştür. İlk araştırmadaki hoşgörü ve sema ile yukarıdaki tabloda yer 
alan huzur, tarih, cami, sakin gibi ifadelerde soyut unsurların devamı ni-
teliğinde olup birçok öğrenci tarafından da bu durum vurgulanmıştır. 

Konya denilince öğrencilerin aklına gelen ifadeler cinsiyete ve doğup 
büyülen şehir ile ikamet edilen şehir değişkenlerine bağlı olarak değişme-
ktedir. Yerli öğrencilerin Konya’yla ilgili kentsel yaşam kategorileri Konyalı 
olmayan öğrencilere göre farklılaşmaktadır, hatta kentin mimariye ve alt 
yapıya yönelik değişimini de belirgin olarak ifade etmektedirler. 

“Bir Konyalı olarak Konya deyince aklıma yerlilik geliyor. Çünkü 
Konya tarımda iç piyasayı doyuruyor. Ayrıca Torku markası ile 
Türkiye’ye çok kaliteli ürünler çıkarıyor. Lakin son 10 yıldır Konya 
deyince aklıma bitmeyen alt yapı çalışmaları geliyor. Birçok yer 
dönüşüme uğruyor ama Konya’da her yerde plansız yapılanma 
var. Yapılan bir yer tekrar tekrar yapılıyor. Bu çalışmalar dışında 
sakin bir şehir diyebiliriz Konya hakkında” (Mimarlık, Kadın, 27).

Öğrenciler Konya’yı en fazla tarihi ve kültürel güzelliklerle tanımlamıştır. 
İlk çağlardan bu yana hep bir cazibe merkezi olan Konya, Selçukluların 
payitahtı olması sebebiyle önemli tarihi eserlere sahiptir. Selçuklu Devleti 
ile ilgili kavramların tanımlanması tesadüf değilken Osmanlı Devletinin 
kuruluşunu anlatan “Diriliş Ertuğrul “dizisinin Konya ile ilişkilendirmesi il-
ginçtir:

“Diriliş Ertuğrul, Konya’yı tercih etmemdeki nedenlerden biridir 
ayrıca, bir zamanların bilim merkezi, özellikle dizide adı geçen tek 
şehirdir. Geldiğimde her ne kadar şaşırsam da böyle tarihi bir kent 
göremesem de Konya’nın en azından kaleleri vardır diyordum. 
Sonra Kalenin yerini görünce çok şaşırdım“ (Kamu Yönetimi, Erkek, 
21). 

Konya’nın Selçuklu payitahtı olması “Diriliş Ertuğrul” dizisinde adından 
sıkça bahsedilmesi dolaylı da olsa bir başkent imajı sağlamaktadır. 

Tablo 3’deki öğrencilere göre Konya’ya ilişkin simgelerin önemli bölümünü 
oluşturan Mevlana Türbesi ve Selçuklu Payitahtı, Çift Başlı Kartal kentin 
tarihi terimleri kültürel unsurlar ile ilişkilidir.  Öğrencilere göre Konya’nın 
simgeleri kentle ilgili geliştirilen simgelerin kentin farklı mekânları ile 
doğrudan ilişkili iken Konya’nın simgeleriyle (tarım, buğday, Konya ovası) 
ilgili diğer unsurların ekonomi ile temellendirildiği görülmektedir.
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Doğal çevrenin ve güzelliklerin tarih boyunca kentin estetiğini oluşturan 
temel öge olduğu görülmüştür. Bu bakımdan doğal çevre bileşenlerinin, 
kentsel tasarımda kimlik oluşturması açısından oldukça önemlidir (Oğurlu, 
2014, s.287). Öğrencilerin, Konya ile ilgili doğal güzelliklere yer vermemesi 
şehrin kent ormanlarına ya da benzeri yeşil alanlara sahip olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Bilinen tek yeşil yer olan “Meram Bağları” özellikle 
Karadeniz ve Marmara bölgesinden gelen öğrenciler tarafından imaj 
unsuru olarak gösterilmiştir.  

Konya merkezinde yer alan Alâeddin Tepesi doğal çevrenin kentsel kimliğe 
kazandırdığı imajlar açısından verilecek başka bir örnektir. Düz bir arazide 
bulunan tepe, orada kurulan yerleşim ve uygarlıklar tarafından tercih edil-
erek ve kentlerin gelişim süreci boyunca ilgi odağı olmuştur (Oğurlu, 2014, 
s.287). Kentin estetiğini ortaya çıkaran ama doğal olmayan ve araştırma-
da ortaya çıkan farklı bir unsurda “laledir”. Lale, Konya’nın peyzajında çok 
büyük öneme sahip olmakla birlikte üretiminde de önde gelen şehirlerden 
olmasını sağlamaktadır. Özellikle şehir içi peyzaj ve süslemelerde de Kon-
ya’da ulusal ya da uluslararası yarışmalara konu olan Lale’nin öğrenciler 
tarafından sembol olarak görülmesi şaşırtıcı değildir. Özbey ve Başer’in 
Konya üzerine yapmış olduğu çalışmada, kentin peyzaj ve mimarisinin imaj 
konusundaki önem ve yeterlilik dereceleri ortalamalarında, Konya’nın 
peyzaj ve mimarisinin önemli olduğunu belirtmiştir. Ancak peyzaj ve 
mimarinin Konya açısından yeterliliğini düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır 
(Özbey ve Başer, 2015, s.930). Bu araştırma da ise öğrencilerin Konya’daki 
peyzaj çalışmalarının farkında olduğu görülmüştür.

Hızlı tren son yıllarda Türkiye’de demir yollarının tercih edilmesinde önem-
li bir faktör olmaktadır. Özellikle Konya’nın coğrafi olarak geçit konumu 
üzerinde olması, başkente yakınlığı gibi çok sayıda nedenle hızlı trenin, 
çok sayıda insan tarafından tercih edildiği görülmekledir. Öğrenciler içinde 
hızlı tren iyi bir alternatiftir. Özellikle metropol şehirler Ankara ve İstan-
bul’a olan mesafeyi kısaltması da önemli tercih nedenlerinden biri olarak 
görülmektedir. 

“Tren garı merkezde olduğu için yürüyerek her yere git-
mek çok kolay… Havaalanı’na ulaşım sorunu yok, saatlerce 
bekleme, erken gitme derdi yok. Konya’yı üniversite oku-
mak için tercih etmemin en önemli nedenidir Hızlı Tren” 
(PDR, Erkek, 19).

Şehre Dair: Fırsat ve Tehditler

“Sizce Konya’nın en önemli avantajı nedir?” Sorusuna öğrenciler, “daha 
çok sakin, güvenli ve manevi dokusu öne çıkan bir şehir” cevabını ver-



496 İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUM DİZİSİ - 1 / TOPLUMSAL DEĞİŞİM

mişlerdir. Öğrencilerin kent halkıyla ilgili kanaatlerinin de çok belirgin 
olduğu görülmektedir. Tablo 4’teki maddelere bakınca Konya’nın simgesi 
olan ifadelerden “manevi doku” cevabı şaşırtıcı değildir. Öğrencilere göre 
“manevi doku” ve onunla gelen “sema törenleri etkinlikleri” Konya için 
önemli turizm kaynağıdır. Ama öğrencilere göre bu mekânın artık turistik 
önemi daha fazla olmakla birlikte öğrenciler için alternatif mekân olma 
özelliği yoktur. Çünkü öğrencilerin vakitleri geçirmek istedikleri mekân-
ların en önemli özelliği barınma alanlarına yakın çok çeşitli mekânlardan 
oluşmasıdır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin profillerinin özellikle ilçe ve köyleri kap-
sayan küçük yerleşim yerlerinden geldikleri görülmektedir. Öğrencilerin 
Konya’yı bir sivil toplum cenneti olarak gördükleri için ve sosyal- kültürel 
etkinliklerin oldukça dikkat çektiğini söylemesi de Konya’da hangi mekân-
ları kullandığına dair önemli veriler sağlamaktadır. 

Yine aynı gruptan gelen öğrenciler Konya’yı metropol bir şehir olarak 
değerlendirmekte ve metropol ya da Büyükşehir’e göre oldukça sakin bir 
şehir olduğunu söylemektedirler.  Büyükşehir olarak yeterli sayıda AVM 
ve boş zamanlar için kafelere sahip olunmasının yanında üniversitelerin 
sayılarının artması da öğrencilere göre Konya kentinin önemli avantajları 
arasında sayılmaktadır. 

Tablo 3. Konya’nın En Önemli Avantajı, 2017

Avantaj Toplam Avantaj Toplam

Manevi dokusu 28 STK’ların Fazla Olması 7

Sakin bir şehir 11 Büyükşehir Olması 6

Düz ova olması 10 Güvenlikli Olması 6

Hızlı Tren 9 Coğrafi Konum 5

Birden fazla üniversite 
olması

7 Somut Olmayan Kültürel 
Miraslar

4

AVM Fazla 7

Öğrencilere göre “Sizce Konya’nın en temel üç problemi nedir? Önem 
sırasına göre belirtiniz?” Sorusuna verilen cevabın tablo 4’teki sonuçlarına 
bakınca, Konya’nın en temel birinci ve ikinci problemlerin benzerlik göster-
diği görülmektedir. Öğrencilere göre Konya’nın mekânsal olarak çok önem-
li problemleri bulunmamaktadır. Öğrencilere göre Konya halkı öğrencileri 
sevmemekte ve öğrencilere karşı esnafın tutumu da oldukça serttir. Kon-
ya’da en önemli sorun “ulaşım” iken yol çalışmaları ve alt yapı ile bu sorun 
öğrenciler için daha da zor olmaktadır: 
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“Üniversiteye başladığımda yol çalışmaları vardı, hala var. Ayrıca 
sürekli değişen güzergâhlardan sıkıldım. Uzun süre otobüs kullan-
madığım zaman gecenin bir vakti otobüse bindiğimde yolda ka-
labilirim” (Hemşirelik, Kadın, 22).

Konya’nın birçok bölgesinde kentsel dönüşüm olması ve bu dönüşümler-
in daha çok Konya’nın eski bölgelerinde yapılması sebebiyle yerli öğren-
cilerin yol çalışmalarından oldukça rahatsız olduğu görülmektedir. Yine 
yüzölçümü büyük bir şehir olması sebebiyle Konya’da ulaşım en önemli 
sorunlardan olmaktadır. Özellikle Konya’da kampüs mahallesi oluşmasının 
en önemli sebeplerinden bir tanesi de üniversitelerin ve diğer bürokratik 
işlemlerin yapılacağı yerlerin coğrafi olarak uzakta olmasından kaynaklan-
maktadır.

Tablo 4.    Öğrencilere Göre Konya’nın En Temel Üç Problemi, 2017

Konya’nın En Temel 
1. Problemi

Konya’nın En Temel
 2. Problemi

Konya’nın En Temel 
3. Problemi

Yol çalışmaları (15) Alt yapı eksikliği (23) Hoşgörüsüzlük (30)

Esnafı tutumu (14) Ulaşım (14) Altyapı (17)

Hoşgörüsüzlük (13) Regresyon (12)
Alanları

Eğlence mekânlarının 
eksikliği (13)

Alt yapı ( 9) Yol çalışmaları (10) Pahalılık (10)

Ulaşım (9) Kütüphaneler (8)
yetersiz

Kültürel Yozlaşma      
 (8)

Rekreasyon (9)
alanları azlığı 

Erkek egemen (7)
toplum    

Barınma Kiraları (6)

Pahalılık (8) Kalabalık (6) Bisiklet yollarının 
azlığı (5)

Yüz ölçümü (7) Kadın dostu (5) 
kent değil     

Spor kompleksleri
yetersiz (5)

Eğlence (7)
Mekânlarının Eksikliği  

Yetersiz bisiklet  (5)
yolları

Kalabalık ( 4)

Kültürel Yozlaşma ( 5) Spor  (5)
kompleksleri

Engelli dostu 
kent değil (2)

AVM’lerin eksikliği (4) Yeterince (5)
sahaf yok

Öğrencilerin Konya’nın mekân olarak eksikliklerini, tespit ettikleri alanlar 
ise, regresyon alanları, kütüphaneler, sahaflar, spor merkezleri ve eğlence 
merkezleridir. Tablo 4’e göre öğrencilere göre Konya’nın deniz kenarında 
olmaması, yürüyüş yolarının eksik ya da uzakta olması, regresyon 
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alanlarının az olması ya da coğrafi konumdan dolayı uzak olması gibi 
sebeplerle spor merkezlerine ihtiyaç olduğu ve spor merkezlerinin az 
olmasından dolayı bu etkinliklerin pahalı olduğu söylemektedirler:

“Merkezde oturuyorsun, en yakın kültür parka gidebilirim. Ama 
orası da park… Yürüyüş yolları da bulunmuyor. Aslında Konya’da 
çok park varmış ama ne amaçla yapıldığı, parkların hedef kitlesi-
nin kim olduğu belli değil” (İşletme, Erkek, 24).

Öğrencilere göre “kültürel yozlaşma” cevabı da tabloda dikkate değer 
diğer unsurlardandır. Öğrencilere göre Konya dışarıdan muhafazakâr bir 
görünüme sahip olmasına rağmen çok önemli tezatlıkları içinde barındır-
maktadır:

“Konya’da alkollü mekân yok, alkol içen insan bugüne kadar nere-
deyse görmedim ama tesettürlü kızlar gece yarılarına kadar canlı 
müzik yapılan kafelerde bulunuyor. Tesettürlü kızlar sevgilileri ile 
çok yakın ilişkilerde bulunuyor. Muhafazakâr bir şehir bu tür ilişkil-
ere izin vermez. Ama yine de şehirde oto kontrolü sağlayan halkın 
etkisini görebiliriz” (Sosyoloji, Kadın, 24).

“Sonuç olarak Konya’yı emsallerinden ayıran asıl özelliği, manevi gelenek 
içinde şekillenen mazisi ve bu maziyi günümüze taşıyan gündelik hayat 
pratiğidir. Konya’nın her zaman bir kutsallıkla ilişkilendirilebilen geçmişi, 
ona ihmal edilmemesi gereken bir ayrıcalık sunmaktadır“ (Koyuncu, 2013, 
s.173). Ama modernleşme ve küreselleşmenin Konya halkının yaşam 
tarzlarına yansıyan etkileri öğrenciler için oldukça belirgin bir şekilde 
görülmektedir. 

Konya modern ve gelenekselin arasında bir şehir olarak görülmektedir. 
Daha önce Konya’da okuyan yabancı uyruklu lise öğrencileri üzerinde 
gerçekleştirilen bir saha çalışmasında da benzeri sonuçlar çıkmıştır. 
Gelen yorumlara göre Konya diğer şehirlere göre dindarlık algısı fazla 
gözükmektedir. Bu durumda öğrenciler dindar şehir tanımını, toplumdaki 
kapalı kadın sayısının fazla olması ile ilişkilendirirken, modern şehir algısını 
da kapalı kadınların birçok alanda aktif olmasına bağlamaktadırlar (Korkut, 
2016, s.103). 

“Öğrencilere göre en çok sevdiğiniz semt-ilçe- bölge neresidir?” Sorusu-
na verilen cevabın da tablo 5’deki dezavantajların en az olduğu ya da hiç 
olmadığı bölgelerdir. Spor faaliyetlerinin yapılacağı alanlarının AVM’lerin 
ve eğlence mekânlarının fazla olması sebebiyle öğrenciler Selçuklu ilçesini 
“en çok sevdiğim ilçedir” şeklinde tanımlarken, yeşil ve regresyon alan-
larının fazlalığıyla sebebiyle Meram ilçesini ikinci sırada söylemektedirler. 
Benzeri cevaplar, “Konya’da nerede ikamet etmek istersiniz?” Sorusuyla 
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paralellik arz etmektedir. 

Öğrencilere göre Konya’da çok fazla alan olmasına rağmen insanların 
boş zamanlarını geçirmek için kent ormanları ve park alanları 
bulunmamaktadır. Bir başka sorun ise park alanlarının kullanışlı olmaması 
ya da kent hakkı açısından dezavantajlı gruplara yönelik park alanlarının 
yapılmamasıdır:

“Konya’da çok sayıda park var. Bu parklar aynı sitelerin ortaların-
daki bahçelere benziyor. Hem küçük, hem hiçbir vasfı yok. Yeşil-
lik yok, ağaçlar bitki örtüsü gibi değil eğreti duruyor. Yeni başkan 
gelse belediye ile birlikte ağaçlarda değişir gibi geliyor” (Muhase-
be, erkek, 25).

Konya’nın Sürdürülebilir Bir Geleceği Var mı?

“Konya’nın geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?” Sorusuna öğrencil-
erin çok olumlu cevapları bulunmamaktadır. Öğrencilere göre Konya’nın 
en önemli avantajı olan manevi geleneği kültürel yozlaşma ile kaybol-
maktadır. Manevi gelenek kadar öğrencilere göre manevi yapılar ve kent 
hafızaları da yok olmaktadır. “Konya’nın tarihsel ve kültürel mekânları nele-
rdir? Hiç gezdiniz mi?” Sorusuna verilen cevaplar “sadece Mevlana Türbesi 
ve Müzesi” etrafında şekillenirken sırasıyla Şemsi Tebriz’i Türbesi, Alaeddin 
Cami, Karatay Medresesi söylenmektedir. Tarihi kültürel yapıların özellikle 
merkezde olması sebebiyle öğrenciler bu yapıları çok fazla gezmemişlerdir. 
Merkezden uzakta olmasının yanı sıra öğrencilere göre Konya’daki tarihi 
yapılar yeterince dikkat çekmemekte ve arka sokaklarda kalmaktadırlar:

“Konya’ya ilk geldiğimde görmüştüm Mevlana Türbesini şimdi 
türbenin en önemli vasıfları kayboldu çünkü etrafındaki ağaçlar 
kesildi. Konya’nın tarihi yapılarındaki restorasyonlar çok kötü, ori-
jinal değil. Kadim bir başkent olmasına rağmen tarihi çok sayıda 
yapıları arka sokaklarda çok bakımsız kalmış. Eski çarşıları, hama-
mları, camileri bir hilkat garibesi…” (Sosyoloji, Kadın, 24).

“Tarihi kültürel yapıların özellikle merkezde olması sebebiyle öğrenciler bu 
yapıları çok fazla gezmemişlerdir.” “eski çarşıları, hamamları, camileri bir 
hilkat garibesi” yorumuyla hem de yok olmaya yüz tuttuğunu söylemekte-
dirler. Hem gezmeyip, hem de böyle yorumlar yapması oldukça dikkat çe-
kicidir. Çünkü Konya’daki tarihi camilerin ve hamamların tamamına yakını 
ayrıca bedesten gibi tarihi çarşıları restore edilmiştir. Öğrenciler gezmem-
elerine rağmen kesin hükümde bulunmaktadırlar. Çünkü Konya ile ilgili ön-
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yargıları bulunmaktadır ayrıca bu tür yapıların değişim ve dönüşümünün 
farkında olmamaları öğrencilerin merkezdeki alanları tarihi mekânları zi-
yaret dışında farklı ihtiyaçlar için kullandığını göstermektedir.

“Konya’nın kültürel yapısı hakkında ne düşünüyorsunuz?” Sorusuna verilen 
cevaplar da Konya’nın muhafazakâr yapısının yavaş yavaş yok olduğunu 
göstermektedir. Öğrenciler gelmeden önce Konya deyince akıllarına gelen 
cevaplardan bir tanesinin “hoşgörü” olduğunu söylemektedirler. Görkem-
li ve arkadaşlarının Sema törenleri sırasında yapmış olduğu araştırmada 
Türkiye’nin diğer kentlerinden Konya’ya gelen katılımcıların Konyalılar 
hakkındaki görüşleri değerlendirildiğinde “Konya halkı hoşgörülüdür” 
seçeneklerinin katılımcılar arasında en fazla işaretlendiği görülmüş ve Kon-
ya’da yaşayanların bu görüşe bu oranda katılmadığı sonucuna ulaşılmıştır 
(Görkemli vd., 2013). Öğrenciler de gelmeden önce Konyalılar hakkında-
ki olumlu algılarının zamanla olumsuza dönüştüğünü söylemektedirler. 
Özellikle Konya esnafının öğrencilerdeki hoşgörüyle ilgili algıyı yok ettiği 
görülmektedir. Konya’da öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılan bir 
başka araştırma da esnafın tutumu konusunda öğrencilerin aynı cevabı 
verdikleri görülmektedir (Alver vd., 2015). 

“Konya gelişmişlik açısından Türkiye’nin şehirleri içerisinde hangi noktada 
görülmektedir?” Sorusuna genelde verilen cevapların çoğu “kararsızım” 
şeklindedir. Çünkü öğrencilere göre Konya bir üniversite şehri değildir, 
üniversite şehri olmaya adaydır. Mekânsal eksikler başta olmak üzere 
birçok alanda gelişmeye ihtiyacı vardır. Aynı zamanda Konya’yla ilgi-
li kentsel dönüşüm projelerini eleştiren öğrenciler bu yapıların manevi 
dokulara uygun olmadığını söylemektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin 
çoğu sosyal alanları kapsamalı ve çarpık kentleşmeyi kurtarma yönünde 
olmalıdır. Ayrıca Konya’nın ilçeleri arasında kent hakları açısından çok 
büyük dengesizlikler olduğu söylenmektedir. Öğrencilere göre sadece 
üniversitenin bulunduğu ilçe öğrencilere göre faaliyetleri kapsamaktadır, 
diğer ilçeler bu konuda dezavantajlıdır. Konya ile ilgili en önemli problemi 
yerli öğrenciler yaşamaktadır. 



501ÜNV. ÖĞRENCİLERİNİN KONYA’YA İLİŞKİN ALGILARININ 
ŞEHİR VE MEKÂN İMAJI AÇISINDAN ANALİZİ

Sonuç Yerine

“Şehirler, insanlar tarafından teşhis edilebilen belirli imajlara veya temel 
değerlere sahiptir. Örneğin Paris romantik, Milano moda, New York çeşitli-
lik ve dinamizm, Washington güçlülük, Tokyo modernlik gibi bir takım imaj 
özellikleriyle algılanmaktadırlar“ (Zhang ve Zhaodan akt. Bakan ve Kaya, 
2010, s.638). Konya imaj olarak en fazla tarihsel ve manevi mekânlarla al-
gılanmaktadır. Konya’daki mekân algısının temel unsurlarını doğal unsur-
lardan daha çok dini mekânlar tanımlanmıştır. Dini mekânlardan en çok 
dikkat çekeni Mevlana Türbesi ve Müzesidir. Benzer şekilde Konya’nın çok 
sayıda simgesi vardır. Bu simgeler yine dini kavramlar -Mevlana Türbesi 
(54), Selçuklu Payitahtı (6), Çift Başlı Kartal (5), Sema Törenleri (4), Cami 
(4)- etrafında şekillenmektedir. Aynı zamanda manevi dokusu (28) Kon-
ya’nın en önemli avantajlarındandır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin hem Konya kenti hem 
de Konya halkına yönelik imaj algılarının oldukça belirgin olduğu görülme-
ktedir. Konya’nın dezavantajları sıralamasında Konya halkına yönelik al-
gıların; Esnafın tutumu (14), hoşgörüsüzlük (30), erkek egemen toplum 
(7), kültürel yozlaşma (8) olumsuz olduğu görülmektedir. Öğrenciler Kon-
ya’yı daha çok sakin ve güvenli bir şehir olarak görmektedir. Konya coğrafi 
özelliklerinden dolayı büyük bir şehirdir, bu yüzden Konya’nın birden fazla 
merkezi vardır. 

Öğrencilere göre Konya’nın birçok alanda mekân eksiklikleri vardır, ama bu 
eksiklikler öğrencilerin barınma alanlarına yakın yerler için geçerli değildir. 
Öğrenciler üniversitelerin merkeze uzak olmasından dolayı üniversitelere 
yakın yerlerde konaklamakta ve bu mekânların kendilerine uygun olarak 
dönüşmesinden memnunlardır. Bu memnuniyetin altında yatan en önemli 
neden öğrencilerin hem Konya halkından uzak kalmak istemesi, hem de 
Konya ile ilgili imaj unsurlarının onlarının şehirle ilgili beklentilerin dışında 
kalmasından kaynaklanmaktadır.
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KÜLTÜREL BELLEKTE FOTOĞRAF

Nezire DEMİR1 

Özet

Fotoğrafın kültürel belleğin korunmasındaki rolünü inceleyen bu 
çalışmanın ilham kaynağı 1961-1980 yılları arasında Avrupa’ya çalışmaya 
giden Türk işçilerin fotoğraflarını bir araya getiren Gökhan Duman’ın 
editörlüğünde yayınlanan “Göçüp Kalanlar” adlı eserdir. Fotoğrafın kültürel 
kimliğin korunmasındaki rolünü değerlendirme amacıyla kültürel bellek 
ve fotoğraf etkileşimi üzerinde durulmuştur. Art arda gelen üç bölümde 
sırasıyla Kültürel Bellek nedir? Kültürel belleğe etki eden unsurlar arasında 
fotoğrafın rolü nedir? Göçmen işçiler kültürel kimliklerini korumak için 
fotoğrafı nasıl kullanırlar? Sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır.

Avrupa’ya İşçi Olarak Giden Türklerin Kültürel Kimliklerini Korumalarında 
Fotoğrafın Rolü: Bir Toplumsal Hafıza Çalışması adını alan tez, hafıza 
meselesinin toplumsal devamlılığı sağlayan başat unsur olduğunu 
savunur. Bu anlamda hafızanın işlevselliğini sürdürmesine yardımcı olan 
unsurlardan biri olan görsel uyaranlardan fotoğraf üzerinde dururken 
bu etkinin unutma tehlikesinin odağında bulunan göçmenler üzerindeki 
rolünü tartışmaya açar.

Tezin araştırma problemi, toplumsal hafıza alanında yapılan çalışmalar 
dâhilinde fotoğrafın unutma ve unutulmanın eşiğinde olan göçmenlerin 
kültürel kimliği üzerinde nasıl bir etkisi olduğu üzerinedir.

Çalışma, modern zamanların söz ve yazılı iletişim araçlarının ötesinde 
görsel imgelerle kurduğu toplumsal etkileşim ağlarının etkisini gözler 
önüne sermeyi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Bellek, Fotoğraf, Toplumsal Hafıza, Kimlik, 
Hatıra.

1  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi
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Kültürel Bellekte Fotoğraf

Farklı disiplinlerde zamanla ilgili yaklaşımlar, onu bazen geçmişle gelecek 
arasında bir sarkaç, bazen salt çizgisel bir yolculuk bazen de dallı budaklı 
bir olaylar örüntüsü olarak algılar. Her halükarda zaman içinde kaydedilen 
adımlar hatırlama ile yol alır. 

Hatırlama, farklı sosyal etkiler altında kendine özgü biçimler geliştirerek, 
zamanın söz konusu örüntülerini belirler. Bu noktadan sonra doğal gibi 
algılanan hatırlama eylemi, toplumsalın bireylere sunduğu kültürel bir 
ürün formuna geçer. Birey, toplumla beraber hatırlar veya unutur. 

Hafızayı, kültürel bağdaşımın ana unsuru kabul eden yaklaşım, daha çok 
Durkheim düşüncesinden beslenmiştir. Yakın zamanda Türkçeye çevrilen 
“Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri” adlı eserin temel tezi, hatırlamanın 
toplumsallığı üzerine kuruludur. Yazar, Durkheim’dan aldığı ilhamla 
toplumsal etkinin bireyin kılcal damarlarına kadar ona derinlemesine 
nüfuz ettiğini savunur. Hatırlama biçimlerini mücadele alanları şeklinde 
tasvir eden Jan Assman’ın Kültürel kimlik adlı çalışması ise hatırlama 
eylemi üzerinde mekânların etkisine vurgu yapar. Buradan hareketle 
çalışmamızda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz, mekân-hafıza ilişkisi ile 
görsel uyaranların hatırlama üzerindeki etkisini sorunsallaştırmak ve 
bireyin kimliğini kazandığı mekânların uzağındayken hafızayı, dolayısıyla 
toplumsal aidiyeti korumak için bulunan çarelerden biri olarak görülen 
fotoğrafın bu konuda ne kadar etkili olduğunu tartışmaya açmaktır. 

Literatüre yakından baktığımızda, Maurice Halbwaches’ın özgün çalışması 
“Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri” özellikle bu tez üzerinde durarak 
hatırlamanın bireysel formunun imkânsızlığını vurguladığını görüyoruz. 
Ona göre, hatırlama dilsel birliğe dayanır ve zorunlu olarak toplumsaldır. 
Toplumun içinden geçtiği an, bazı kavramlara işaret eder; bu işaretler 
belli çerçeveler oluşturur ve geçmişe dönük pencereler açar. Açılan 
pencereler, hatırlanacak kareleri belirlemekte ve toplumsal şartlara dayalı 
seçkilerle onları bugüne yansıtmaktadır. Hatırlama, bu bağlamda, değişen 
kombinasyonlarda toplumdan bireye akar. Unutma ise bu akışın kesintiye 
uğramasıdır, anılar onlara açılan pencerelere dâhil olabildikleri kadar 
anımsanırlar, toplumsal gündemin dışında kalıyorlarsa onlara yönelen bir 
bakış oluşmadıkça hatırlanmazlar. Bugüne taşınan anılar ise, eylemlere 
yön verebilecek bir işlevsellik kazanırlar.  

“Kültürel Bellek” adlı çalışmanın yazarı Jan Assmann da Halbwaches gibi 
hafızanın toplumsal çerçevelerle çalıştığını kabul etmekle birlikte o daha 
çok geçmişin neden ortaya çıktığını tartışma konusu yapar. Aynı zamanda 
hafızanın anıları belli noktalarda konumlandırdığı görüşünden hareketle 
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hatırlama edimini mekâna dayalı düşünür. Bu bakış açısı, tartışmaya farklı 
bir boyut kazandırır ve “hafıza mekânları” kavramını konuya dâhil eder. 
Hafıza mekânları, bireyin toplumsal kimliğinin inşa edildiği yerlerdir. Kimlik 
kurgusu, geleneğin merkezinde yer alan tapınak imgesi ve ritüeller ile 
şekillenir. Ritüeller geçmişi tekrar yoluyla hatırlatır ve kültürel bağdaşım 
sağlar. Toplum, doğumlar yoluyla üyelerinin sayısını artırdığı ve biyolojik 
devamlılığını sağladığı gibi kültürel aktarım yoluyla toplumsallığını 
muhafaza etmiş olur. Bireyin, kimlik kazandığı mekânın dışında olması ise 
hafızanın örgütlenmesi açısından farklı arayışların kapısını aralamaktadır. 
Hafıza mekânı ve mekânı şekillendiren imgelerin uzağında kalmak, 
onlardan vazgeçmeye yol açmamış aksine ikâme unsurlar geliştirilmesine 
sebep olmuştur. Bu sebeple mekâna dayalı uyaranlar, yerlerini taşınabilir 
nesnelere bırakır. Bununla amaçlanan hatıralarla bağın hiç kesintiye 
uğramadan devam etmesidir. Zira hatıralar toplumsal kimliğin kurucu 
unsurlarıdır ve grup, toplumsal devamlılığını hafızanın canlılığına borçludur.

Grup ya da kişiler, kültürel kimliğin inşa edildiği mekânın dışında olma 
anlamında başka bir yerde yaşarken, hatıralar, kimliği koruma görevini 
daha sıkı tutarlar. 

20. Yüzyıl itibarıyla yaşanan yoğun göç dalgası her mukim nesneyi yerinden 
oynatmıştır. Yeni dünya düzeninde hareketlilik esas, sabitlik arızi bir durum 
haline gelmiştir. Ulusal kimliklerin önem kazandığı bu zaman diliminde 
bireylere nereden gelip nereye gittiklerini hatırlatacak uyaranlara duyulan 
ihtiyaç artmıştır. Zira bu onlara kim olduklarını da söylemektedir. Yerli ve 
göçmen arasındaki çizgi silikleşse de tamamen ortadan kalkmış değildir. 
Kimin oraya daha önce nereden, nasıl geldiğini bilmek belli iktidar 
kavgalarında etkili olmaktadır. İktidar, hafızayı kendi düzenine meşruiyet 
kazandırmak için kullanırken, düzenden memnun olmayan tebâ eski 
defterleri karıştırıp isyanı ve devrimi makul gösterecek sebepler arar. 
Her iki taraf da geçmişten beslenir ve hafızanın bu anlamda var kılan 
etkisine sığınır. İktidar hatırlamayı şansa bırakmaz çünkü geçmişten neyin 
çözülüp geleceğini riske edemez, her sürpriz anı onu yerinden edebilir. 
Diğer açıdan kurulu düzen dondukça bugünü kuşatamaz olur ve süreç 
onu değişime zorlar. Değişim süreci, meşruiyetini yine geçmişten alır. Bu 
anlamda iktidarın ve tebânın, yerlinin ve göçmenin arasında hatırlama, bir 
mücadele alanına dönüşür. Var olmaya devam etmek isteyen, mücadeleyi 
destekleyecek hatıraları canlandırır; unutturmak isteyense karşı tarafın 
hatıralarını yok sayar ve o hatıralar etrafında kimlik kazanan grubu asimile 
etmeye çalışır. Kendini unutmayan hayatta kalır, unutansa başka bir 
grubun kültürel yaşamına katılarak grup niteliğini kaybeder. İşte kültürel 
kimliğinin kurulduğu yerin dışında, başka bir yerde yaşayan göçmenler için 
hatırlamanın ve aidiyetini yitirmemenin hayati önemi buradan gelir. 
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Hafızayı canlı tutacak mekânın dışında olmanın yaşattığı yoksunluk, 
hatıraların günbegün silikleşmesine en nihayetinde kendi kimliğini 
unutmaya sebep olacaktır. Bunun önüne geçmek için göçmenlerin 
aldıkları tedbirlerden biri fotoğraftır. Fotoğraf onlara öz vatanlarını ve 
ortak kimlik taşıdıkları yakınlarını yanlarında taşıma imkânı sağlar. Bu yolla 
gittikleri yerlerde sembolik bir vatan oluşturur ve cemaat bağlılıklarını 
sürdürürler. Göçmen fotoğrafları üzerine çalışan John Berger’in “Sekizinci 
Adam” çalışmasında göçmenlerin bavullarına dahi ne kadar düşkün 
oldukları anlatılır. Bu onlar için kimliklerinin somut bir dökümü gibidir.  
Göçmen, bekâr odalarında yatağını anılarının adası yapmış, duvarlarını 
ise hafızasının aynasına dönüştürmüştür. Aynı zamanda Gökhan Duman’ın 
editörlüğünde yayınlanan “Göçüp Kalanlar” adlı kitap da göçmen 
fotoğrafları üzerine çalışmış ve göçmenlerin ev içi hayatlarını okuyucunun 
tanıklığına açmıştır. Bu karelerde göçmenlerin evlerinde duvarlarını 
memleket manzaralı halıların kapladığı ve her bakışta onlara kim oldukları 
konusunda göz kırpan yakınlarının olduğu görülür. Konumlarından estetik 
kaygılardan uzak tamamen işlevsel oldukları anlaşılan bu kareler, hem 
bekâr odalarında hem karavanlarda hem de aile yuvalarında göze çarpar. 
Unutulmadan, ihmal edilmeden o yerde yaşam olduğunun habercisi 
olurlar. Bu fotoğrafların kullanım amacı, mutluluk hissi verip gurbete uyum 
sağlamayı kolaylaştırması değildir. Onlar aksine hafızayı tırmalar ve R. 
Barthes’ın Camera Lucida’da altını çizdiği o vardı hissini hep canlı tutarlar.  
Burada, aile içi örgütlenmenin kimlik korunumu üzerindeki başat etkisi de 
göze çarpmaktadır. Diğer açıdan vatana gurbetten fotoğraf göndermek 
de yaygın bir alışkanlıktır, göçmen bununla beni unutmayın, ben varım ve 
hala sizin bir parçanızım mesajı vermek ister. Hafıza mekânlarını geride 
bırakıp kültürel kimliğini ve aidiyetini riske atmış olan göçmen için ona kim 
olduğunu hatırlatan fotoğraflar, vatanındaki hafıza çerçeveleri gibi ona 
neyi nasıl hatırlayacağı konusunda işaretler gönderir ve yüklendiği kültürel 
bilincin devamlılığını mümkün kılar. Bu çerçevelerin tamamen dağılması 
durumunda ise kimlik çözülür ve grup aidiyeti kalkar. Bu durum grup 
varlığının zamanla sona ermesi demektir. Bütün çaba, yaşamaya devam 
ederken kimlik olarak da hayatta kalmaktır. 

Semiyolojik analiz ve söylem analizi yöntemleriyle, “Toplumsal hafıza 
nasıl kurulur, toplumlar nasıl hatırlar?”, “Toplumsal hafıza neden 
önemlidir?”, “Toplumsal hafızanın zayıflaması ve kaybı nelere yol açar?”, 
“Görsel uyaranlar ve fotoğraf hafıza üzerinde ne kadar etkilidir?”, 
“Fotoğrafın modernleşme sürecinde göçmenlik ile benzeyen yönleri 
nelerdir?”, “Fotoğraf göçmenlerin, mekân ve cemaat algısı üzerindeki 
etkisi nedir?” Sorularına cevap arayan bu çalışmanın literatüre katkısı 
ise, kültürel kimliklerin gurbette hayatta kalma adına hatıralarını canlı 
tutmaya çalışırken fotoğrafların bu çabayı ne kadar desteklediğine dikkat 
çekmesidir. Fotoğrafla hatırlanan geçmiş, aidiyet bağları üzerinde etkili 
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midir, hafıza çerçevelerine dayanak olur mu, hafıza mekânlarını ikame 
eder mi? Sorularına cevap arar. Göçmenler teknolojik gelişmelerle değişen 
yaşamlarına rağmen fotoğrafla kurdukları yoldaşlığı devam ettirmişlerdir. 
Bu çalışmadaki hedefimiz, Türkiye’den Avrupa’ya giden ilk işçilerden 
itibaren kültürel kimlik ve aidiyetlerin korunması konusunda, kendisinden 
hiç vazgeçilmeyen fotoğrafın ne tür işlevselliklere sahip olduğunu ortaya 
çıkarmaktır. Bunun için, bu alanda yapılmış fotoğraf koleksiyonlarını tara-
mak ve çalışmama dâhil etmekle birlikte doğrudan göçmenlerle yapacağım 
mülakatların ve onların kullandıkları fotoğrafların da faydalı olacağına in-
anıyorum.

EK1: GURBETÇİLERİN FOTOĞRAFLARI NASIL KULLANDIĞINA DAİR BAZI 

ÖRNEKLER

1. Fotoğraf: Avrupa’ya geldiğinde kendini unutmamak için fotoğrafını 
evinin dış yüzeyine kondurmuş, benim aklımda sizin de haberiniz olsun 
der gibi…
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2. Fotoğraf: 1980’lerde İngiltere’de meşhur olan ve Türkiye’ye yaygınlık 
kazanan Ağlayan Çocuk tablosu gurbetçilerin hüznünü hep akılda tutmak 
için oradaydı.

               
3. Fotoğraf: Gurbetçiler mekâna kendi dünyalarına dair ne varsa yansıtmayı 
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borç biliyorlar, Kur’an-ı Kerim’den bir surenin tablosu, Atatürk portresi ve 
Türk bayrağını, karşı duvarda memleketin haritası selamlıyor.

4. Fotoğraf: Memleket manzarasını arkalarını alan gurbetçi aile, onu 
arkamızda bırakmadık ona yaslandık ondan güç aldık duygusuyla 
toparlanmış objektifin karşısında. Aile büyüklerinin koruyan ve sîgaya 
çeken bakışları ise başköşede.

5. Fotoğraf: Vatan borcunu ifa eden asker, fotoğrafıyla korumaya devam 
ediyor hemşehrilerini.
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6. Fotoğraf: Gurbetin duvarında Ecevit, Ağlayan Çocuk ve Alman 
siyasetçinin koalisyonu.

7. Fotoğraf: Takımlar çekilir kameranın karşısına geçilir, çiçeklerin 
kokusu sılaya gitmese de özleyen bakışlar gönderilir. Gurbetçiler geride 
bıraktıklarına ben hala orada varım der.
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8. Fotoğraf: Gurbetçi kendi fotoğrafını yanına alıp gidecek çünkü kendi 
hatırası da silinsin istemiyor.

9. Fotoğraf: Şimdilik bütün varlık köşeye sıkışmış, arka planda Türkiye 
haritası üstten üstten gölge ediyor gurbetçilerin evine. İdeal o topraklara 
geri dönmek ama şimdi burada idare etmek gerek.
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10. Fotoğraf: Duvardaki desenleri görmezden gelip uysun uymasın 
gönüllerinden geçen bütün motifleri can parelerinin tebessümleriyle 
iliştirivermiş gurbetçi evlerine. Hiç açılmayan kolilerin yanında yetiştirmeye 
çalıştıkları çiçekle orta sehpanın arkasında tezgâhın başındaki dükkân 
sahibi olduklarını düşlercesine bakıyorlar ileriki günlerin hayallerine.
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11. Fotoğraf: Fotoğraf yatağın hemen yanında, asli hatıralar olarak 
başucuna iliştirilmiş. Gurbetçiler daracık odalarda kalırken yatakları onların 
yegâne yaşam mahalleri oluyor, yataklarının dayandığı duvar ise harici 
bellek olarak iş görüyor. Yer onları ne kadar kıstırırsa kıstırsın duvarlar 
hatırlarla derinleşiyor, oda genişliyor. Oda eski bir vagon, gurbetçileri 
uzaklardan alıp buraya getiriyor, onlara bir ev simülasyonu sunuyor ama 
yeniden harekete geçip vatanlarına geri götürmüyor. Araç ev göçebeliğin 
yerleşik hayata geçmiş halini yansıtıyor. İnsanlar bu kuytulara biriktikçe 
yığışıyorlar, çıkışsız.
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12. Fotoğraf: Aileden bireyler, geyik: bayrak, saat ve duvar halısının 
desteklediği bu halısız oda çoktandır gelmiş ama birazdan kalkıp gidecekmiş 
gibi yaşayan bir gurbetçinin tek seçeneği. Odada hiçbir şey birbirine 
uymaması, gurbetçi buraya uymuyor, hayat burada devaran etmiyor der 
gibi takılıyor bakanın gözüne. Sandalyenin üzerindeki kaymış minder bile 
burada yerleşim yok diyor.

13. Fotoğraf: Hatıra dolu duvarı arkasına alarak geleceğe dönüyor yüzünü 
üç kuşak gurbetçi aile. Biri objektife bakıp zamanı delerken diğerlerinin 
dikkati belki de TV’de kilitlenmiş belki de bir ses bekliyorlar dışarıdan ‘gel’ 
diyen…
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Sonuç

“Yurtsuz olmak adsız olmak demektir o, adı sanı olmayan bir göçmen işçi.”2

Adı olmamanın varlığı olmamaya yakınsadığı uzak ülkelerde aidiyeti 
sağlayan bağ, kendini gördüğün yüzlere bakmaktır. Aynadaki imge değişir 
ama fotoğraftaki, geçmişin dolayımıyla şimdiye dokunmaya devam eder. 
Her dokunuş sürekli olarak kimliği temelden kurar. Gurbetçi öz mekânından 
uzakta kurmaya çalıştığı bu kopuk hayatın sınırlarını çizip içinde var olmaya 
çalışırken onu dağılmaktan koruyan duvarlardan çok onları tutturduğu 
hatıralar oluyor.

2 Berger, J. Mohr, J. (2011) Yedinci Adam (C. Çapan Çev.) İstanbul: Agora, s.221
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eden nötr bir kavram olarak yirminci yüzyılda sosyal bilimlerin temel 

Nitekim antik dinlerden felsefelere, ahlak sistemlerinden ideolojilere 

belirlenen ise insandı. Sosyolojizm olarak da adlandırılan bu tutum, 


